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REGLEMENT 
 

Reglement van de projectoproep voor het jaar 2017 met betrekking tot ‘Duurzame 
ontwikkeling’ 

 
 

Artikel 1 - Algemeen 

 
In overeenstemming met artikel 6, §1, 4° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de 
werking en het beheer van de Nationale Loterij en overeenkomstig de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 30 augustus 2016 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en 
de Nationale Loterij, organiseert de Nationale Loterij deze projectoproep. 
 
Deze projectoproep is een initiatief van de minister van Begroting, mevr. Sophie Wilmès, belast met 
de Nationale Loterij, in samenwerking met volgende ministers: 

- minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling; 
- minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie; 
- vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel; 
- minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische 

spoorwegen; 
- staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 
- staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en 

Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken. 
 

Artikel 2 -  Rechtsvorm 
 
De projectoproep richt zich enkel tot vzw’s, ivzw’s en cvba’s met sociaal oogmerk naar Belgisch recht 
die projecten voorstellen op het Belgische grondgebied in het kader van duurzame ontwikkeling, 
zoals beschreven in artikel 3. Publieke instellingen, gemeenten en OCMW’s worden uitgesloten van 
deze projectoproep, met uitzondering van de stichtingen van openbaar nut en de federale 
wetenschappelijke instellingen. 
 
De organisatie moet, op het ogenblik van de indiening van haar aanvraag voor deze projectoproep, 
ten minste één volledig boekjaar over rechtspersoonlijkheid beschikken. 
 
 
 
Artikel 3 -  Doel van de projectoproep – Duurzame Ontwikkeling 
 
Enkel projecten die kaderen binnen het thema van de projectoproep zoals hieronder beschreven 
kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.  

Het doel van deze oproep is de ondersteuning van projecten die innovatieve antwoorden 
ontwikkelen op de actuele maatschappelijke uitdagingen om te voorzien in de behoeften van de 
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huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in het gedrang te 
brengen om ook in hun behoeften te voorzien. In 2015 heeft België de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd die door de VN werden aangenomen en de wereld tegen 
2030 willen veranderen. (www.sdgs.be). Projecten in het kader van deze oproep stimuleren dan ook 
een veranderingsproces dat deze 17 doelstellingen uitvoert, waarin de bescherming van 
hulpbronnen, met name via de circulaire economie, de bestemming van de investeringen, de 
gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele structuren worden afgestemd op zowel 
toekomstige als huidige behoeften van de gemeenschap. Leidende principes van duurzame 
ontwikkeling zijn solidariteit binnen en tussen generaties, participatie en integratie van de 
economische, sociale en leefmilieudimensies van onze samenleving. 
Het hoofdthema “duurzame ontwikkeling” kan ook via deze invalshoeken benaderd worden: 
circulaire economie, overgang naar een koolstofarme samenleving, wetenschapsbeleid, kmo en 
middenstand, leefmilieu, energie, mobiliteit en Noordzee. 
 
 
Artikel 4 - Budget voor de projectoproep 
 
Het totaalbudget van deze projectoproep 2017 bedraagt € 750.000, zoals voorzien in rubriek 3.2 van 
het koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de 
subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 1 september 2016 en zoals voorzien in rubriek 3.2 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2016 
tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het 
dienstjaar 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2016. 
 
 
Artikel 5 -  Kalender voor de projectoproep 
 
Deze projectoproep loopt van woensdag 21 juni 2017 tot en met donderdag 3 augustus 2017 om 
12.00 uur.  

 
Artikel 6 - Inschrijving en uitvoeringsvoorwaarden van het project 
 
Elke kandidaat kan slechts één project indienen.  
 
Het project moet ten laatste binnen twee jaar na de datum van de toekenning van de subsidie zijn 
uitgevoerd. 
 
Komen in aanmerking voor financiering: 
 

- kosten verbonden aan investeringen worden bij voorkeur toegelaten. Worden eveneens 
geaccepteerd: personeelskosten, maar enkel die welke gelinkt zijn aan het project (bv. 
uitsluitend tijdelijke contracten, afgesloten in het kader van het desbetreffende project of 
voorzien van een addendum bij de arbeidsovereenkomst (een kopie van het tijdelijke 
contract of van het addendum bij de arbeidsovereenkomst bezorgen)) en werkingskosten die 
exclusief gelinkt zijn aan de realisatie van het project. Deze laatste mogen niet meer 
bedragen dan 1/3 van het toegekende subsidiebedrag;   

- alle andere kosten gelinkt aan het project (investeringen, drukwerk, promotiemateriaal en 
ander materiaal, logistiek …). 
 

http://www.sdgs.be/
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Worden uitgesloten van financiering:  
 

- alle structurele/recurrente/vaste werkingskosten (huur gebouw, kosten zoals water, gas, 
elektriciteit, ...) en andere personeelskosten (recurrente kosten, statutaire 
personeelskosten); 

- kosten voor haalbaarheidsstudies, verzekeringen, catering alsook kosten die door andere 
partners/donoren gedragen worden.   

 
Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan 50 % van de totale voorlopige begroting van het 
geselecteerde project en bedraagt maximaal € 25.000.  
 
 
Artikel 7 -  Kandidatuur 
 
Enkel kandidaturen voor de projectoproep die vóór donderdag 3 augustus 2017 ‘s middags zijn 
ingediend via het formulier dat daarvoor beschikbaar is op de website http://www.nationaleloterij-
duurzameontwikkeling.be worden in aanmerking genomen. Elke andere kandidatuur die deze criteria 
niet naleeft, geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde formuleren of onvolledig is, komt 
niet in aanmerking.  
 
Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag zullen enkel kostenramingen die zijn opgesteld 
op basis van het modelformulier dat beschikbaar is in Excel-formaat op de website 
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be worden aanvaard. 
Daarnaast mag u een document van maximaal 5 pagina’s bijvoegen waarin uw project wordt 
beschreven. 
 
 
Artikel 8 -  Aanvraagformulier 
 
Het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website http://www.nationaleloterij-
duurzameontwikkeling.be dient volledig en correct te worden ingevuld. Het formulier bevat onder 
meer volgende elementen: 
 

- identificatiegegevens van de organisatie;  
- boekhoudkundige / financiële gegevens van de organisatie;  
- beschrijving van het project (maximum 4000 karakters), waarin de band met het thema van 

de projectoproep wordt toegelicht en rekening houdend met de beoordelingscriteria die 
opgesomd worden in artikel 9 van dit reglement;  

- eventuele andere financieringsbronnen; 
- het gevraagde subsidiebedrag (maximum 50 % van de totale voorlopige begroting zoals in 

artikel 6 van dit reglement is bepaald). 
 

 
Artikel 9 -  Jury en evaluatiecriteria  
 

http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
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Een jury bestaande uit leden die geselecteerd zijn op basis van hun deskundigheid en kennis op het 
vlak van duurzame ontwikkeling bestudeert de ontvankelijk geachte kandidaat-projecten op basis 
van de volgende criteria:  
 
1. Conformiteit van het project als bijdrage tot duurzame ontwikkeling in België, waarbij o.a.: 

a. de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (zijnde de economische, sociale en 
ecologische dimensies) worden geïntegreerd; 

b. langetermijneffecten, dit wil zeggen effecten voor de volgende generaties, worden 
beoogd of meegenomen. 

 
2. Haalbaarheid van het project, waarbij de slaagkansen van het project binnen de voorgestelde 

termijn worden geëvalueerd. Er worden succescriteria geformuleerd voor de uitvoering van het 
project. In het kandidaat-formulier kan de organisatie de planning en de succescriteria invullen. 
 

3. Draagwijdte van het project, waarbij de grootte van de doelgroep en het multiplicatoreffect van 
het project worden geëvalueerd. 

 
4. Duurzaamheid van het project, waarbij het effect en de continuïteit van het project na de 

uitvoering ervan en wanneer de begroting van het project volledig is uitgeput, worden ingeschat.  
 
5. Verankering van het voorgestelde project in de betrokken gemeenschap, waarbij wordt 

beoordeeld in welke mate de betrokken gemeenschap effectief verbonden is met het project en 
de uitvoering ervan zal kunnen ondersteunen. 

 

Bij zijn adviserende opdracht waakt de jury erover dat de verschillende in artikel 3 genoemde 
thematische invalshoeken in de geselecteerde projecten aan bod komen; de jury waakt tevens over 
een evenwichtige geografische spreiding van de subsidies. 

Als blijkt dat een jurylid een belang heeft bij een dossier of dat hij/zij een band heeft met de 
kandidaat voor het project die een objectief advies onmogelijk zou maken, verlaat hij/zij de zaal 
tijdens de beraadslaging en kan hij/zij ook geen stem uitbrengen over het betreffende project. 
 
De samenstelling van de jury wordt gepubliceerd op de website http://www.nationaleloterij-
duurzameontwikkeling.be 
 
Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de samenstelling en de beslissingen van de jury. 
 
De jury noch de Nationale Loterij garanderen dat de toegewezen subsidie overeenkomt met het 
totaal gevraagde bedrag. Laatstgenoemden weigeren elke aansprakelijkheid dienaangaande. 
 
De vertegenwoordigster van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling zit de 
jury voor. Haar stem is bepalend ingeval de jury bij de stemming geen overeenstemming bereikt. 
 
 
Artikel 10 -  Communicatie  
 
Elke organisatie die een project indient, wordt door de Nationale Loterij op de hoogte gebracht van 
de beslissing van de jury.  

http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
http://www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be/
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Artikel 11 -  Betalingsmodaliteiten 
 
Zodra het dossier van de organisatie administratief in orde is en na ondertekening door de 
voogdijminister van de Nationale Loterij van een ministerieel besluit wordt de betaling van de 
subsidie verricht via overschrijving(en) door de Nationale Loterij op de in België geopende rekening 
op naam van de organisatie die het project draagt.  
 
De betaling gebeurt uitsluitend op voorlegging van de reeds betaalde originele facturen of afschriften 
ervan, met de bijhorende betalingsbewijzen. Deze documenten dienen te worden opgestuurd ter 
attentie van de Dienst Subsidies van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel, binnen 
twee jaar na de datum van ondertekening van de toekenningsbrief door de voogdijminister van de 
Nationale Loterij. Terugbetaling van tussentijdse facturen is mogelijk. 
 
 
Het verantwoordingsdossier moet het volgende bevatten:  
 
1. Een samenvattende tabel van de facturen waarin elk bewijsstuk afzonderlijk is opgenomen;  
2. Als de organisatie onderworpen is aan btw, moeten de bedragen exclusief btw ook in de 
samenvattende tabel worden vermeld;  
3. Een bijgevoegde kopie van alle genummerde bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs);  
4. Een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het project;  
5. De laatste jaarrekening;  
6. De statuten van de organisatie alsook de eventuele wijzigingen ervan die gepubliceerd zijn in het 
Belgisch Staatsblad;  
7. Een rapport over de inhoud (project);  
8. Een zichtbaarheidsdossier, dat alle dragers bevat waarop de steun van de Nationale Loterij is 
vermeld (drukwerk, affiches, foto’s van het evenement die de identificatie van de Nationale Loterij 
dragen);  
9. Als het nog niet is overgemaakt aan de Dienst Subsidies, een recent en origineel bankattest dat 
gedateerd en ondertekend is door een verantwoordelijke van de bankinstelling, waarop de naam van 
de organisatie en haar rekeningnummer worden vermeld.  
 
Facturen en andere bewijsstukken: 
 

 De facturen moeten zijn opgesteld op naam van de organisatie waarvan het project is 
geselecteerd.  

 Enkel de facturen die gedateerd zijn vanaf de dag na de indiening van de subsidieaanvraag in 
overeenstemming met artikel 7, zullen in aanmerking genomen worden.  

 Kosten die door andere subsidieorganen/instellingen ten laste zijn genomen, kunnen niet 
worden terugbetaald.  

 Bij de facturen moeten de betalingsbewijzen (rekeninguittreksels) zijn gevoegd.  
 Als de subsidie voor renovatie-/verbouwingswerken bestemd is, wordt de betaling slechts 

uitgevoerd na voorlegging van het eigendomsbewijs of van het bewijs van de 
terbeschikkingstelling voor een lange termijn (bijvoorbeeld: langetermijnhuur, erfpacht, ...).  

 
 
Artikel 12 -  Gebruik van de subsidie 
 
De subsidie wordt enkel gebruikt voor de uitvoering die rechtstreeks betrekking heeft op het 
geselecteerde project. 
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Artikel 13 -  Controle 
 
De organisatie waarvan het project wordt geselecteerd, verleent haar volledige medewerking aan de 
controle die de Nationale Loterij desgevallend wenst uit te voeren op het gebruik van de subsidie  en 
stelt, op verzoek, alle daartoe nuttige documenten ter beschikking van de Nationale Loterij. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14 -  Communicatiestrategie 
 
De organisatie die aan deze projectoproep deelneemt, verleent de uitdrukkelijke en onherroepelijke 
toestemming voor de verspreiding via de media van informatie over het project dat zij organiseert en 
voor de vermelding van de naam van de organisatie op de website http://www.nationaleloterij-
duurzameontwikkeling.be.  
  
De organisatie waarvan het project wordt geselecteerd, vermeldt uitdrukkelijk de steun van de 
Nationale Loterij op alle communicatiedragers in verband met het project, in overleg met de Dienst 
Subsidies van de Nationale Loterij over de communicatiemodaliteiten. 
 
De organisatie stemt in met het subsidiecharter met betrekking tot de erkenning en de zichtbaarheid 
van de Nationale Loterij. De organisatie verbindt zich ertoe de ambassadeur van de Nationale Loterij 
te zijn door bij de klanten van de organisatie het belang van de opdracht en de visie van de Nationale 
Loterij actief te benadrukken, met name via haar spelen alsook de noodzakelijke bijdrage van haar 
spelers voor de toekenning van een subsidie.  
 
Artikel 15 -  Verantwoordelijkheid 
 
De Nationale Loterij wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand in geval van wijziging, vertraging 
of annulering van deze projectoproep, om welke reden dan ook, zonder dat dit aanleiding kan geven 
tot schadevergoeding. 
 
 
Artikel 16 -  Kosten verbonden aan de deelname 
 
De Nationale Loterij komt niet tussen in de kosten die de organisaties maken om deze projectoproep 
te beantwoorden. 
 
 
Artikel 17 -  Persoonsgegevens 
 
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stelt de Nationale Loterij de 
deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door de 
Nationale Loterij enkel verwerkt en aangewend zullen worden in het kader van deze projectoproep. 
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Artikel 18 -  Aanvaarding en goedkeuring reglement 
 
De deelname aan de projectoproep veronderstelt de goedkeuring van dit reglement en de 
aanvaarding zonder voorbehoud van alle bepalingen van het reglement. 
 
 
Artikel 19 - Geschil 

Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de 
Nationale Loterij gevestigd is, bevoegd en in ieder geval zal alleen het Belgisch recht van toepassing 
zijn. 
 


