TOELAGEREGLEMENT
PROJECTTOELAGEN
ETNISCH DIVERSE CULTURELE FEESTEN
Goedgekeurd door de GR van 27 april 2020

Artikel 1 – Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van de stad Leuven op de begroting goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een toelage uitgekeerd voor
etnisch diverse culturele feesten. Onder etnisch diverse culturele feesten vallen religieuze, traditionele
en culturele feesten die betekenisvol zijn voor Leuvense inwoners met een etnisch diverse
achtergrond.

Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan aangevraagd en toegekend worden aan:
1. Lokale etnisch diverse organisaties, erkend door de stad Leuven;
2. Lokale geloofsgemeenschappen met vestigingsplaats in Leuven, erkend door de Vlaamse
overheid;
3. Lokale samenwerkingsverbanden met minstens één organisatie uit bovengenoemde
categorieën.

Artikel 3 – Privacyverklaring
De stad Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd
vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of
‘GDPR’). Meer info: https://www.leuven.be/privacyverklaring-stad-leuven

Artikel 4 – Voorwaarden
Beschrijf volgende zaken:
• De toelage beoogt de ondersteuning van de organisatie van een etnisch divers cultureel feest
in Leuven.
• Dit feest vindt bij voorkeur plaats in de publieke ruimte en beoogt zichtbaarheid te verlenen
aan de diverse culturen die Leuven rijk is.
• Dit feest dient publiek toegankelijk te zijn voor alle Leuvense inwoners.
• Bij voorkeur wordt voor dit event met minstens één andere Leuvense organisatie
samengewerkt.
• Het aanvraagdossier bevat een uitgewerkt communicatieplan met het oog op minstens 100
bezoekers uit diverse Leuvense gemeenschappen.
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De met deze toelage georganiseerde feesten zullen, in de mate van het mogelijke, op
duurzame wijze georganiseerd worden. De handleiding voor het duurzaam organiseren van
evenementen wordt hiervoor door de contactpersoon van de afdeling Diversiteit en Gelijke
Kansen, directie Samenleving stad Leuven aan de organisatoren bezorgd.
Met deze toelage kunnen geen overhead- en personeelskosten gesubsidieerd worden.
Kosten voor vormgeving en drukken van promotiemateriaal, huurkosten voor materiaal en
cateringkosten komen met een maximum van 1500 euro wel in aanmerking voor subsidiëring
mits opgenomen in een duidelijke begroting, met inkomsten en uitgaven, bijgevoegd in dit
dossier.
Elke aanvraag moet ten laatste 2 maanden voor de datum van het te organiseren etnisch
divers cultureel feest worden ingediend.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd voor het etnisch divers cultureel feest.
De organisaties die voldoen aan de voorwaarden zoals opgesomd in artikel 2 kunnen
maximaal éénmaal per jaar binnen dit reglement een toelage ontvangen.

Artikel 5 – Budget
De toelagen worden maar toegekend zolang het krediet, voorzien in het budget, toereikend is.
Artikel 6 – Aanvraagprocedure
§1 Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier (te bekomen via diversiteit@leuven.be of
016 27 28 81 of https://www.leuven.be/subsidies-voor-verenigingen);
2. een projectfiche met een raming van het projectbudget;
3. alle andere zaken die van belang kunnen zijn.
§2 De aanvraag wordt ingediend op uiterlijk minstens 2 maanden voor de datum van het te
organiseren etnisch divers cultureel feest.
§3 De aanvraag dient ingediend te worden via:
1. post aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven, Professor Van
Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.
2. het onthaal op het stadskantoor tijdens de openingsuren o.a. te vinden op www.leuven.be
3. mail aan diversiteit@leuven.be
§ 4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt na indiening
van de aanvraag meegedeeld via gewone zending of via e-mail.
Artikel 7 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de afdeling diversiteit en gelijke
kansen, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.
§2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de toelage
worden ook volgende criteria gehanteerd:
1. Dit feest vindt bij voorkeur plaats in de publieke ruimte en beoogt zichtbaarheid te verlenen
aan de diverse culturen die Leuven rijk is – 25 punten
2. Dit feest dient publiek toegankelijk te zijn voor alle Leuvense inwoners – 25 punten
3. Bij voorkeur wordt voor dit event samengewerkt met minstens één andere Leuvense
organisatie – 15 punten
4. Het aanvraagdossier bevat een uitgewerkt communicatieplan met het oog op minstens 100
bezoekers uit diverse Leuvense gemeenschappen – 10 punten
5. Extra 5 punten worden toegekend mits aandacht voor toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk,
toegankelijk toilet, fietsenparking, tolk Vlaamse gebarentaal, afkolfruimte, …
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§3. In een aanvraagdossier wordt een toelage van minimum 500 euro en maximum 4000 euro
aangevraagd op basis van de toegevoegde begroting (met vermelding van inkomsten en uitgaven en
waarvan maximum 1500 euro voor kosten voor vormgeving en drukken van promotiemateriaal,
huurkosten voor materiaal en cateringkosten) en inhoudelijke beoordeling.
§4. Indien de aanvraag een beoordeling behaalt van 60/80 of meer wordt het aangevraagde bedrag
volledig toegekend.
§5. Indien de aanvraag een beoordeling behaalt lager dan 60/80 en hoger dan 40/80 krijgt de
aanvrager hetzelfde percentage toegekend van het gevraagde bedrag, met een minimum van 500
euro, als het beoordelingscijfer.
§6. Indien de aanvraag een beoordeling behaalt van 40/80 of lager wordt genendeel van het
aangevraagde bedrag toegekend.
§7. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen of een
plaatsbezoek afleggen.
Artikel 8 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt als voorschot en eventueel saldo uitbetaald na beslissing door het college van
burgemeester en schepenen en na indiening van een ondertekende verklaring op eer door de
aanvrager.
§2. Na beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt een voorschot van 75%
uitbetaald. Het resterende saldo wordt uitbetaald na controle van de bewijsstukken. De bewijsstukken
moeten ten laatste een maand na het plaatsvinden van het event ingeleverd zijn.
§3. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven post- of bankrekening.

Artikel 9 – Publiciteit
§1. De begunstigde gebruikt bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het goedgekeurd
project het logo van stad Leuven. In publicaties moet hierbij tevens de vermelding “met financiële
steun van stad Leuven” worden opgenomen.
§2. De gegevens van de begunstigde, zoals vermeld in het aanvraagformulier, mogen gebruikt
worden in de communicatie van stad Leuven.
Artikel 10 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
Artikel 11 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
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2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement.
Artikel 12 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 27 april 2020 (goedkeuring GR) en is geldig tot en met 31
december 2025.
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