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Hefbomen in de strijd tegen armoede : 
 toegang tot sport en cultuur, 
 en preventiemechanismen 

 
 

Artikel 1 - Algemene bepaling 

 
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 in overeenstemming met de bijlage bij het koninklijk besluit van 13 september 2021 houdende goedkeuring van 
het Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, wordt de huidige projectoproep georganiseerd ten laste van het 
subsidiebudget van de Nationale Loterij (zie ook Artikel 4 hieronder in de tekst). 

 
Deze projectoproep is een initiatief van de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, de heer Sammy Mahdi, in 
samenwerking met de Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, bevoegd voor Personen met een Beperking en voor 
Armoedebestrijding, mevrouw Karine Lalieux, en met de Nationale Loterij zelf. 

 
Artikel 2 - Vereiste rechtsvorm 

 
De huidige projectoproep wordt georganiseerd ter attentie van elke Belgische publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon 
die een belangeloos doel nastreeft (vzw’s, coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die worden beschouwd als 
sociale ondernemingen, stichtingen van openbaar nut, OCMW’s) en die projecten voorstelt met het oog op de sociale inclusie en de 
armoedebestrijding op het Belgische grondgebied, in het bijzonder de verenigingen die actief zijn in de steun aan eenoudergezinnen 
(toegang tot cultuur, toegang tot sport, enz.), alsook de verenigingen die actief zijn in de armoedepreventie, met een speciale aandacht 
voor huiswerkbegeleiding en voor het aanleren van een gezond beheer van het huishoudbudget. 

 
Met uitzondering van de OCMW’s worden de openbare instellingen en de gemeenten uitgesloten uit de huidige projectoproep.  

 
Op het ogenblik waarop een organisatie een aanvraag indient in het kader van de huidige projectoproep, moet zij over de vereiste 
rechtspersoonlijkheid beschikken gedurende een periode van minstens één jaar en van een volledig boekjaar. 

 
Artikel 3 - Thematieken van de huidige projectoproep 
 
Voor het verkrijgen van een subsidiebedrag worden er uitsluitend projecten in aanmerking genomen in het kader van de 
armoedebestrijding en de sociale inclusie. 

 
De huidige projectoproep wil nieuwe initiatieven steunen voor twee specifieke thema’s: 

- initiatieven die zich toespitsen op sport en cultuur, met de bedoeling om kwetsbare groepen, in het bijzonder 
eenoudergezinnen, aan te moedigen om aan sport en cultuur deel te nemen, om hen op die manier binnen hun leefwereld 
uit de armoede en uit het sociale isolement te tillen.  

- Initiatieven die gericht zijn op de preventie van armoede en sociaal isolement, door steun aan schoolgaande kinderen via 
huiswerkbegeleiding, of door het aanleren van een gezond beheer van het huishoudbudget. 

 
Men constateert nog veel te vaak dat personen die in armoede leven, niet de weg vinden naar sportverenigingen, jeugdverenigingen 
of culturele centra. Financiële drempels spelen daarin ongetwijfeld een grote rol, maar ook sociale, culturele en « territoriale » 
drempels. 

 
Sport kan (jonge) mensen een structuur en een richting bijbrengen, en hen helpen om op een actieve manier aan het maatschappelijke 
leven deel te nemen. Sport en fysieke oefeningen zorgen niet alleen voor een betere fysieke conditie en een betere gezondheid, maar 
een actieve, sportieve levensstijl geeft bovendien meer zelfvertrouwen. Vooral voor jonge mensen is de ontwikkeling van een positief 
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zelfbeeld van cruciaal belang voor hun latere leven. Kinderen in armoede worstelen vaak met een negatief zelfbeeld en weinig 
zelfvertrouwen. Ook de culturele betrokkenheid draagt eraan bij dat men zich niet uitgesloten voelt uit de maatschappij. Het is 
bewezen dat « cultuur » een factor van ontspanning vormt waardoor mensen zich goed voelen. 

 
De huidige projectoproep wil de organisaties die ervoor in aanmerking komen, aanmoedigen om innoverende projecten in te dienen 
waarin sportbeoefening en/of culturele betrokkenheid worden aangewend als een middel om armoede te bestrijden, met het oog op 
een betere sociale én stedelijke samenhang.  
 
Voor het tweede thema gaat deze projectoproep op zoek naar initiatieven ter voorkoming van armoede, meer bepaald ter 
ondersteuning van de opvolging van schoolgaande kinderen, en ter ondersteuning van een gezond beheer van het huishoudbudget. 

 
Om ontvankelijk te worden verklaard, moeten de ingediende projecten uitdrukkelijk de methodologie beschrijven waarmee de sociale, 
culturele en « territoriale » facetten in praktijk zullen worden gebracht. 

 
Het desbetreffende subsidiebedrag is bedoeld om het plaatselijke sport- en cultuuraanbod meer bekendheid te geven én vlotter 
toegankelijk te maken, of om projecten van huiswerkbegeleiding of van beheer van het huishoudbudget te ondersteunen. 

 
De thematieken van de huidige projectenaanvraag kunnen ook worden benaderd vanuit de sociale integratie, het gezin, 
maatschappelijke aangelegenheden, het beleid ten aanzien van mensen met een beperking, en de maatschappelijke activering. 

 
Artikel 4 -   Budget van de huidige projectoproep 

 
Het budget voor deze projectoproep bedraagt 2.250.000 euro. 
 
Deze som stemt overeen met het totale bedrag van de budgetten die worden bepaald in de volgende subsidieverdelingsplannen van 
de Nationale Loterij : 

- rubriek 3.1. van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de 
Nationale Loterij voor het boekjaar 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2020. 

- rubriek 3.1. van het koninklijk besluit van 31 maart 2021 tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van 
de Nationale Loterij voor het boekjaar 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2021. 

 
Artikel 5 - Kalender van de huidige projectoproep 

 
De huidige projectoproep gaat van start op 16 maart 2022 om 12:00 uur en eindigt op 29 april 2022 om 12:00 uur. 

  
Artikel 6 - Voorwaarden waaraan een project dient te beantwoorden 

 
Een organisatie die belangstelling heeft voor de huidige projectoproep mag slechts één enkel project indienen. 
Wanneer meerdere rechtspersonen samen een project voorleggen, dan mag geen enkele van deze rechtspersonen een afzonderlijk 
project indienen, zelfs wanneer het gaat om een volledig ander project dan het gezamenlijke project. 

 
Het voorgestelde project kan enkel van start gaan na zijn indiening in het kader van de huidige projectoproep. Het project dient 
concreet te worden verwezenlijkt uiterlijk binnen de twee jaar na de toewijzingsdatum ervan. 

 
De projecten moeten passen in het kader van de principes die de Federale overheid in acht neemt, in het bijzonder de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. 
 
Komen in aanmerking voor de subsidie: 
 

- de investeringskosten (d.w.z. de aankoop van materiaal en uitrusting) moeten de voorkeur krijgen. De kosten ervan moeten 
in het geraamde budget worden opgenomen. 
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- De tijdelijke werkings- en/of loonkosten die uitsluitend betrekking hebben op de uitvoering van het ingediende project, ter 
waarde van 30% van het toegekende subsidiebedrag, en voor zover de desbetreffende kosten duidelijk worden toegelicht in 
het geraamde budget dat wordt toegevoegd aan de subsidieaanvraag (zie daarover Artikel 7 hieronder). Enkel het nettoloon 
dat aan een werknemer wordt uitbetaald, wordt in aanmerking genomen voor terugbetaling. 

- De overige kosten die verband houden met het project (drukwerk, reclamemateriaal, logistiek, enz.) en die worden 
opgenomen in het geraamde budget. 

 
Worden niet gefinancierd : de structurele / terugkerende / vaste werkings- en loonkosten (verzekeringen, belastingen, brandstof, enz.), 
de kosten voor haalbaarheidsstudies, de catering-kosten, de kosten voor de aankoop van levensmiddelen, en de kosten die door 
andere schenkers worden betaald.   
Het gesubsidieerde bedrag zal niet hoger liggen dan 80% van het totale budget van het project, en zal niet groter zijn dan 25.000 euro.  
 

Artikel 7 -    Hoe een project indienen ? 
 
Een geïnteresseerde organisatie moet haar project langs digitale weg indienen, uiterlijk op 29 april 2022 vóór 12:00 uur, en dit aan de 
hand van het elektronische formulier dat te vinden is op de website www.nationale-loterij.be/projectoproep.  
Aan dit elektronische formulier dient er een gedetailleerde kostenraming te worden toegevoegd. 
Een project mag een samenwerking zijn tussen meerdere organisaties, om op die manier de middelen te bundelen. In dat geval dient 
één van de organisaties het project in, en zorgt voor het beheer van het project, d.w.z. ze neemt de coördinatie van het project op zich 
en ze is verantwoordelijk voor de budgettaire opvolging ervan. 
 
Worden niet in aanmerking genomen : dossiers die dit Reglement niet naleven, dossiers die onvolledig zijn, en dossiers die na de 
deadline worden ingediend. 
 

Artikel 8 -    Indieningsformulier 
 
Het indieningsformulier is beschikbaar op de website van deze projectoproep. Dit document moet juist en volledig worden ingevuld. 
Het bevat onder andere de volgende elementen :  
 

- de identificatiegegevens van de organisatie die het project beheert. Voor projecten die een samenwerking vormen van 
meerdere organisaties, dient de projectcoördinator ervoor te zorgen dat de verschillende deelnemende organisaties 
duidelijk kunnen worden geïdentificeerd ; 

- de identificatiegegevens van de projectverantwoordelijke(n) ; 
- de boekhoudkundige / financiële toestand van de organisatie ; 
- een beschrijving van het project. In deze beschrijving dient duidelijk het verband te worden gelegd met een van de thema’s 

van de huidige projectoproep, rekening houdend met de beoordelingscriteria van de Jury die in het onderstaande Artikel 9 
worden opgesomd ; 

- de manier waarop het ingediende project rekening houdt met genderverschillen ; 
- de vermelding van eventuele andere financiële bronnen ; 
- het gevraagde subsidiebedrag ; 
- het geraamde budget voor het volledige project, nauwkeurig en in detail. 

 

Artikel 9 -   Jury en beoordelingscriteria 
 
De ontvankelijk verklaarde dossiers worden op basis van nauwkeurige selectiecriteria beoordeeld door een Jury die bestaat uit leden 
die werden gekozen op basis van hun deskundigheid en hun kennis op het vlak van de armoedebestrijding en de sociale inclusie. 
 
Een reglement van inwendige orde legt de selectieprocedure vast voor de projecten die zullen worden bekroond : verloop van deze 
procedure, criteria, beoordeling, score, en mededeling van het resultaat. Dit reglement van inwendige orde werd opgesteld door de 
initiatiefnemers van de huidige projectoproep, namelijk de vertegenwoordigers van de heer Sammy Mahdi, de Staatssecretaris die 
bevoegd is voor de Nationale Loterij, in samenwerking met mevrouw Karine Lalieux, Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, 
bevoegd voor Personen met een Beperking en voor Armoedebestrijding, en met de Nationale Loterij zelf. 
 
Opportuniteit 

Het project in kwestie draagt wel degelijk bij aan de armoedebestrijding en aan de sociale inclusie. Het komt op een gepaste 
manier tegemoet aan de problemen van de doelgroep die het wil bereiken. Het ingediende voorstel legt een duidelijk 

http://www.nationale-loterij.be/projectoproep
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verband tussen het project en een van de thema’s van de huidige projectoproep, zoals die worden beschreven in Artikel 3 
hierboven. 
 

Haalbaarheid van het project 
 

De planning en de kalender van het project in kwestie zijn realistisch en haalbaar. Er worden criteria geformuleerd voor een 
geslaagde uitvoering van het project. In het indieningsformulier vult de organisatie het schema en de beoordelingscriteria 
in. 
 

Duurzaamheid   
 

Is het project duurzaam, zichtbaar en uitvoerbaar ? Het ingediende voorstel beschrijft hoe het project verloopt nadat het 
een subsidiebedrag toegekend kreeg. Voorts wordt er een beschrijving gegeven van de duurzame impact van het project, 
met de bedoeling om kwetsbare personen in armoede te betrekken bij het plaatselijke sport- en cultuurleven.  
 

Verankering van het project  
 

Het initiatief wordt geconcretiseerd in én samen met de desbetreffende gemeenschap. In die context moet het mogelijk zijn 
om te beoordelen in welke mate deze gemeenschap daadwerkelijk bij het project wordt betrokken en de uitvoering ervan 
zal kunnen steunen. 
 

Beoogde / Verwachte resultaten 
 

Het project vermeldt de beoogde én meetbare resultaten. Tevens wordt er duidelijk uiteengezet op welke manier deze 
beoogde en meetbare resultaten kunnen worden bereikt. 
 

Innovatie 
 

Het project heeft betrekking op een activiteit die eerder nog niet werd uitgevoerd, of handelt over een nieuwe ontwikkeling 
/ een nieuwe fase van een reeds bestaand project. Het project is bovendien innoverend op een ander vlak : het ontwikkelt 
namelijk nieuwe ideeën inzake armoedebestrijding en sociale inclusie. 

 
De genderdimensie 
 

Het risico op armoede en op sociale uitsluiting is niet hetzelfde voor vrouwen en mannen. Het project houdt dus wel degelijk 
rekening met genderverschillen. De voorstellen die in het project worden uiteengezet, moeten voor iedereen toegankelijk 
zijn, maar eenoudergezinnen moeten voorrang krijgen. 

 
Actieve betrokkenheid 
 

De sleutelfiguren van het ingediende project zijn rechtstreeks betrokken bij de concrete uitvoering van het project. Deze 
mensen zorgen bovendien voor de betrokkenheid van de kwetsbare doelgroep die zij beogen. 

 
Financiële geschiktheid 
 

Het voorgestelde budget is in evenwicht. De kosten van het budget die in aanmerking komen, stemmen overeen met de 
beoogde resultaten, met het aantal potentiële begunstigden, en met de geografische draagwijdte. Het feit dat er voor de 
verwezenlijking van het project een beroep wordt gedaan op andere financiële bronnen, wordt beschouwd als een pluspunt. 
 

 
De Jury beslist volledig autonoom over de verdeling van de subsidiegelden die bestemd zijn voor de huidige projectoproep. De Jury 
onderzoekt of elk van de ingediende projecten wel degelijk verband houdt met de thema’s die in de huidige projectoproep aan bod 
komen. Dit verband vormt een absolute voorwaarde voor de ontvankelijkheid van een dossier. 
 
Eveneens op een volstrekt autonome wijze kiest de Jury welke projecten er bekroond worden, en dit op basis van dossiers die op een 
geldige manier werden ingediend. De Jury vervult ook een adviserende rol : hij dient ervoor te zorgen dat de bekroonde projecten ook 
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worden verdeeld in overeenstemming met alle uitgangspunten van de hierboven in Artikel 3 opgesomde thema’s, en dat de bekroonde 
projecten op een evenwichtige manier geografisch worden gespreid. 
 
Wanneer een lid van de Jury een belang heeft in een bepaald dossier, of wanneer hij een band heeft met een organisatie waardoor hij 
geen objectief advies kan uitbrengen, dan zal hij worden verzocht om de beraadslaging over het desbetreffende project te verlaten ; 
hij kan dan evenmin deelnemen aan de stemming. 
 
Tegen de samenstelling van de Jury en tegen de beslissingen van de Jury is er geen enkel verhaal mogelijk. 
 
Noch de Jury, noch de Nationale Loterij kunnen garanderen dat het toegekende subsidiebedrag werkelijk zal overeenstemmen met 
het gevraagde subsidiebedrag. Bovendien wijst de Nationale Loterij daaromtrent elke verantwoordelijkheid af. 
 

Artikel 10 -  Mededeling van het resultaat 
 
Iedere organisatie die een project indient, zal op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de Jury.  
 

Artikel 11 – Betalingsmodaliteiten 
 

Wanneer het door de organisatie ingediende dossier op administratief vlak in orde is, en wanneer de Staatssecretaris die bevoegd is 
voor de Nationale Loterij het ministerieel toekenningsbesluit heeft ondertekend, dan wordt het subsidiebedrag uitgekeerd door 
middel van (een) overschrijving(en) op de rekening die in België werd geopend op naam van de organisatie die verantwoordelijk is 
voor het project. 
 
Een organisatie mag de uitbetaling van de subsidiegelden aanvragen zodra zij haar toekenningsbrief heeft ontvangen.  
 
De Nationale Loterij zal de desbetreffende uitbetaling verrichten op vertoon binnen de twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop 
de toekenningsbrief werd ondertekend van de vereiste bewijsstukken (facturen en betalingsbewijzen). 
Het dossier met de bewijsstukken dient te worden verzonden naar de Nationale Loterij, Dienst Subsidies, Belliardstraat 25-33 te 1040 
Brussel, of per e-mail naar projectoproepen@nationale-loterij.be. 
 
Terugbetaling van tussentijdse facturen is mogelijk. 
 
Het dossier met de bewijsstukken dient het volgende te omvatten : 
 

- een overzichtstabel met alle facturen waarin ieder bewijsstuk afzonderlijk moet worden opgenomen. Wanneer de 
organisatie is onderworpen aan de btw, dan dienen de bedragen zonder btw eveneens in deze tabel te worden vermeld ; 

- een kopie van alle genummerde bewijsstukken, d.w.z. facturen en betalingsbewijzen ; 
- een overzicht van alle uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op het project ; 
- de meest recente jaarrekening ; 
- de statuten van de organisatie en hun eventuele wijzigingen – dit alles gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ; 
- een beschrijving van de inhoud van het project ; 
- een dossier over de « visibiliteit », waarin er een overzicht wordt gegeven van alle dragers waarop  de steun van de Nationale 

Loterij wordt vermeld (drukwerk, affiches, foto’s van evenementen waarop er dragers van de Nationale Loterij te zien zijn) ; 
- een recent en origineel bankattest -voor het geval dit nog niet aan de Dienst Subsidies van de Nationale Loterij zou zijn 

overgemaakt- dat door een verantwoordelijke van de bankinstelling werd ondertekend en werd voorzien van een datum, en 
waarop de naam en het rekeningnummer van de organisatie worden vermeld. 

 
Facturen en overige bewijsstukken : 
 

- de facturen moeten opgesteld zijn op naam van de begunstigde organisatie ; 
- worden uitsluitend in aanmerking genomen : facturen waarvan de datum valt ná de indieningsdatum van het formulier voor 

een subsidieaanvraag ; 
- kosten en facturen ten laste van andere schenkers / instellingen kunnen niet worden terugbetaald ; 
- de facturen moeten vergezeld zijn van betalingsbewijzen, d.w.z. rekeninguittreksels ; 
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- wanneer het subsidiebedrag bestemd is voor renovatiewerkzaamheden / verbouwingswerkzaamheden, dan wordt dit 
subsidiebedrag uitsluitend gestort na voorlegging van een eigendomsbewijs of een bewijs van beschikbaarstelling op lange 
termijn, bijvoorbeeld verhuur op lange termijn, erfpachtovereenkomst, enz. 

 

Artikel 12 -  Aanwending van de subsidie 
 
Het subsidiebedrag moet uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het geselecteerde project zoals dit werd gedefinieerd en 
toegelicht in het aanvraagformulier. 
 
De volledige uitvoering van het project, helemaal in overeenstemming met hetgeen naar aanleiding van de projectoproep werd 
ingediend, vormt een absolute voorwaarde voor de toekenning / de uitkering van subsidie. Wanneer de uitvoering van het project 
onvolledig blijkt te zijn, of niet in overeenstemming met het ingediende dossier, dan kunnen de kosten die daaruit voortvloeien worden 
beschouwd als niet-terugbetaalbaar. 
 

Artikel 13 -  Controle 
 
Een organisatie waarvan het project geselecteerd werd, verleent haar volledige medewerking in het kader van de controles die de 
Nationale Loterij zou willen verrichten met betrekking tot de aanwending van de subsidie. 
 
In dezelfde context stelt de organisatie originele exemplaren van alle nuttige documenten ter beschikking van de Nationale Loterij. 
 

Artikel 14 - Communicatiestrategie 
 
Een organisatie die aan de huidige projectoproep deelneemt, geeft haar uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming voor de 
verspreiding, via de media, van informatie over haar project. Tevens gaat zij ermee akkoord dat haar naam wordt vermeld op de 
website www.nationale-loterij.be en op de website van de huidige projectoproep. 
 
Een organisatie waarvan het project wordt geselecteerd, moet uitdrukkelijk de steun van de Nationale Loterij vermelden op elke 
communicatiedrager die zij voor dit project gebruikt. Over de communicatievoorwaarden moet de organisatie overleg plegen met de 
Dienst Subsidies van de Nationale Loterij. 
 
De organisatie verklaart zich akkoord met het Subsidiecharter van de Nationale Loterij, meer bepaald met de erkentelijkheid ten 
aanzien van de Nationale Loterij en met de visibiliteit van de Nationale Loterij. De organisatie verbindt zich ertoe om op te treden als 
Ambassadeur van de Nationale Loterij door bij haar contactpersonen het belang van de opdracht en van de visie van de Nationale 
Loterij op een actieve manier in de verf te zetten, in het bijzonder met betrekking tot haar producten en met betrekking tot de 
onontbeerlijke bijdrage van de spelers van de Nationale Loterij in het kader van de toekenning van subsidies. 
 

Artikel 15 - Verantwoordelijkheid 
 
De Nationale Loterij wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af wanneer de huidige projectenaanvraag om welke reden dan ook 
wordt gewijzigd, vertraging oploopt of wordt geannuleerd, en zonder dat dit alles aanleiding geeft tot enige vorm van 
schadevergoeding. 
 

Artikel 16 - Kosten verbonden aan de deelname aan deze projectoproep 
 
De Nationale Loterij komt niet tussen in de kosten die de organisaties maken met het oog op hun deelname aan de huidige 
projectoproep. 
 

Artikel 17 - Persoonsgegevens 
 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de deelnemers aan de huidige 
projectoproep ervan op de hoogte gebracht dat zowel de Nationale Loterij als de leden van de Jury hun persoonsgegevens uitsluitend 
zullen verwerken en gebruiken in het kader van deze projectoproep.  
 

Artikel 18 - Aanvaarding en goedkeuring van dit Reglement 
 

http://www.nationale-loterij.be/
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Wie aan de huidige projectoproep deelneemt, stemt automatisch en zonder enig voorbehoud in met dit Reglement en met alle 
bepalingen ervan. 
 

Artikel 19 - Geschillen 
 
Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Brussel bevoegd. In alle gevallen is het Belgische 
recht van toepassing.  


