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SUBSIDIEBESLUIT
De gelijkekansentest is verplicht op grond van de ordonnantie van 4 oktober 2018, aangevuld door  

een uitvoeringsbesluit van 22 november 2018. Aan de hand van deze test kan worden nagegaan of een 

ontwerp voldoende rekening houdt met de knelpunten en bijzonderheden van de gelijkekansendoelgroepen. 

Deze vereisten worden daarom opgenomen in de projectoproep, eventueel in de selectie- of 

ontvankelijkheidscriteria. Aanvragers van subsidies moeten in hun aanvraagdossier toelichten hoe  

ze rekening houden met de impact van hun project op de gelijkekansendoelgroepen.

Hulp nodig? Raadpleeg de FAQ op de website test.equal.brussels en/of contacteer equal@gob.brussels.

Voeg de ingevulde test bij uw dossier. Wij vragen u een kopie van uw test en het ontwerp waarop de test 

betrekking heeft te sturen naar equal@gob.brussels.

Dank voor uw bijdrage aan een inclusiever beleid!

EQUAL.BRUSSELS • GELIJKEKANSENTEST 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2018-10-18&caller=list&numac=2018031953
mailto:equal@gob.brussels
mailto:equal@gob.brussels
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ALGEMENE INLICHTINGEN

Moet de test worden ingevuld?

De gelijkekansentest moet in principe worden ingevuld voor alle subsidies hoger dan € 30.000. Indien het 

ontwerp specifiek beoogt de situatie van een of meer gelijkekansendoelgroepen te verbeteren, moet de test 

niet worden ingevuld voor deze doelgroep(en). 

Vermeld de betrokken doelgroepen: het ontwerp moet wel getoetst worden voor de andere doelgroepen.

Beschrijvende fiche 
 Deze gegevens stellen equal.brussels in staat om, indien 
nodig, contact op te nemen met de gebruikers van de test

 Informatie over het ontwerp waarop de test
betrekking heeft

Naam, voornaam/voornamen:

E-mail :

Voogdijkabinet:

Instelling: 
 Selecteer de instelling waarvoor u werkt of vul hier 
uw instelling in.

Datum: 
 Geef met behulp van de kalender de datum aan waarop 
u de test invult.

 Gewestelijke bevoegdheid:

Titel van het project: 

 Geef een korte beschrijving van het project: context, 
doelstellingen, doelgroep.

Bedrag van de subsidie: 
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VRAGEN LUIK 1:
GENDER
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Vragen - Criterium gender Antwoorden - Criterium gender

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium «gender» en/of leg uit 
hoe u rekening hebt gehouden met de 
knelpunten en/of bijzonderheden die 
opgegeven werden in het antwoord op 
vraag 1.                                       
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen  
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.
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Vragen - Criterium gender Antwoorden - Criterium gender

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:

De vragen zijn identiek voor het luik «gender» en het luik «andere criteria» van de test.
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VRAGEN LUIK 2:
ANDERE CRITERIA – HANDICAP
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Vragen - Criterium handicap Antwoorden - Criterium handicap

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium «handicap» en/of leg uit 
hoe u rekening hebt gehouden met de 
knelpunten en/of bijzonderheden die 
opgegeven werden in het antwoord op 
vraag 1.                                       
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen 
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.
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Vragen - Criterium handicap Antwoorden - Criterium handicap

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:



VRAGEN LUIK 3:
ANDERE CRITERIA – ETNISCHE  
EN CULTURELE ACHTERGROND
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Vragen - Criterium etnische en culturele achtergrond  Antwoorden - Criterium etnische  
en culturele achtergrond

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium «etnische en culturele 
achtergrond» en/of leg uit hoe u 
rekening hebt gehouden met de 
knelpunten en/of bijzonderheden die 
opgegeven werden in het antwoord op 
vraag 1.                                       
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen  
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.
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Vragen - Criterium etnische en culturele achtergrond  Antwoorden - Criterium etnische  
en culturele achtergrond

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:



VRAGEN LUIK 4:
ANDERE CRITERIA – SEKSUELE 
ORIËNTATIE, GENDERIDENTITEIT  
EN GENDEREXPRESSIE
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 Vragen - Criterium seksuele oriëntatie, genderidentiteit  
en genderexpressie

 Antwoorden - Criterium seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit en 
genderexpressie

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium «seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit en genderexpressie» 
en/of leg uit hoe u rekening hebt 
gehouden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden die opgegeven werden 
in het antwoord op vraag 1. 
 
 
 
 
 
 

            
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen  
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.
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 Vragen - Criterium seksuele oriëntatie, genderidentiteit  
en genderexpressie

 Antwoorden - Criterium seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit en 
genderexpressie

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:



VRAGEN LUIK 5:
ANDERE CRITERIA – SOCIALE  
AFKOMST EN SITUATIE
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Vragen - Criterium sociale afkomst en situatie  Antwoorden - Criterium sociale 
afkomst en situatie

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium «sociale afkomst en 
situatie» en/of leg uit hoe u rekening 
hebt gehouden met de knelpunten 
en/of bijzonderheden die opgegeven 
werden in het antwoord op vraag  
 
 
 
 
 
 
 

1. 
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen  
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.



13

EQUAL.BRUSSELS • GELIJKEKANSENTEST 

Vragen - Criterium sociale afkomst en situatie  Antwoorden - Criterium sociale 
afkomst en situatie

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:



VRAGEN LUIK 6:
ANDERE CRITERIA – FACULTATIEF – 
BIJKOMENDE CRITERIA
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Vragen - Bijkomende criteria  Antwoorden - Bijkomende criteria

1

 Met welke knelpunten of bijzonderheden met betrekking tot 
de gewestelijke bevoegdheid waarop uw ontwerp slaat, kunnen 
personen op basis van dit criterium geconfronteerd worden?
Licht uw analyse toe.

2A

 Hebt u tijdens het opstellen van het ontwerp rekening gehouden 
met deze knelpunten en/of bijzonderheden? 

JA - Op welke manier? 
 Vermeld de onderdelen van het ontwerp 
die rekening houden met de knelpun-
ten of bijzonderheden verbonden aan 
het criterium en/of leg uit hoe u 
rekening hebt gehouden met de 
knelpunten en/of bijzonderheden die 
opgegeven werden in het antwoord op 
vraag 1.                                       
NEE - Waarom niet?

2B

 Op welke manier(en) en in welke andere beleidsfase(n) plant u 
om in de toekomst rekening te houden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden?

3A

 Welke bronnen heeft u gebruikt om te antwoorden op vragen  
1 en 2? 
 Vermeld hier de bronnen die u geholpen hebben bij het invullen van de 
test: statistieken, onderzoeken, referentiedocumenten, instellingen en 
referentiepersonen, enz. Voeg alle informatie toe die nodig is om deze 
bronnen te kunnen raadplegen.
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Vragen - Bijkomende criteria  Antwoorden - Bijkomende criteria

3B

 Wat heeft u nodig om (nog meer) rekening te houden met de 
geïdentificeerde knelpunten of bijzonderheden? 

4A

 Geef in het licht van de voorgaande antwoorden aan hoe u de 
impact van uw ontwerp op de betrokken personen inschat. 
 Positief: het ontwerp corrigeert, vermindert of vermijdt het ontstaan  
van ongelijkheden in het beleid van het ontwerp.
 Negatief: het ontwerp versterkt of creëert ongelijkheden of houdt ze  
in stand. 
 Neutraal: het ontwerp heeft geen impact op de ongelijkheden.

 Opgelet: als de impact niet ondubbelzinnig kan bepaald worden (bv. 
positieve impact op een bepaalde deelgroep en negatieve impact op  
een andere deelgroep), moet u de volgende regels toepassen: 

- Combinatie van positieve en negatieve impact = negatieve impact.
- Combinatie van positieve en neutrale impact = positieve impact.
- Combinatie van negatieve en neutrale impact = negatieve impact.

Type gevolgen:

4B

Hoe groot schat u de impact in? 
 Een impact is groter als de gevolgen onomkeerbaar of moeilijk 
omkeerbaar zijn, als de effecten zich vooral op langere termijn 
manifesteren en als het om prioritaire domeinen/problemen gaat.

Grootte van de impact:
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