
EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 1/12 

NL 

 
 

 
REGLEMENT EESC-PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK 

MIDDENVELD 2021 

Bekroning van uitmuntende initiatieven vanuit het maatschappelijk 
middenveld 

KLIMAATACTIE 
 

 

1. Waarom een prijs voor het maatschappelijk middenveld? 
 
Voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (het EESC of het Comité) is de prijs voor het 
maatschappelijk middenveld, die jaarlijks wordt toegekend, bedoeld als waardering en aanmoediging 
voor initiatieven waarmee maatschappelijke organisaties en/of individuen een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de bevordering van een Europese identiteit en de Europese eenwording. 
 
In het algemeen wil het EESC met deze prijs dus de aandacht vestigen op de rol die maatschappelijke 
organisaties en/of individuen kunnen spelen bij het ontstaan van een Europese identiteit en een 
Europees burgerschap op een manier die de gemeenschappelijke waarden die de basis vormen van de 
Europese eenwording, kracht bijzet. 
 

2. Thema van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021: klimaatactie 
 
Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw, en het 
is inmiddels vijf voor twaalf. Het is duidelijk dat de wereld niet op schema ligt om de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de duurzameontwikkelingsdoelen van 
de VN te halen. Het tegengaan van de klimaatverandering moet een gemeenschappelijk doel op 
mondiaal niveau zijn. Het vergt inspanningen van alle landen en van iedereen om klimaatneutraliteit te 
bereiken. Europa positioneert zichzelf als koploper, als wereldleider op klimaatgebied. Ursula von der 
Leyen heeft met haar presentatie van de Europese Green Deal, een ambitieus plan om de EU tegen 
2050 klimaatneutraal te maken, die leiderspositie opnieuw bevestigd en duidelijk gemaakt dat de 
Europese Unie vooroploopt in het bevorderen van een wereldwijd ambitieus klimaat- en milieubeleid. 
In december 2020 heeft de Europese Raad zich achter een nettoreductie in de EU van uitgestoten 
broeikasgassen met ten minste 55 % in 2030 ten opzichte van 1990 geschaard, een bindende EU-
doelstelling waarmee stevig koers wordt gezet naar klimaatneutraliteit. Ook werd duidelijk dat er “een 
nieuw groen en sociaal pact nodig [is] om burgers in al hun verscheidenheid samen te brengen met 
nationale, regionale en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven” 
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waarvoor “nauwe samenwerking met de instellingen en adviesorganen van de EU” is vereist1, om voor 

een rechtvaardige en inclusieve transitie te zorgen. Het feit dat de EU vastbesloten is om tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn belooft veel goeds voor haar bijdrage aan de COP26 in Glasgow. Europa moet 
aantonen dat een welzijnsgerichte economie die ecosystemen beschermt, biodiversiteit in stand houdt 
en zorgt voor een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale manier van leven haalbaar is en 
iedereen ten goede komt.  
 
Het is overduidelijk dat het optreden en de inzet van alle betrokkenen van cruciaal belang zijn voor het 
welslagen van de Europese Green Deal en voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Dat is ook het standpunt dat het EESC de afgelopen jaren herhaaldelijk 
heeft verkondigd. Lokaal geïnitieerde klimaatactie kan klimaatambitie aanwakkeren. Het klimaatpact, 
dat gebaseerd is op echte participatie en eigen verantwoordelijkheid van lokale klimaatactoren, 
kan een instrument zijn om de klimaatambitie van de EU waar te maken. Wel moet het erop gericht 
zijn mensen in staat te stellen om de systemen die ons aan de rand van de klimaatcrisis hebben 
gebracht, te veranderen door middel van verkenning, experimenten en demonstratie. 
 
In de afgelopen jaren zijn in de hele EU duizenden burgerinitiatieven ontplooid, omdat 
maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en burgers steeds vaker deel willen uitmaken van de 
oplossing in plaats van het probleem. Deze actoren spelen een cruciale rol bij het aansturen van lokale 
overgangsprocessen, het omschakelen van de lokale economie en ook het bewerkstelligen van een 
aanpassing van normen en gedrag. Hierdoor verkleinen zij de koolstof- en milieuvoetafdruk tot ver 
onder die van reguliere gemeenschappen. Het maatschappelijk middenveld dringt krachtig aan op 
meer ambitieuze en urgente klimaatmaatregelen. De stakingen van jongeren voor het klimaat zijn 
daarvan het meest sprekende voorbeeld. Jongeren zijn steeds meer betrokken bij het bedenken van 
oplossingen voor de klimaatcrisis.  
 
Het EESC maakt zich zorgen over de klimaatverandering en is vastbesloten om steun te verlenen aan 
acties die gericht zijn op het bereiken van klimaatneutraliteit. Het EESC heeft veel aandacht besteed 
aan wat jongeren bezighoudt en heeft diverse gelegenheden aangegrepen om jonge klimaatactivisten 
een platform te bieden om hun boodschap kracht bij te zetten. In maart 2021 werd het jaarlijkse EESC-
evenement voor jongeren “Jouw Europa, jouw mening!”, dat meer dan honderd scholieren uit alle EU-
lidstaten, het VK en de kandidaat-lidstaten samenbrengt, georganiseerd in de vorm van een 
klimaatconferentie (COP). Zo konden scholieren zich buigen over klimaatoplossingen en over 
systemische verandering, een onderwerp dat tijdens een parallel evenement op sociale media over het 
klimaatpact en de betrokkenheid van jongeren aan bod kwam. De conclusies van het evenement zijn 
doorgestuurd naar de andere EU-instellingen. Bovendien zullen actievoorstellen van de jongeren 
worden gepresenteerd tijdens het tweejaarlijkse jongerenevenement van het Europees Parlement in 
Straatsburg in mei 2021, alsook tijdens de Europese jongerentop over klimaatverandering, die het 
EESC samen met het Europees Parlement wil organiseren (datum is afhankelijk van de COVID-
situatie; het evenement werd in de zomer van 2020 al uitgesteld).  
  

                                                      
1

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final. 
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De afgelopen jaren heeft het EESC verschillende adviezen uitgebracht waarin de nadruk enerzijds lag 
op de behoefte aan een sociale dialoog ten behoeve van een rechtvaardige en snelle overgang naar een 
koolstofvrije wereld en anderzijds op de bijdrage die bottom-upinitiatieven van onder meer het 
maatschappelijk middenveld kunnen leveren aan het streven naar klimaatneutraliteit. In het advies 
over de bevordering van klimaatmaatregelen van niet-overheidsactoren2 bijvoorbeeld betreurde het 
EESC dat “het merendeel van de klimaatmaatregelen in Europa op Europees niveau niet of nauwelijks 
wordt erkend”. Voorts wees het erop dat het erkennen en voor het voetlicht brengen van doeltreffende, 
innovatieve en creatieve klimaatmaatregelen — bijvoorbeeld door prijzen toe te kennen aan bijzondere 
klimaatacties op specifieke terreinen — “een kostenefficiënte manier kan zijn om stimulansen te 
bieden voor nieuwe maatregelen en om bestaande maatregelen te ondersteunen”. In verband hiermee 
beklemtoonde het ook dat het belangrijk is “om maatregelen te belichten en onder de aandacht te 
brengen, maar ook tegemoet te komen aan de behoeften van niet-overheidsactoren door inspiratie te 
bieden voor nieuwe partnerschappen tussen overheids- en niet-overheidsactoren, door het 
intercollegiale leren en het delen van opleiding en advies tussen niet-overheidsactoren te faciliteren 

(...)”. Het EESC heeft in zijn verkennend advies en in diverse eerdere adviezen3 zeer concrete 

voorstellen gedaan met betrekking tot het Europees klimaatpact. Door de oprichting van een EU-
klimaatfinancieringsforum zou, als onderdeel van het pact, een wederzijds leerproces worden 
gestimuleerd, zou de toegang tot financiering worden verbeterd en zouden belemmeringen worden 
weggenomen. Door EESC-leden aan te wijzen als EU-ambassadeurs in de sectoren die zij 
vertegenwoordigen, kan gebruik worden gemaakt van hun uitgebreide netwerken in het 
maatschappelijk middenveld om het pact te versterken. Voorts moet het mechanisme voor 
jongerenparticipatie op het gebied van klimaat en duurzaamheid, zoals de rondetafelgesprekken voor 
jongeren inzake klimaat en duurzaamheid, integraal deel uitmaken van dit pact en worden gefaciliteerd 
door jongerenorganisaties. 
 
Daarom heeft het EESC besloten zijn twaalfde prijs voor het maatschappelijk middenveld toe te 
kennen aan maatschappelijke organisaties of individuen die op het grondgebied van de EU 
doeltreffende, innovatieve en creatieve klimaatacties hebben uitgevoerd om een rechtvaardige transitie 
naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie te bevorderen. Op deze manier zal ook de 
aandacht worden gevestigd op de bijdrage die het maatschappelijk middenveld kan leveren aan de 
Europese Green Deal. 
 

3. Mogelijke begunstigden 
 

3.1 Wie komt voor deelname in aanmerking? 
 
Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, 
regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld. Ook individuen kunnen meedoen. 
 

                                                      
2

 Advies van het EESC over De bevordering van klimaatmaatregelen van niet-overheidsactoren, PB C 227 van 28.06.2018, blz. 35. 

3
  Advies van het EESC over het Europees klimaatpact; advies van het EESC “Naar een gestructureerde participatie van jongeren in 

het EU-besluitvormingsproces op het gebied van klimaat en duurzaamheid” (initiatiefadvies); advies van het EESC over vlottere 
toegang tot klimaatfinanciering voor niet-overheidsactoren. 
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In het kader van deze prijs zijn maatschappelijke organisaties, zoals gedefinieerd in het EESC-advies 
over De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa, 
"organisatiestructuren waarvan de leden via een democratisch proces van overleg en 
consensusvorming het algemeen belang dienen en tevens als bemiddelaars tussen overheid en burgers 

optreden"4. Ze zijn actief betrokken bij de publieke beleidsvorming en maken daarbij gebruik van hun 

eigen specifieke kennis, vaardigheden en handelingsmogelijkheden. Zij treden autonoom op en leden 
van het grote publiek nemen deel aan de werkzaamheden en activiteiten van dergelijke organisaties. 
Onder deze definitie vallen ook de “arbeidsmarktactoren”, d.w.z. de sociale partners, 
vertegenwoordigende organisaties op sociaal en economisch gebied, niet-gouvernementele 
organisaties waarin mensen verenigd zijn die zich voor een gemeenschappelijke zaak inzetten, bijv. 
milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties, consumentenbonden, liefdadigheidsinstellingen, 
culturele organisaties, onderwijs- en opleidingsorganisaties enz.; “community-based organisations”, 
d.w.z. organisaties die aan de basis van de samenleving zijn ontstaan en die specifiek op hun leden 
gerichte doelstellingen nastreven zoals jongerenorganisaties, gezinsbonden en alle organisaties die 
burgers in staat stellen aan het gemeenschapsleven deel te nemen; religieuze gemeenschappen. Ook 
maatschappelijke organisaties die bij wetgevend of regelgevend besluit zijn opgericht en/of waarvan 

lidmaatschap geheel of gedeeltelijk verplicht is (bijv. beroepsverenigingen)5 komen in aanmerking. 

 
Individuen zijn natuurlijke personen. Alle EU-burgers kunnen meedingen, ongeacht het land waar zij 
verblijven. Onderdanen van derde landen kunnen ook deelnemen, mits zij legaal op het grondgebied 
van de EU verblijven. Ook groepen van individuen die gezamenlijk optreden zonder contractuele 
banden kunnen deelnemen. Zij moeten een van de natuurlijke personen aanwijzen als aanspreekpunt 
(leider) voor de administratieve en financiële aspecten van de prijs.  
EESC-leden, CCMI-afgevaardigden, personeel van EU-instellingen en andere EU-organen, leden van 
het beoordelingscomité en hun familieleden komen niet voor deelname in aanmerking.  
 

3.2 Welke initiatieven komen voor de prijs in aanmerking? 
 
De specifieke doelstelling van de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 is het belonen van 

doeltreffende, innovatieve en creatieve initiatieven die op het grondgebied van de EU worden 
uitgevoerd om een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie 
te bevorderen.  
 
De in de vorige alinea bedoelde initiatieven moeten al uitgevoerd of nog lopende zijn. Geplande 

initiatieven waarvan de uitvoering op 30 juni 2021 (uiterste termijn voor aanmeldingen) nog niet 
is begonnen, worden uitgesloten van deelname. 
 

                                                      
4

 Advies van het EESC over De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa – CESE 851/1999 
van 22 september 1999 (PB C 329 van 17.11.1999, blz. 30). 

5
 Dit is bijvoorbeeld van toepassing op Oostenrijkse arbeidsmarktactoren. 
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Om in aanmerking te komen moeten de activiteiten/initiatieven betrekking hebben op ten minste één 
van de volgende aspecten: 

 
 bevordering van de volledige betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en/of het 

creëren van maatschappelijk draagvlak bij de overgang naar een klimaatneutrale samenleving; 

 bevordering van de deelname van burgers aan het klimaatdebat; 
 lancering/uitvoering van projecten, eventueel door werkgevers- of werknemersorganisaties, die 

inspireren en bevorderen dat mensen in hun persoonlijke omgeving en op hun werk overstappen 
op een klimaatvriendelijke levensstijl;  

 bevordering van klimaatbewustzijn van consumenten of aanmoediging tot gedragsverandering 
en aanpassing van sociale normen in de context van de klimaatcrisis; 

 lancering/uitvoering van projecten die een actief klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of 
Europees niveau stimuleren; 

 bevordering van klimaatrechtvaardigheid in brede zin, met inachtneming van de mensenrechten 
en de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen; bevordering van klimaatbewustzijn bij 
bredere, meer gediversifieerde en/of achtergestelde/gemarginaliseerde doelgroepen; ervoor 
zorgen dat geen enkele groep in de samenleving achterblijft bij de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en samenleving; 

 bevordering van klimaateducatie op scholen van alle niveaus; lancering/uitvoering van projecten 
om kinderen en jongeren bewuster te maken van klimaatverandering en oplossingen daarvoor; 

 bewustmaking van de gevolgen van klimaatverandering en bevordering van acties ten behoeve 
van een grotere veerkracht en betere aanpassing aan de klimaatverandering;  

 bevordering van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van 
klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau;  

 bevordering van actief burgerschap en empowerment door betrokkenheid bij projecten die een 
rechtvaardige overgang bevorderen en nieuwe maatschappelijke interacties tot stand brengen die 
leiden tot een klimaatneutrale economie; 

 bevordering van de actieve betrokkenheid van jongeren bij het voorstellen en uitvoeren van 
klimaatoplossingen, en jongeren in staat stellen deel te nemen aan het besluitvormingsproces 
over klimaat- en milieubeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau. 

 
Literaire of wetenschappelijke publicaties (van welke aard dan ook en op welke drager dan ook), 
audiovisuele producten en kunstwerken komen niet in aanmerking voor de prijs. 
 

4. Aanmeldingsprocedure en deadline 
 
Kandidaten kunnen zich aanmelden door het onlineaanmeldingsformulier in te vullen 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). In naar behoren gerechtvaardigde gevallen (bij technische 
problemen, gestaafd met bewijsstukken) kan het EESC kandidaten toestemming verlenen om zich per 
e-mail, fax of post aan te melden. 
 
De aanmelding moet alle benodigde informatie bevatten zodat het selectiepanel: 
 

 kan vaststellen dat de betrokken maatschappelijke organisaties of individuen voldoen aan de 
formele deelnamevoorwaarden; 
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 kan vaststellen dat de betrokken maatschappelijke organisaties of individuen voldoen aan de 
uitsluitingscriteria; 

 kan vaststellen dat de betrokken maatschappelijke organisaties of individuen akkoord gaan met 
de bepalingen inzake aansprakelijkheid, controles, audits en toepasselijk recht; 

 de wezenlijke verdiensten van iedere inzending kan beoordelen met betrekking tot de criteria 
voor prijstoekenning. 

 
Hiertoe moet iedere aanmelding vergezeld gaan van een naar behoren ingevulde en ondertekende 
verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en geschiktheidscriteria (bijlage 1). 
 
Voordat de prijs wordt toegekend, zal de kandidaten worden verzocht om de naar behoren ingevulde 
en ondertekende formulieren "Juridische entiteit" en "Financiële identificatiegegevens" en alle 
relevante bewijsstukken terug te sturen. De formulieren zijn te vinden op: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_nl 
en  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_nl. 
 
Aanmeldingen kunnen in elke officiële EU-taal worden opgesteld. Om de beoordeling vlotter te doen 
verlopen is het echter wenselijk dat u het aanmeldingsformulier in het Engels of Frans invult. 
 
Door zich aan te melden stemmen kandidaten in met alle voorwaarden van de wedstrijddocumenten en 
zien ze, in voorkomend geval, af van eigen algemene of bijzondere voorwaarden. 
 
De uiterste termijn voor aanmeldingen is woensdag 30 juni 2021 om 10 uur (Belgische tijd). 
 
Later ontvangen aanmeldingen worden door het EESC niet in behandeling genomen. Kandidaten 
wordt sterk aangeraden om niet tot de laatste dag met hun aanmelding te wachten, want druk 
internetverkeer of een haperende internetverbinding kunnen leiden tot problemen bij het verzenden 
van de aanmelding. Het EESC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van 
dergelijke problemen. 
 
Elke kandidaat mag zich slechts één keer aanmelden. Deelname is gratis. Eventuele kosten die gepaard 
gaan met de voorbereiding en het versturen van de aanmelding worden niet terugbetaald. 
 
Kandidaten krijgen een bericht op het scherm te zien waarin zij worden bedankt voor hun aanmelding 
en waarin hun de mogelijkheid wordt geboden deze af te drukken of in Pdf-formaat op te slaan.  
 

5. Beoordeling en toekenning 
 

5.1 Beoordelingsstappen 
 
De beoordeling zal worden uitgevoerd door een panel van deskundigen, bestaande uit 10 leden (het 
“beoordelingscomité”), op wie de in het Financieel Reglement vastgelegde voorschriften met 
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betrekking tot belangenconflicten van toepassing zijn6. De beoordeling gebeurt uitsluitend op basis 

van de gegevens op het ingediende aanmeldingsformulier. 
 
Het EESC behoudt zich het recht voor om de identiteit van de leden van het beoordelingscomité niet 
bekend te maken. 
 
Tijdens de procedure mogen deelnemers de leden van het beoordelingscomité niet benaderen om 
redenen die verband houden met de prijs. Elke poging daartoe zal leiden tot diskwalificatie. 
 
De besluiten van het beoordelingscomité zijn definitief, bindend, en kunnen niet worden 
aangevochten. 
 
Deze beoordelingsprocedure vindt in vijf stappen plaats: 
 
(1) verificatie van geschiktheid van de kandidaat; 
(2) verificatie van geschiktheid van het ingediende initiatief; 
(3) verificatie van niet-uitsluiting van de kandidaat; 
(4) beoordeling van de kwaliteit van het ingediende initiatief op basis van de criteria voor 

prijstoekenning; 
(5) toekenning van de prijs. 
 
Het EESC beoordeelt de geschiktheid, niet-uitsluiting en kwaliteit in willekeurige volgorde. De 
aanvragers moeten alle stappen doorlopen om in aanmerking te komen voor de prijs. De kandidaten 
krijgen geen feedback tot de procedure is afgerond. Alle kandidaten worden zo snel mogelijk en in elk 
geval 15 kalenderdagen nadat de ordonnateur een besluit heeft genomen over de toekenning (stap 5), 
van het resultaat op de hoogte gebracht, naar verwachting eind november 2021. 
 

5.1.1 Verificatie van geschiktheid van de kandidaat 
 
Kandidaten komen voor deelname in aanmerking wanneer zij voldoen aan de vereisten onder punt 3.1 
hierboven. 
 
Alle kandidaten verstrekken een verklaring op erewoord (bijlage 1), naar behoren ondertekend en 
gedateerd (in het geval van maatschappelijke organisaties door een gemachtigd vertegenwoordiger), 
waarin staat dat zij in aanmerking komen voor de prijs. Deze verklaring is onderdeel van de verklaring 
met betrekking tot de uitsluitingscriteria (zie punt 5.1.3 hieronder). Kandidaten hoeven dus maar één 
verklaring te verstrekken die beide aspecten dekt. 
 

                                                      
6

 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).  
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Het EESC beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten op basis van de verklaring op erewoord. Vóór 
de toekenning van de prijs vraag het EESC de kandidaten een naar behoren ingevuld en ondertekend 
formulier "Juridische entiteit" samen met de bewijsstukken te verstrekken (zie punt 4 hierboven). 
 
Het EESC behoudt zich het recht voor de kandidaten op ieder moment van de beoordelingsprocedure 
om het bovengenoemde formulier en de bewijsstukken te vragen. In dat geval moeten de kandidaten 
het formulier en de bewijsstukken onverwijld overleggen. Het EESC heeft het recht een aanmelding af 
te wijzen wanneer het formulier en de bewijsstukken niet tijdig worden aangeleverd. 
 

5.1.2 Verificatie van geschiktheid van de initiatieven 
 
De geschiktheid van het ingediende initiatief wordt gecontroleerd aan de hand van het 
onlineaanmeldingsformulier. Om in aanmerking te komen moet het initiatief voldoen aan de vereisten 
onder punt 3.2 hierboven. Andere door de kandidaat uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen 
in de beoordeling. 
 

5.1.3 Vaststelling van niet-uitsluiting 
 
Alle kandidaten verstrekken een verklaring op erewoord (bijlage 1), naar behoren ondertekend en 
gedateerd (in het geval van maatschappelijke organisaties door een gemachtigd vertegenwoordiger), 
waarin staat dat zij niet in een van de in de artt. 136 en 141 van het Financieel Reglement genoemde 
en in de verklaring vermelde situaties van uitsluiting verkeren. 
 
Het EESC behoudt zich het recht voor te verifiëren of de kandidaten in een van de genoemde situaties 
van uitsluiting verkeren door de in de verklaring van erewoord genoemde bewijsstukken op te vragen. 
In dat geval dient de betreffende kandidaat de gevraagde documenten binnen de door het EESC 
bepaalde deadline te verstrekken. Het EESC heeft het recht een aanmelding af te wijzen wanneer de 
gevraagde documenten niet tijdig worden aangeleverd. 
 
Kandidaten zijn niet verplicht specifieke documenten te verstrekken als zij het EESC ervan in kennis 
stellen dat deze documenten gratis toegankelijk zijn via een openbare databank. 
 

5.1.4 Beoordeling van de kwaliteit  
 
Het beoordelingscomité beoordeelt de kwaliteit van de aanmeldingen op basis van onderstaande 
toekenningscriteria. De beoordelaars nemen uitsluitend de ingediende initiatieven mee in hun 
beoordeling, niet de andere activiteiten van de kandidaat. Er geldt geen minimumdrempel per 
criterium. Kandidaten die echter niet minimaal 50 % van het maximumaantal punten hebben behaald, 
worden van het verdere verloop van de procedure uitgesloten. 
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Criteria voor de toekenning van de prijs Punten 

Criterium 1 – Langetermijneffecten 
Dit criterium is gericht op het vermogen van het voorgestelde initiatief om een 
langetermijneffect teweeg te brengen en anderen in Europa te inspireren, dat 
wil zeggen dat het initiatief ook kan worden toegepast of toegespitst op 
dezelfde categorie belanghebbenden, of op een andere categorie 
belanghebbenden elders in dezelfde EU-lidstaat of een andere lidstaat. In dit 
verband zal het effect worden beoordeeld in het licht van de personele en 
financiële middelen die worden ingezet om het voorgestelde initiatief uit te 
voeren.  

35 punten 

Criterium 2 – participatie en samenwerking 
Dit criterium is enerzijds gericht op de mate waarin deelnemers en 
belanghebbenden actief bij het initiatief betrokken worden, en anderzijds het 
vermogen van het initiatief tot het delen van goede praktijkvoorbeelden en het 
vergroten van het bewustzijn van kwesties die verband houden met het thema 
waarvoor de prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt toegekend.  

35 punten 

Criterium 3 — Innovatie en creativiteit 
Dit criterium is gericht op de mate van creativiteit van het voorgestelde 
initiatief, de uniciteit van het initiatief en de mate van innovatie binnen de 
gegeven context. In dit kader houdt innovatie zowel nieuwe ideeën in als 
nieuwe of verbeterde manieren om een bestaande oplossing of benadering toe 
te passen, of deze toe te spitsen binnen een andere context of op een andere 
doelgroep. In dit verband zal ook sociale innovatie in aanmerking worden 
genomen. 

30 punten 

Totale aantal punten 
100 punten  
(minimaal 
50 punten) 

 

5.1.5 Toekenning van de prijs 
 
De prijs word toegekend door het EESC, op grond van de beoordeling door het beoordelingscomité, 
dat vrijelijk kan beslissen de toekenning van prijzen al dan niet aan te bevelen, afhankelijk van zijn 
beoordeling van de kwaliteit van de inzendingen. 
 
Het EESC kan maximaal vijf prijzen toekennen aan de vijf hoogst geëindigde kandidaten. 
 

6. Prijzengeld 
 
Het EESC is van plan maximaal vijf prijzen uit te reiken. De eerste prijs heeft een waarde van 
14 000 EUR. Het bedrag van de tweede, derde, vierde en vijfde prijs bedraagt 9 000 EUR. Als meer 
dan één winnaar ex aequo op de eerste plaats eindigt, bedraagt het bedrag van de eerste prijzen 
respectievelijk 11 500 euro bij twee eerste prijzen, 10 600 euro bij drie eerste prijzen, 10 250 euro bij 
vier eerste prijzen, en 10 000 euro bij vijf eerste prijzen. Het EESC is niet verplicht om alle vijf de 
prijzen uit te reiken. Het EESC kan besluiten de prijs voor het maatschappelijk middenveld niet uit te 
reiken. 
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De prijsuitreiking vindt waarschijnlijk plaats tijdens de EESC-zitting op 8-9 december 2021. Per 
winnaar worden er twee afgevaardigden uitgenodigd voor de prijsuitreiking, waarbij reis en verblijf 
conform het reglement worden georganiseerd door het EESC. De winnaars ontvangen tijdig informatie 
over dit reglement. 
 
De prijzen worden binnen dertig dagen na de prijsuitreiking via een bankoverschrijving uitbetaald, op 
voorwaarde dat de winnaars alle gevraagde documenten hebben verstrekt. De winnaars zijn 
verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke belastingen en kosten bij gebruik van het 
prijzengeld. 
 

7. Persoonlijke gegevens 
 
Persoonsgegevens in de aanmeldingsformulieren (zoals naam en adres) worden verwerkt 
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de 

Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens7. Tenzij anders vermeld zullen de antwoorden 

op de vragen en de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanmelding 
overeenkomstig het wedstrijdreglement, uitsluitend met het oog hierop worden verwerkt door het 
directoraat Communicatie en Interinstitutionele Betrekkingen. Nadere informatie over de verwerking 
van persoonsgegevens is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). 
 
De persoonsgegevens van een kandidaat kunnen in het systeem voor vroegtijdige opsporing en 
uitsluiting (EDES) worden geregistreerd wanneer de kandidaat in een van de situaties verkeert als 
genoemd in artikel 136 van het Financieel Reglement en zoals aangegeven in de verklaring op 
erewoord. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 
 

8. Openbaarmakingsvereisten 
 
Onverlet het vermelde onder punt 7 hierboven, verlenen de kandidaten het EESC het recht om de 
namen van de kandidaten, de voor de prijs voorgestelde activiteiten en het bedrag van de aan de 
winnaars toegekende prijzen openbaar te maken, in welke taal, via welk medium, en met behulp van 
welke techniek dan ook. 
 
In iedere vorm van communicatie of bekendmaking door de winnaars over de activiteit waarvoor de 
prijs is uitgereikt, moet worden vermeld dat de activiteit is beloond met de EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld. Deze verplichting geldt tot één jaar na de datum van prijsuitreiking. 
 

                                                      
7

 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG 
(PB L 295 van 21.11.2018, blz. 93). 
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9. Aansprakelijkheid 
 
Kandidaten zijn als enigen aansprakelijk ingeval zich een vordering voordoet met betrekking tot de 
activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de prijs. 
 

10. Controles en audits 
 
De winnaars gaan akkoord met controles en audits door het EESC, het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer waarnaar wordt verwezen in artikel 129 van het 
Financieel Reglement, alsook met de verplichtingen met betrekking tot bekendmaking wat de 
wedstrijd en ontvangen prijs betreft, zoals beschreven onder punt 8 hierboven. 
 

11. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechterlijke instantie 
 
Op de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld is het EU-recht van toepassing, zo nodig 
aangevuld met het nationaal recht van België. 
 
Eventuele opmerkingen met betrekking tot de uitreiking van de prijs kunnen worden gericht aan de 
uitreikende instantie. Zie de contactgegevens in punt 13 hieronder. 
 
Indien kandidaten van mening zijn dat er sprake is van wanbeheer, kunnen zij bij de Europese 
Ombudsman een klacht indienen binnen twee jaar vanaf de datum waarop zij kennis hebben gekregen 
van de aan de klacht ten grondslag liggende feiten (zie http://www.ombudsman.europa.eu). 
 
De verantwoordelijke rechterlijke instantie voor kwesties met betrekking tot deze prijs is het Hof van 
Justitie van de Europese Unie: 
 

Gerecht van de Europese Unie  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxemburg 
Tel.: +352 43031 
Fax: +352 4303 2100 
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Internet: http://curia.europa.eu 

 
Informatie over het aantekenen van beroep kan via bovenstaand adres worden verkregen. 
 

12. Sancties 
 
Aan kandidaten die onjuiste verklaringen hebben afgelegd (verklaring op erewoord, bijlage 1), of zich 
schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden of fraude, volgens de bepalingen van artikel 136 van 
het Financieel Reglement, kunnen geldboetes van 2 tot 10 % van de waarde van de prijs worden 
opgelegd. Deze kandidaten kunnen daarnaast worden uitgesloten van alle via de EU-begroting 
gefinancierde contracten, subsidies en wedstrijden. 
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13. Meer informatie 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 
 
Indien relevant voor andere potentiële kandidaten zullen vragen en antwoorden worden gepubliceerd 
op de aan de prijs voor het maatschappelijk middenveld gewijde pagina van de EESC-website 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Het EESC raadt kandidaten aan de website voor de prijs 
regelmatig te raadplegen voor recente updates. 

 
_____________ 

 
 
 
  


