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1. ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 
 

Gelijkheid is een van de prioriteiten voor deze Europese Commissie. Voorzitter Von der Leyen zegt in 
haar politieke richtsnoeren: “In het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving als geheel kunnen we 
alleen ons volledige potentieel bereiken als we al onze talenten en diversiteit gebruiken. Iedereen die 
dezelfde aspiraties heeft, moet dezelfde kansen krijgen.” Met de goedkeuring van het EU-actieplan 
tegen racisme 2020-2025, de LGBTIQ-gelijkheidsstrategie 2020-2025, de Gendergelijkheidsstrategie 
2020-2025, de Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 en het Strategisch 
EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma 2020-2030 heeft de Commissie een 
nieuwe impuls gegeven aan gelijkheid. 
 
In het actieplan tegen racisme en de strategie voor LGBTIQ-gelijkheid zegt de Commissie toe jaarlijks 
Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit aan te wijzen. De Prijzen voor Europese hoofdsteden 
voor inclusie en diversiteit zijn bedoeld om de beste praktijken van een stad, gemeente of regio 
erkenning en zichtbaarheid te verlenen en in de schijnwerpers te zetten,1 zodat ze een bron van 
inspiratie kunnen vormen voor andere Europese steden om een meer diverse en inclusieve omgeving 
voor hun burgers te scheppen. De prijs is bedoeld als erkenning voor de beste praktijken die: de 
diversiteit (wat geslacht, leeftijd, handicap, LGBTIQ-identiteit, religie en etnische afstamming/ras 
betreft) bevorderen als bron van rijkdom en innovatie; bijdragen tot inclusieve beleidsmaatregelen en 
-stelsels; en alle burgers het gevoel geven erbij te horen.  
 

 

2. EUROPESE HOOFDSTEDEN VOOR INCLUSIE EN DIVERSITEIT (EHID) 
 

Met de Prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit (hieronder prijzen genoemd) 
krijgen drie steden erkenning in twee afzonderlijke categorieën: 
 

• lokale overheden met minder dan 50 000 inwoners;  

• lokale overheden met meer dan 50 000 inwoners. 
 
In elke categorie is er een eerste (de enige winnaar van de titel Europese hoofdstad voor inclusie en 
diversiteit voor een bepaald jaar), tweede en derde plaats te behalen. Aanvragers kunnen ook een 
speciale vermelding krijgen, afhankelijk van de jaarlijkse beleidsprioriteiten of als er bijzondere 
hoogtepunten zijn bij de inzendingen. Alle lokale overheden (bijv. steden, gemeentes, regio’s enz.) 
kunnen naar de prijzen meedingen. 

 
In 2022 wordt er ook een speciale prijs uitgereikt aan lokale overheden die de inclusie van de Roma 

bevorderen. Ook in deze categorie worden er drie winnaars gekozen (eerste, tweede en derde plaats). 

Voor deze speciale prijs is er maar één categorie en wordt er niet gekeken naar de omvang van de 

lokale overheid. 

 
Deze mededingingsregels zijn opgesteld en openbaar gemaakt door de Europese Commissie, die de 
competitie organiseert en beheert met steun van het externe secretariaat van de Europese 
hoofdsteden voor integratie en diversiteit.  
 
 
 
 
 

 
1 Alle lokale overheden onder leiding van een verkozen instantie. 
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3. PROCEDURE EN CRITERIA VOOR DE AANWIJZING VAN DE WINNAARS VAN 
DE EUROPESE HOOFDSTEDEN VOOR INCLUSIE EN DIVERSITEIT 2022 EN DE 
SPECIALE PRIJS 

  

Eerst wordt gecontroleerd of de aanvragen voor de prijzen in aanmerking komen. Ook worden ze 

vooraf door onafhankelijke deskundigen beoordeeld. De definitieve beslissing wordt genomen door een 

Europese jury die een eindklassement opstelt in de twee algemene categorieën (minder dan en meer 

dan 50 000 inwoners) en door een Europese jury voor de speciale prijs, die een eindklassement opstelt 

in de categorie speciale prijs.  

 

Lokale autoriteiten kunnen zich zowel voor de algemene competitie als voor de speciale prijs 

inschrijven.  

 

3.1 Samenstelling van de Europese jury voor de algemene prijs 
 

De Europese Commissie benoemt de onafhankelijke deskundigen voor de fase voorafgaand aan de 

beoordeling en de leden van de Europese jury voor de fase van de eindselectie. De Europese jury 

bestaat uit ten minste vijf vertegenwoordigers van Europese niet-gouvernementele organisaties.  

 

De leden van de Europese jury beoordelen een selectievoorstel dat in de fase voorafgaand aan de 

beoordeling is opgesteld door de onafhankelijke deskundigen. Bij hun beoordeling werken ze met 

kwalitatieve evaluaties aan de hand van het verslag van de onafhankelijke deskundigen en de 

prijscriteria in punt 4.2 hieronder. Voor de algemene competitie selecteren ze per categorie drie lokale 

overheden en klasseren deze op de eerste, tweede en derde plaats. 

 

De leden van de Europese jury worden op persoonlijke titel benoemd en handelen onafhankelijk en in 

het algemeen belang. Zij verrichten hun taken pro bono en worden door het prijssecretariaat 

bijgestaan. Wie tot lid van de Europese jury wordt benoemd, moet alle omstandigheden die aanleiding 

zouden kunnen geven tot een belangenconflict, bekendmaken en op de bijeenkomst van de Europese 

jury een “verklaring betreffende de afwezigheid van een belangenconflict” te ondertekenen.  
 

 

3.2 Samenstelling van de Europese jury voor de speciale prijs  
 

In 2022 kent de Europese Commissie een speciale prijs toe aan lokale overheden die specifiek 

maatregelen uitvoeren voor de inclusie van de Roma. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor de 

algemene competitie. Er wordt dus eveneens aan de hand van de prijscriteria beoordeeld of de 

aanvraag in aanmerking komt.  

 

De Europese jury voor de speciale prijs voor de Roma bestaat uit ten minste vijf vertegenwoordigers 

van Europese niet-gouvernementele organisaties en andere relevante nationale en Europese 

belanghebbenden.  

 

De Europese Commissie benoemt de Europese jury voor de speciale prijs voor de Roma en de 

onafhankelijke deskundigen voor de fase voorafgaand aan de beoordeling.  
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De leden van de Europese jury voor de speciale prijs voor de Roma beoordelen een selectievoorstel dat 

in de fase voorafgaand aan de beoordeling is opgesteld door de onafhankelijke deskundigen. Bij hun 

beoordeling werken ze met kwalitatieve evaluaties aan de hand van het verslag van de onafhankelijke 

deskundigen en de prijscriteria in punt 4.2 hieronder. Zij selecteren drie lokale overheden en klasseren 

deze op de eerste, tweede en derde plaats. 

 

De leden van de Europese jury voor de speciale prijs voor de Roma worden op persoonlijke titel 

benoemd en handelen onafhankelijk en in het algemeen belang. Zij verrichten hun taken pro bono en 

worden door het prijssecretariaat bijgestaan. Wie tot lid van de Europese jury voor de speciale prijs 

voor de Roma wordt benoemd, moet alle omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot een 

belangenconflict, bekendmaken door op de bijeenkomst van de EU-jury een “verklaring betreffende de 

afwezigheid van een belangenconflict” te ondertekenen.  

 

3.3 Toelatingscriteria 
 
Deze oproep voor aanvragen voor de competitie staat open voor de volgende kandidaten: 
 

 
3.3.1 De indienende instantie is een lokale overheid (stad, gemeente of regio enz.) in een van de EU-

lidstaten. De indienende instantie is een bestuurlijke eenheid onder leiding van een gemeenteraad 

of een ander soort democratisch gekozen overheidsinstantie. 

 

3.3.2 De aanvragers vullen alle onderdelen van het gemeenschappelijke aanvraagformulier in voor de 

“Prijzen van 2022 voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit” (bijlage I) met het 

maximumaantal tekens zoals voor elk onderdeel in het aanvraagformulier is aangegeven. De 

aanvragers van de speciale prijs voor de inclusie van de Roma vullen tevens het gedeelte over de 

Roma in voor de speciale prijs (deel H van het aanvraagformulier). Tekens die de aangegeven 

limiet overschrijden, worden niet in aanmerking genomen. Hierdoor kunnen antwoorden op de 

aanvraag onvolledig zijn. 

 

3.3.3 De aanvragen dienen via het onlineaanvraagformulier te worden ingevuld en te worden 
ingediend voor 15 februari 2022, 12.00 uur CET. 

 
3.3.4 De aanvragers voegen een verklaring op erewoord (bijlage III) bij, ondertekend door de 

burgemeester of de vertegenwoordiger met de hoogste rang die bij nationale wet bevoegd is om 
de stad/gemeente/regio wettelijk te vertegenwoordigen.   

 
 

 

3.4 Aanvullende informatie 
 

Het richtsnoer voor aanvragers (bijlage II) dient in combinatie met het aanvraagformulier voor de 

Europese prijzen voor hoofdsteden voor inclusie en diversiteit 2022 te worden gelezen. 

 

Ter ondersteuning van hun aanvraag kunnen aanvragers ook een PowerPoint-presentatie van 10 dia’s 

uploaden of een koppeling naar die presentatie inzenden om hun sterke punten te illustreren en te 
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benadrukken. Deze presentatie kan gebruikt worden om de geselecteerde kandidaten tijdens de uitreiking 

van de prijs te promoten. 

 

De aanvragen kunnen in elk van de officiële talen van de EU worden ingevuld; ze worden met behulp van 

geautomatiseerde vertaalhulpmiddelen vertaald. Aanvragers worden aangemoedigd de aanvraag zo 

mogelijk in het Engels in te dienen om de voorstellen gemakkelijker te kunnen verwerken en de procedure 

te versnellen.  

 

Het prijssecretariaat kan contact opnemen met de lokale overheden in geval van administratieve fouten of 

als er documenten ontbreken. 

 

 
3.5 Tijdschema 

 

 

Taken Periode 

Opening van de aanvraagprocedure November 2021  

Sluiting van de aanvraagprocedure 15 februari 2022 12.00 CET 

Evaluatie door de onafhankelijke deskundigen Februari/maart 2022 

Evaluatie door de Europese jury’s (Algemene 
competitie en special prijs voor de Roma) 

Maart 2022 

Bericht aan aanvragers April 2022 

Uitreiking van de prijzen voor Europese 
hoofdsteden voor inclusie en diversiteit 2022  

28 april 2022 

 
 

4. EVALUATIEPROCEDURE 
 

4.1 Selectie- en evaluatieproces 
 

De selectie van de lokale overheden waaraan de titel “Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit 

2022” en de speciale prijs voor de inclusie van de Roma worden toegekend, worden net als het 

definitieve klassement gebaseerd op een reeks standaard evaluatiecriteria om de consistentie, 

transparantie en eerlijkheid van de procedure te waarborgen. 

 

De prijscriteria die worden toegepast en het gewicht ervan worden in punt 4.2 nader uitgewerkt. 

Kandidaten die niet ten minste 60 punten behalen, gaan niet door naar het competitieniveau van de 

Europese jury. 

De selectie vindt plaats in twee fasen: een voorselectie door onafhankelijke deskundigen en een 

eindselectie op Europees niveau door de Europese jury. De Europese Commissie behoudt zich het 

recht voor kandidaten uit te sluiten die de Europese waarden van artikel 2 van het Verdrag betreffende 
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de Europese Unie2 niet eerbiedigen.  

Het prijssecretariaat toetst de ontvangen aanvragen aan de formele en wettelijke vereisten zoals 

uiteengezet in punt 3.3 Toelatingscriteria. Aanvragen die niet aan deze eisen voldoen, worden niet 

verder onderzocht en van deelneming aan de competitie uitgesloten. 
 

➢ Voorafgaande beoordeling 

De voorafgaande beoordeling wordt verricht door de onafhankelijke deskundigen die door de Europese 

Commissie zijn benoemd.  

De voorafgaande beoordeling van de lokale overheden door de onafhankelijke deskundigen wordt 

voordat de Europese jury’s bijeenkomen aan hen voorgelegd in de vorm van een beoordelingsrapport. 

Dit rapport dient als achtergronddocument voor de beraadslaging van de Europese jury.  

 

 

➢ Eindselectie/Beraadslaging Europese jury 
De leden van de Europese jury komen in maart 2022 in Brussel bijeen (of online) om per categorie de 
winnaar, de tweede en derde plaats aan te wijzen. Zij beraadslagen op basis van het beoordelingsrapport 
van de onafhankelijke deskundigen en met toepassing van de prijscriteria (deel 4.2 hieronder). 

➢ Prijsuitreiking 

De winnaars van de prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit 2022 en de speciale 

prijs voor de Roma worden op 28 april 2022 tijdens de prijsuitreiking in Brussel (of online) en op de 

prijzenwebsite bekend gemaakt. De burgemeesters/juridisch vertegenwoordigers van de winnende 

aanvragers uit alle categorieën worden in Brussel (of online) uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te 

nemen.  

 

4.2 Prijscriteria 
 
Zowel de onafhankelijke deskundigen als de Europese jury beoordelen de aanvragen van de zich kandidaat 

stellende lokale overheden aan de hand van de volgende prijscriteria:  

 

Aard en reikwijdte van het initiatief 
 

De aanvragers moeten een beschrijving geven van de belangrijkste initiatieven voor diversiteit en inclusie, 

ongeacht of ze al dan niet zijn uitgevoerd. Initiatieven die verschillende gronden voor discriminatie (met 

name geslacht, leeftijd, handicap, etnische afstamming/ras, godsdienst en seksuele 

geaardheid/genderidentiteit en genderexpressie) op een brede basis bestrijken en blijk geven van een 

intersectionele aanpak, hebben een pluspunt.  

 

De aanvragen moeten blijk geven van een coherente aanpak van diversiteit en inclusie op diverse 

beleidsterreinen en van een ambitieuze visie op de aanpak van discriminatie op lokaal niveau.  

 
2 In artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie staat dat de EU “berust op de waarden eerbied 
voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren”. De lidstaten delen een 
“samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen”. 
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   Eigen inbreng / mate van betrokkenheid 

 
Aanvragers geven een overzicht van hun strategie en beleid die in het lokale bestuur zijn opgezet om 

diversiteit en inclusie te bevorderen, en een kader om de uitvoering ervan aan te sturen. Uit de aanvraag 

moet blijken dat de initiatieven deel uitmaken van een coherente strategie of een coherent 

beleidskader, en dat het niet louter om ad-hocprojecten gaat. Er moet sprake zijn van een 

beleidsverklaring en van verbintenissen inzake diversiteit en inclusie op een hoog niveau. Diversiteit en 

inclusie moeten in het beleid, de programma’s en/of de regelgeving van de lokale overheid worden 

verankerd. De aanvraag moet informatie bevatten over de juiste kaders om deze strategieën en 

beleidsmaatregelen aan te sturen en de middelen (personeel, begroting enz.) die ervoor worden 

uitgetrokken. 

 

  Effect 

 
De initiatieven van de lokale overheid moeten een aantoonbaar positief effect hebben op de situatie en 

de ervaring van de bevolkingsgroepen die te maken hebben met discriminatie en op hun algemene 

levenskwaliteit. De voordelen voor bevolkingsgroepen die te maken hebben met discriminatie (op grond 

van geslacht, leeftijd, handicap, etnische afstamming/ras, godsdienst en LGBTIQ-identiteit) moeten 

worden benoemd en er moet worden aangetoond hoe de initiatieven aan de bevolking in het algemeen 

ten goede komen. De aanvragers verstrekken kwalitatieve en kwantitatieve gegevens om het geclaimde 

effect te onderbouwen door concrete initiatieven in dit verband te noemen.  

 
 Kwaliteit en duurzaamheid van initiatieven 
 

De kwaliteit van de resultaten op het gebied van diversiteit en inclusie wordt gedefinieerd in termen van 

verbeteringen van de levenskwaliteit voor groepen die te maken hebben met discriminatie (op grond van 

geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en/of LGBTIQ-

identiteit), en voordelen voor de bevolking in het algemeen. Aanvragers geven aan welke indicatoren en 

evaluatie- en monitoringmechanismen zij hebben ingevoerd om de kwaliteit van de initiatieven en de 

naleving van de nationale normen en wetgeving en de afstemming ervan op nationale en/of Europese 

strategieën te waarborgen.  

 

Aanvragers geven aan welke stappen zij ondernemen om de duurzaamheid van deze initiatieven en de 

behaalde resultaten te waarborgen. Duurzame resultaten impliceren continuïteit van de inspanningen, 

lering trekken uit de initiatieven en dit toepassen, en investeringen en middelen garanderen om de 

bereikte resultaten in stand te houden en verder uit te bouwen. 

 
Betrokkenheid van mensen die te maken hebben met discriminatie 
 

Er moet worden aangetoond dat mensen die te maken hebben met discriminatie en de organisaties die 

hen vertegenwoordigen, maar ook diversiteitsdeskundigen, actief en nadrukkelijk betrokken zijn bij de 

planning, uitvoering en evaluatie van de initiatieven van de lokale overheid voor diversiteit en inclusie. 

Aanvragers geven ook aan hoe zij deze organisaties die hen vertegenwoordigen financieren, 

ondersteunen en hun concrete betrokkenheid ondersteunen. 
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Criterium Maximumaantal punten 

Aard en reikwijdte van het initiatief 20 

Eigen inbreng / mate van betrokkenheid 20 

Effect 20 

Kwaliteit en duurzaamheid van initiatieven 20 

Betrokkenheid van mensen die te maken hebben met 
discriminatie 

20 

TOTAAL 100 

 
 

 
Lokale overheden die meedingen naar de speciale prijs voor de Roma vullen zowel het algemene deel in 

als het deel van het aanvraagformulier dat specifiek op de Roma is gericht. Voor deze speciale prijs 

worden zij beoordeeld aan de hand van dezelfde prijscriteria als voor de algemene competitie.  

 

 
 

5. REGELINGEN EN UITERSTE DATA VOOR DE INDIENING VAN 

AANVRAGEN 

De competitie sluit op 15 februari 2022 om 12.00 uur CET (GMT+1). Het aanvraagformulier moet 

volledig worden ingevuld en kan uitsluitend via de online tool worden ingediend. 

Een online aanvraag is pas volledig als de volgende informatie wordt verstrekt: 

• een volledig ingevuld aanvraagformulier (bijlage I); 

• de verklaring op erewoord (bijlage III), ondertekend door de burgemeester of de 

vertegenwoordiger met de hoogste rang die bij nationale wet bevoegd is om de 

stad/gemeente/regio wettelijk te vertegenwoordigen, die met het aanvraagformulier wordt 

geüpload.   
 

 

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

De Commissie is gebonden aan Verordening 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en 

instanties van de Unie. Persoonsgegevens die deel uitmaken van het ingediende aanvraagformulier, 

worden verwerkt in overeenstemming met de geldende verordeningen. Op schriftelijk verzoek 

kunnen aanvragers hun persoonsgegevens inzien en alle onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren. 

De Europese Commissie is gemachtigd om de volgende gegevens, in welke vorm en op welke drager 

dan ook, openbaar te maken of ernaar te verwijzen: 
 

https://eudiversity2022.eu/nl/prijzen/aanvragen/
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• de naam van de winnaars; 

• het onderwerp van de prijs. 
 

 

7. AANVULLENDE INFORMATIE 
 

De aanvraagprocedure, het werk van de onafhankelijke deskundigen en het werk van de twee 

Europese jury’s worden gefaciliteerd door het prijssecretariaat onder leiding van Tipik. Het 

secretariaat helpt ook bij PR-activiteiten voor de prijs via de prijzenwebsite en verschillende 

communicatiekanalen zoals brochures, sociale media, video’s enz.  

Het secretariaat is bereikbaar via e-mail: award@eudiversity2022.eu. 
 

8. BIJLAGEN 
 

I Aanvraagformulier 

II Richtsnoer 

III Verklaring op erewoord 

 


