
 

Lijst met vestigingen van internationale organisaties die voor financiering in 

aanmerking komen 

(Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van stages bij internationale 

organisaties van 18 februari 2011) 

 

§1. Stages bij de volgende vestigingen van internationale organisaties komen in aanmerking voor 

een subsidie: 

1°  binnen het systeem van de Verenigde Naties: 

a) het secretariaat, de programma’s, de gezamenlijke programma’s, de fondsen, de instituten 
en andere diensten van de Verenigde Naties die gevestigd zijn in New York, Genève, Wenen, 
Bonn en Nairobi; 

b) de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Internationale Telecommunicatie-Unie  (ITU), de Wereldpostunie (UPU), de 
Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) en de Wereldmeteorologische 
Organisatie (WMO), gevestigd in Genève; 

c) de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), 
gevestigd in Parijs; 

d) de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO), het 
Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en het voorbereidend comité van de Organisatie 
voor het Omvattend Verbod op Kernproeven (CTBTO), gevestigd in Wenen; 

e) de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationale Fonds voor 
Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP), gevestigd te Rome; 

f) de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), gevestigd in Londen; 
g) de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), gevestigd in Madrid; 
h) de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), het Internationaal 

Gerechtshof en de internationale strafgerechten gevestigd in Den Haag; 
 
 
 

./. 



 
 
 

i) het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS), gevestigd in Hamburg; 
j) de trainingsinstituten van de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie, 

gevestigd in Turijn; 
k) het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de onderdelen van de Wereldbankgroep, 

gevestigd in Washington; 
l) de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO), gevestigd in Montréal; 
m) het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA), gevestigd in Amman; 
n) de Universiteit van de Verenigde Naties, gevestigd in Tokyo; 

 
2°  de Wereldhandelsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie,  het Internationale 

Comité voor het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), 

gevestigd in Genève; 

3° de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gevestigd in Parijs, 

met inbegrip van het Agentschap voor Atoomenergie en het Internationaal Energieagentschap;  

4°  de Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg; 

5°  de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, gevestigd in Wenen, met inbegrip 

van de diensten van de Vertegenwoordiger voor de Vrijheid van de Media, de 

Vertegenwoordiger inzake Nationale Minderheden in Den Haag en het Bureau voor 

Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) in Warschau; 

6° de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), gevestigd in Londen; 

7°  de vestigingen van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) in Europa; 

8° de Werelddouaneorganisatie en het secretariaat van de groep van Afrikaanse, Caribische en 

Pacifische staten (ACP-secretariaat), gevestigd in Brussel; 

9°  de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie; 

10°  de instellingen van de Benelux-Unie en van de Benelux-Organisatie voor Intellectuele 

Eigendom, gevestigd in Brussel en Den Haag; 

11°  de Nederlandse Taalunie, gevestigd in Den Haag; 

12°  de Internationale Scheldecommissie, gevestigd in Antwerpen, de Internationale 

Maascommissie, gevestigd in Luik, en de Centrale Rijnvaartcommissie, gevestigd in Straatsburg; 

13°  de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC), gevestigd in Gaborone; 

14°  de vestigingen en verbindingskantoren van de bovenvermelde organisaties in de partnerlanden 

van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, vermeld in artikel 6 van het kaderdecreet van 22 

juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking; 

15° andere vestigingen en verbindingskantoren van de bovenvermelde organisaties, wanneer de 

stage verband houdt met een project of programma van de organisatie dat door de Vlaamse 

Gemeenschap wordt gefinancierd; 

16°  de vestigingen en verbindingskantoren van de  bovenvermelde organisaties in België. 

 

./. 



 

§2. De volgende stages komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

1°  stages als medewerker van een lid of van een politieke fractie van een internationale 

parlementaire vergadering; 

2°  stages die als doelstelling hebben om wetenschappelijk onderzoek te verrichten voor een 

internationale organisatie; 

3° stages op een permanente vertegenwoordiging bij een internationale organisatie. 

 

***** 

 

 


