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Wat is het principe van  
het Burger Budget?

Het Burger Budget maakt de financiering mogelijk van projecten die 
de levenskwaliteit en de sociale cohesie in een wijk van de Stad Brussel 

verbeteren. Tijdens een participatief proces gaan de bewoners een persoon-
lijke verbintenis aan om te bepalen welke de behoeften zijn voor hun wijk, 
projecten voor te stellen en die uit te voeren binnen de grenzen van het 
beschikbare budget.

Het Burger Budget heeft de volgende doelstellingen:

• collectieve en verantwoordelijke burgeractie ontwikkelen,
• het wederzijds begrip en de solidariteit tussen de bewoners bevorderen,
• het begrip en de samenwerking tussen de bewoners, hun bestuur en hun 

verkozenen versterken,
• de bewoners bewustmaken voor overheidsbeheer en de participatieve 

democratie.

Wie kan deelnemen?
Het Burger Budget richt zich tot de bewoners en de verenigingen van 
Neder-Over-Heembeek (hierna “de wijk” genoemd). De bewoners moeten 
gedomicilieerd zijn in Neder-Over-Heembeek en verenigingen moeten er hun 
hoofdkantoor houden.

Wanneer en hoe een project indienen?
Wie een project wenst in te dienen, kan dat doen tot 30 juni 2017 aan de hand 
van de fiche die als bijlage bij dit reglement is gevoegd.
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Welke financiële hulp wordt er geboden?
Voor de hele wijk is een totale enveloppe van 35.000 euro voorzien. Dit bedrag 
wordt verdeeld onder de verschillende projecten, met een maximum van 
10.000 euro per project. Een persoon kan drager zijn van maximaal één project.

De financiële hulp is bestemd om de investerings- en werkingskosten van het 
project te betalen, met uitsluiting van de beheers- en de personeelskosten (i.e. 
de projectdragers mogen zichzelf geen vergoeding toekennen). Het materieel 
dat dankzij het Burger Budget wordt gekocht, moet een collectieve bestem-
ming hebben; zo nodig wordt voor het materieel een overeenkomst gesloten 
met de Stad (i.e. aansprakelijkheid, verzekering, onderhoud, bewaringsduur 
van de verworven goederen).

Alle uitgaven moeten worden verantwoord door een factuur of een kasticket. 
Elke uitgave van meer dan 500 euro moet op voorhand door de Stad worden 
goedgekeurd. Voor elke uitgave van meer dan 1.300 euro moeten er drie 
offertes worden gevraagd en de uitgave moet op voorhand door de Stad 
worden goedgekeurd.

Het toegekend bedrag moet worden uitgegeven vóór 31 december 2018.

Wie zijn de actoren van het Burger Budget?
• De bewoners en de verenigingen van de wijk en de Stad Brussel zijn de 

voornaamste actoren van het Burger Budget.
• Alle inwoners en verenigingen in de wijk kunnen toetreden tot de Verga-

dering van Burgers. De Vergadering van Burgers wordt belegd door 
Brussel Participatie ten laatste twee weken voor elke vergadering. De 
uitnodiging wordt op grote schaal verspreid via lokale vertegenwoor-
digers (wijkcomités, verenigingen, lokale publicaties, folders) en per 
huis-aan-huis verspreiding, indien Brussel Participatie dit nodig acht.   
Tijdens de eerste vergadering bepaalt de Vergadering van Burgers zelf de 
interne werkwijze (beslissingswijze, verslag, respectieve bevoegdheden 
van de Algemene Vergadering en van het Comité). De Vergadering van 
Burgers selecteert de projecten en beoordeelt hun uitvoering evenals het 
verloop van het participatief proces.

• Het Participatiecomité bestaat uit 10 personen die een verbintenis aangaan 
voor de duur van het participatief proces: 6 vertegenwoordigers van de wijk 
(inwoners en/of verenigingen); 2 vertegenwoordigers van Brussel Participatie; 
2 vertegenwoordigers van de andere diensten van de Stad. De leden van 
het Participatiecomité worden gekozen door de Vergadering van Burgers.   
Het Participatiecomité wordt door Brussel Participatie bijeengeroepen per 
e-mail, uiterlijk één week voorafgaand aan iedere vergadering. Tijdens de 
eerste vergadering bepaalt  het Participatiecomité zelf zijn interne werk-
wijze (beslissingwijze, verslag). Het Participatiecomité evalueert de ontvan-
kelijkheid van de projecten en voert de taken uit die door de Vergadering 
van Burgers worden opgedragen.

• Als dienst van de Stad Brussel staat Brussel Participatie in voor de algemene 
coördinatie van het participatief proces.



BURGER BUDGET 2017 - NEDER-OVER-HEEMBEEK

REGLEMENT - STAD BRUSSEL - P. 4

Vergadering van 
Burgers, oprichting van 
het Participatiecomité 
en oproep tot de 
burgers.

Kom maar op met jullie 
ideeën en projecten!

De Stad en het 
Participatiecomité 
onderzoeken de 
voorstellen.

LDe Vergadering van 
Burgers kiest de 

projecten.

De bewoners voeren 
de projecten uit.

De Vergadering van 
Burgers evalueert 

het proces en brengt 
de nodige 

verbeteringen aan.

3. ONTVANKELIJKHEID

2. SAMEN BOUWEN

1. LANCERING

4. SAMEN BESLISSEN

5. UITVOERING

6. HERZIENING
Maart/april 2017

Mei/juni 2017

Juli/augustus 2017Oktober/november 2017

Van januari tot december 2018

Februari 2018

ACTIEVE  BETROKKENHEID 
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Werking van het Burger Budget

Het participatief proces omvat 6 fasen:
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1. Lancering

Projectoproep, bijeenkomst van de Vergadering van Burgers en oprichting van 
het Participatiecomité. Brussel Participatie lanceert de oproep ‘Burger Budget‘, 
zoals beschreven in het huidige reglement.

2. Samen bouwen

De burgers werken samen voorstellen uit. Brussel Participatie organiseert 
twee workshops om hen te helpen ideeën te genereren en hun projecten te 
bedenken en te formuleren. Elke burger die drager is van een project is verplicht 
om aan ten minste een van de twee workshops deel te nemen.

3. Ontvankelijkheid

Het Participatiecomité evalueert de ontvankelijkheid van de projecten op 
basis van de criteria die we hierna voorstellen en geeft haar advies aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en 
Schepe nen beslist welke projecten ontvankelijk zijn.

4. Gezamenlijke beslissing

Tijdens een Vergadering van Burgers stelt elke projectdrager zijn project voor en 
geeft hij antwoord op de vragen van de burgers. De Vergadering van Burgers stelt 
aan het College van Burgemeester en Schepenen een lijst van projecten voor 
die binnen de grenzen van het beschikbare budget zullen worden uitgevoerd. 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist welke projecten worden 
geselecteerd. Vervolgens worden de resultaten aangekondigd.

5. Uitvoering

Ondertekening van de overeenkomsten met de projectdragers en 
lancering van de activiteiten. De projectdragers hebben tot 31 
december 2018 de tijd om hun projecten te verwezenlijken.

6. Evaluatie

Het Participatiecomité evalueert het 
verloop van het participatief proces 
en presenteert haar evaluatie een 
de Vergadering van Burgers. 
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Welke zijn de selectiecriteria van de projecten?

De Stad en het Participatiecomité evalueren de ontvankelijkheid van de 
projecten op basis van de volgende criteria.

• Het schrijven van een naar behoren ingevulde projectfiche die ten laatste 
op 30 juni 2017 wordt ingediend,

• Uitvoerbaar zijn op administratief, technisch en financieel vlak,

• Tegemoetkomen aan een behoefte die leeft in de wijk,

• Plaatsvinden in de wijk,

• Een collectieve dynamiek bevorderen en bijdragen tot het gemeenschap-
pelijk goed.

De Vergadering van Burgers en de Stad selecteren de projecten op basis van 
de volgende criteria:

• De collectieve en participatieve dimensie,

• De impact op de bewoners, de levenskwaliteit en de sociale cohesie in 
de wijk,

• Het creatief, origineel of vernieuwend karakter,

• De kosteloosheid en de toegankelijkheid van de voorgestelde activiteiten,

• De duurzaamheid.
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Hoe wordt de financiële steun toegekend?

70% van de financiële steun voor de geselecteerde projecten wordt als voor-
schot betaald binnen 30 dagen na de ondertekening van de overeenkomsten.

Op het einde van de activiteit en op basis van de nodige bewijsstukken (activi-
teitenverslag en financiële balans) wordt het saldo betaald binnen een termijn 
van 45 dagen nadat de Stad en het Participatiecomité de genoemde docu-
menten hebben goedgekeurd.

In geval van gebrek aan uitvoering, volledig of gedeeltelijk, van het project 
worden de niet uitgegeven bedragen of de bedragen die betrekking hebben 
op uitgaven die niet worden aanvaard door de begunstigden van de financiële 
steun terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen na het verzoek daartoe 
vanwege de Stad.

De projectdragers zijn gehouden, op het eerste verzoek van de Stad, te allen 
tijde en binnen de 30 dagen, alle informatie te verstrekken met betrekking 
tot het project dat steun krijgt evenals alle financiële documenten in verband 
daarmee over te leggen. In het tegenovergestelde geval zijn de laureaten 
gehouden het bedrag van de financiële steun terug te betalen.

De financiële steun wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van de 
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van 
sommige toelagen.

Communicatie

Alle communicatie in verband met het project dient de logo’s te bevatten 
van het Burger Budget en van de Stad Brussel alsook de vermelding “Met de 
steun van Brussel Participatie en van Ans Persoons, schepen van Participatie”.

Alle communicatie moet ter informatie worden verzonden naar de cel Brussel 
Participatie.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of uitvoering van 
het huidige reglement valt onder de exclusieve bevoegdheid van de recht-
banken te Brussel.
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Informatie

De informatie betreffende het Burger Budget en de projectfiche zijn beschik-
baar op de website van de Stad Brussel en bij:

Brussel Participatie

Emile Jacqmainlaan 19 - 1000 Brussel
02.279.21.30
org.particip@brucity.be
bpart.brussel.be

We staan tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en u te helpen 
de projectfiche van het Burger Budget in te vullen.


