
DUURZAAM WIJKCONTRACT JONCTION
OPROEP VOOR BURGERINITIATIEVEN 2015-2018

REGLEMENT – VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD VAN 
9/11/2015 

 Voorwoord: 

Het Duurzaam Wijkcontract Jonction (DWC Jonction) is een 
vierjarenprogramma voor stedelijke herwaardering, gefi-
nancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad 
Brussel en Beliris, om het leefkader van de wijk Jonction te 
verbeteren1.

Een van de socio-economische acties van het programma is 
een operatie met de titel “Oproep voor burgerinitiatieven” die 
kleinschalige plaatselijke acties steunt. Deze operatie wordt 
gestuurd door de Coördinatiecel van de herwaarderingsac-
ties (C.H.A.) van de Stad Brussel.

Onderhavig reglement regelt de procedure van de oproep 
voor de periode van november 2015 tot december 2018. De 
Stad Brussel behoudt zich echter het recht voor om onderha-
vig reglement op eender welk moment te wijzigen. Voor ze 
hun voorstel indienen, gaan de kandidaten steeds na of ze 
in het bezit zijn van de meest recente versie van het regle-
ment, beschikbaar op de website www.brussel.be/8118 en in 
de Wijkantennes, waarvan de adressen in artikel 11 worden 
vermeld.

Het reglement op zich verleent geen enkel recht op een 
subsidie. De Stad behoudt zich het recht voor een aanvan-
kelijk toegekende subsidie niet of slechts gedeeltelijk uit te 
betalen.

Artikel 1: Doelstellingen 

Het project “Oproep voor burgerinitiatieven – Made in Joncti-
on” wordt ingevoerd om kleinschalige plaatselijke initiatieven 
die aan onderstaande doelstellingen voldoen, te ondersteu-
nen:

>  De sociale samenhang en/of de gezelligheid in de perimeter van het DWC 
Jonction versterken

>  De identiteit van de wijk in de perimeter van het DWC Jonction versterken (het 
gevoel erbij te horen en van trots in de wijk) 

>  De perimeter van het DWC Jonction groener maken 
>  Animatie en/of interventie in de openbare ruimte in de perimeter van het DWC 

Jonction om ze aangenamer te maken en toegankelijk te maken voor iedereen 
>  De inwoners in de perimeter van het DWC Jonction toelaten om de “acteurs” van 

het leven in hun wijk te zijn

Artikel 2: Thema’s en profiel van de kandidaten 

Er worden geen thema’s opgelegd in het kader van deze op-
roep voor initiatieven. De voorgestelde initiatieven moeten 
echter relevant zijn voor de perimeter van het Duurzaam 
wijkcontract Jonction (ten goede komen van de inwoners 
en de gebruikers) en op zijn minst inspelen op een van de 
doelstellingen van artikel 1 van onderhavig reglement.

De oproep voor initiatieven is open voor alle handelingsbe-
kwame meerderjarigen. Met andere woorden: individuen, 
privépersonen, groeperingen, collectieven, verenigingen, 
organisaties, comités, mede-eigendommen, scholen, han-
delaars, enz. die al dan niet tot de perimeter van het DWC 
Jonction behoren, kunnen een voorstel indienen waarvan 
de relevantie of de rechtstreekse impact voor de perimeter 
correct moet worden aangetoond in het kandidatuursfor-
mulier (zie bijlage 2). Het wordt sterk aanbevolen het Basis-
dossier van het Duurzaam Wijkcontract Jonction te raadple-
gen, om ervoor te zorgen dat het voorstel in lijn ligt met het 
Wijkcontract (www.brussel.be/8118). 

De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Jonction ligt 
langs de spoorwegen van de Noord-Zuidverbinding, in de 
Vijfhoek, langs het deel ‘in open lucht’. Deze perimeter wordt 
in het noordwesten afgebakend door de Stalingradlaan; in 
het zuiden door de Nieuwlandstraat, de Vanderhaegenstraat 
en de Sint-Gisleinstraat en in het oosten door de Blaesstraat 
en de Kapellemarkt. Het noordoostelijke deel van de perime-
ter strekt zich uit tot het Albertinaplein en integreert op die 
manier de volledige Keizerslaan.

1. Voor meer informatie over het Duurzaam wijkcontract Jonction zie www.bruxelles.be/8118
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Artikel 3: Budget 

Van 2016 tot 2018 wordt een bedrag van 35.000 euro/jaar 
uitgetrokken om initiatieven te steunen die in onderhavig 
oproep kaderen. Wanneer het budget van een jaar niet vol-
ledig uitgegeven is, kan het naar het volgende jaar worden 
overgedragen. Een totaal bedrag van 105.000 euros is dus 
beschikbaar voor de ganse initiatieven die zullen in drie jaar 
plaatsvinden.

De Stad Brussel gebruikt het totale beschikbare budget 
indien ze vindt dat ze voldoende kwalitatieve projecten kan 
kiezen, maar kan evengoed beslissen om het budget niet 
volledig toe te kennen.

Het minimumbedrag dat per initiatief wordt toegekend, is 
vastgelegd op 1 euro.
Het maximumbedrag dat per initiatief wordt toegekend, is 
vastgelegd op 3.500 euros.  

Er wordt aan de kandidaten gevraagd om hun voorstel op te 
stellen met zin voor verantwoordelijkheid, realiteit, eerlijk-
heid, respect voor de collectiviteit en rekening houdend 
met het feit dat het geld niet onuitputtelijk is en dat het 
bestemd is om zo veel mogelijk initiatieven te steunen. De 
dimensie vrijwilligers wordt sterk aangemoedigd in het 
kader van onderhavige oproep voor initiatieven. De Stad 
behoudt zich het recht voor om bepaalde budgetten naar 
beneden toe te herzien of een initiatief waarvan het budget 
hem onevenredig of ongerechtvaardigd lijkt, niet te selecte-
ren.

Elke projectverantwoordelijke kan slechts voor maximum één 
initiatief per jaar subsidies krijgen. 

Artikel 4: Uitgaven die in aanmerking komen 

Alle investerings- en werkingsuitgaven die rechtstreeks 
verband houden met het initiatief komen in aanmerking, 
met uitzondering van de beheerkosten en de personeels-
uitgaven. 

UiTgAVen Die in AAnmerking komen :

>  Aankoop en huur van materiaal => het materiaal dat met de subsidie wordt 
gekocht, moet een collectieve roeping hebben (beschikbaarheid en  
toegankelijkheid zelfs na de initiatieven)

>  Werkingskosten van het initiatief 
>  Communicatie over het initiatief 
>  Vergoeding van externe dienstverleners die een meerwaarde voor het project 

bieden

UiTgAVen Die nieT in AAnmerking komen :

>  Bank- en administratieve kosten
>  Personeelsuitgaven (lonen en andere aanverwante kosten) 
>  Uitgaven die werden gedaan na 31/12/2016 voor initiatieven geselecteerd in 

2016, na 31/12/2017 voor initiatieven geselecteerd in 2017 en na 21/12/2018 
voor initiatieven geselecteerd in 2018 (zie bijlage 1 voor de termijnen)

>  Uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met het initiatief

opmerking:

Afhankelijk van de thema’s worden de verantwoordelijken 
van de burgerinitiatieven bij de uitvoering begeleid en 
gesteund door de coördinatrice van de socio-economische 



acties en/of de coördinator leefmilieu/openbare ruimte. Des-
gevallend kan materiaal dat in de Wijkantenne beschikbaar is, 
worden uitgeleend aan de initiatiefnemers van de projecten. 
Auto-co-constructie wordt aangemoedigd en kan worden 
begeleid door de coördinator leefmilieu/openbare ruimten 
van het DWC Jonction. Indien de projectverantwoordelij-
ken moeten vergaderen, kunnen ze de vergaderzaal van de 
Wijkantenne ‘Vitrerie’, Nancystraat 17 gebruiken, op basis van 
beschikbaarheid.

De verschillende diensten van de Stad Brussel kunnen even-
tueel logistieke of technische steun bieden voor de verwe-
zenlijking van het project of van een evenement in het kader 
van het initiatief (uitlenen van materiaal bijvoorbeeld).

Artikel 5:  ontvankelijkheidscriteria en  
selectiecriteria 

A) onTVAnkeliJkHeiDscriTeriA: 

De initiatieven moeten aan onderstaande criteria beantwoor-
den. Zo niet worden ze buiten beschouwing gelaten:
>  moeten worden opgesteld in het formaat van het kandidatuursformulier in 

bijlage 2. Het formulier moet volledig worden ingevuld, ondertekend en gepa-
rafeerd op elke pagina door de bevoegde perso(o)n(en). Om geldig te zijn moet 
het formulier binnen de opgelegde termijnen zijn ingediend (zie artikel 7) 

>  mogen in geen geval commercieel zijn
>  de voorgestelde begroting moet passen binnen de marges die in artikel 3 

worden uitgelijnd en voldoen aan de in artikel 4 vermelde criteria 
>  moeten relevant zijn voor de perimeter of een rechtstreekse impact op de peri-

meter hebben (ten goede komen van de inwoners en de gebruikers) en moeten 
kaderen binnen de krijtlijnen van het Duurzaam Wijkcontract Jonction  
 Het relevante karakter voor de perimeter moet duidelijk aangetoond zijn in het 
kandidatuursformulier (bijlage 2)

>  moeten op zijn minst op een van de doelstellingen van artikel 1 inspelen. Dit 
moet duidelijk aangetoond zijn in het kandidatuursformulier (bijlage 2)

>  moeten concreet, realistisch en haalbaar zijn binnen de opgelegde termijnen 
(haalbaarheid van het initiatief, rekening houdend met het feit dat de laatste 
uitgaven ten laatste moeten worden gedaan op 31/12/2016 voor initiatieven 
geselecteerd in 2016, op 31/12/2017 voor initiatieven geselecteerd in 2017 en 
op 21/12/2018 voor initiatieven geselecteerd in 2018) 

B) selecTiecriTeriA : 

Indien er een keuze moet worden gemaakt tussen de ver-
schillende kandidaturen (wanneer de jaarlijkse begroting niet 
volstaat om alle ontvankelijke voorstellen te financieren), zal 
de selectie steunen op de volgende criteria: 
>  Collectieve en participatieve dimensie van het initiatief (aantal deelnemers/

begunstigden) – 4 punten 
>  Het inzetten van vrijwilligers – 4 punten 
>  Sociale en/of ecologische aard van het initiatief – 4 punten 
>  Sturing door een of meerdere bewoners van de perimeter – 4 punten 
>  Originaliteit van het initiatief – 4 punten 

Artikel 6: inhoud van de voorstellen en begelei-
ding bij de redactie 

Kandidaten die een initiatief willen indienen, moeten het 
kandidatuursformulier in bijlage 2 van onderhavig reglement 
gebruiken. Het formulier moet volledig worden ingevuld, 
ondertekend en geparafeerd op elke pagina door de bevoeg-
de perso(o)n(en).

Inwoners of natuurlijke personen die dat willen, kunnen zich 
laten begeleiden bij de redactie van het kandidatuursfor-
mulier zodat zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen, 
ook personen die niet over de vereiste middelen beschikken 
om een kandidatuursformulier in te vullen. De begeleiding 
wordt verwezenlijkt door de coördinatrice van de socio-eco-
nomische acties van het DWC Jonction, op afspraak, vanaf 10 
december 2015.

Een begeleiding aanvragen kan bij:
Caroline Ledent, Coördinatrice voor de socio-economische 
acties 
0491 72 98 22
caroline.ledent@brucity.be 
Wijkantenne ‘Vitrerie’, Nancystraat 17.

Deze begeleiding wordt niet voorgesteld aan verenigingen, 
scholen en andere organisaties. Deze kandidaten worden 
echter verzocht contact op te nemen met de coördinatrice 
van socio-economische acties. Zij kan indien nodig vragen 
beantwoorden en zaken verduidelijken.     

Artikel 7: overhandiging van de kandidaturen en 
agenda van de oproep voor initiatieven 

De kandidatuurdossiers kunnen op elk moment tussen 10 
december 2015 en 14 mei 2018 worden overhandigd. 

Zoals uiteengezet in artikel 8 kent de Stad Brussel subsidies 
toe na overleg met een jury die twee keer per jaar vergadert, 
en dat op de data die in bijlage 1 worden vermeld. Om in 
aanmerking te komen voor analyse door een jury, zoals voor-
zien in bijlage 1, moeten de voorstellen minstens 15 werk-
dagen vóór de geplande vergadering van de jury worden 
ingediend (zie uiterste indieningsdata in bijlage 1). 

Dossiers die na de uiterste indieningsdatum ter analyse door 
een jury (zoals voorzien in bijlage 1) worden ingediend, 
worden pas tijdens de volgende bijeenkomst van de jury 
behandeld.

Ze moeten in originele versie worden opgestuurd naar of 
overhandigd aan de Wijkantenne ‘Vitrerie’, nancystraat 17-
19 in 1000 Brussel. 

Artikel 8: Toekenning van de subsidie 

De Stad Brussel beslist of een initiatief al dan niet wordt 
gefinancierd. De Stad wordt bij het nemen van die beslissing 
bijgestaan door een adviserende jury, die twee keer per jaar 
vergadert – in januari en in juni – en nagaat of de ingediende 
voorstellen overeenstemmen met de criteria die in artikel 5 
worden uiteengezet. De precieze data voor de bijeenkom-
sten van de jury zijn vermeld in bijlage 1. De in juni geplande 
bijeenkomst van de jury kan echter als “bijkomstig” worden 
omschreven. Ze kan immers worden opgeschort wanneer de 
Stad beslist om het beschikbare budget in zijn geheel te ver-
delen over de voorstellen die in januari door de jury worden 
beoordeeld.   



De jury bestaat uit een kern, met de volgende leden: 
>  Twee vertegenwoordigers van het coördinatieteam van het Duurzaam wijkcon-

tract Jonction2 en/of van de Cel stedelijke herwaarderingsacties van de Stad 
Brussel

>  De verantwoordelijke voor de opvolging van het Duurzaam wijkcontract Jonc-
tion bij de Directie Stadsvernieuwing bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of 
zijn vertegenwoordiger of een andere persoon van zijn ploeg 

>  Een medewerker van de verenigingssector van de uitgebreide wijk, van wie de 
kandidatuur door de Wijkcomissie werd goedgekeurd

>  Een inwoner van de wijk, al dan niet lid van de Wijkcommissie (met eventueel 
beurtrol tussen de inwoners, van jury tot jury), van wie de kandidatuur door de 
Wijkcomissie werd goedgekeurd

De jury kan indien nodig een beroep doen op experts om 
een beslissing te nemen. Die experts hebben echter geen 
stemrecht.

In geval van belangenvermenging van een jurylid met be-
trekking tot een bepaald initiatief, mag het betrokken jurylid 
niet deelnemen aan de vergadering waarin het initiatief in 
kwestie wordt besproken. Er is sprake van belangenvermen-
ging wanneer:
>  de betrokkene dit zelf verklaart;
>  de betrokkene drager is van de initiatieve; 
>  de jury beslist dat er sprake is van een belangenconflict.

De jury spreekt zich bij consensus uit over de overeenstem-
ming van het initiatief met alle ontvankelijkheidscriteria die 
in artikel 5 worden vermeld. Indien er geen consensus wordt 
bereikt, wordt tot stemming overgegaan, waarbij een abso-
lute meerderheid is vereist. Ter herinnering: als een initiatief 
niet aan alle ontvankelijkheidscriteria voldoet, wordt het 
voorstel als niet-ontvankelijk beschouwd en verworpen.   

Indien alle ontvankelijke voorstellen met het beschikbare 
budget gefinancierd kunnen worden, zal de jury niet over-
gaan tot een analyse aan de hand van de selectiecriteria.  

Indien het beschikbare budget ontoereikend is om alle 
ontvankelijke voorstellen te financieren, gaat de jury over tot 
een analyse aan de hand van de selectiecriteria die in artikel 
5 worden vermeld. Desgevallend kent de jury voor elk van de 
selectiecriteria opgenomen in artikel 5 een aantal punten op 
vier toe. De jury kent de punten bij consensus toe of neemt 
het gemiddelde van de punten die de juryleden aan elk 
van de selectiecriteria toekennen. Aan de hand van de som 
van de punten voor elk selectiecriterium kan een rangschik-
king worden opgesteld. Voor de toekenning van de subsidies 
volgt de Stad de opgestelde rangschikking, en dat tot de 
beschikbare middelen zijn uitgeput.  

De jury moet ook controleren of het budget geldig en realis-
tisch is. Hij mag aan de Stad voorstellen om bepaalde bud-
getten naar beneden toe te herzien of een initiatief waarvan 
het budget hem onevenredig of ongerechtvaardigd lijkt, niet 
te selecteren.

De jury brengt een advies uit, opgetekend in een met rede-
nen omkleed verslag. Er wordt telkens duidelijk aangegeven 
waarom een initiatief niet ontvankelijk is en hoe de punten 
per selectiecriterium werden toegekend. Het verslag wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Stad Brussel. Die laatste neemt de finale beslissing 
om de subsidies toe te kennen. Hij kan de jury niet volgen of 
wijzigingen aan de voorgestelde selectie aan te brengen en 

moet die beslissing met argumenten staven. 

Artikel 9: Vereffeningsmodaliteiten van de subsi-
dies 

De subsidie wordt voor 70 % vereffend na goedkeuring van 
de selectie door het College. De som wordt op de bankreke-
ning van de verantwoordelijke van het initiatief gestort. Met 
het oog hierop overhandigt hij een schuldvordering, waarvan 
hij tijdig een model krijgt. 

Het saldo van de subsidie wordt binnen de 45 dagen na 
de bekrachtiging van het financieel verslag door de Stad 
Brussel op dezelfde bankrekening gestort, op basis van een 
financieel verslag waarin de uitgegeven bedragen worden 
gerechtvaardigd en dat wordt aangevuld met alle bewijsstuk-
ken (kastickets en betaalbare facturen) en ten laatste wordt 
overgemaakt op 31/12/2016 voor initiatieven geselecteerd in 
2016, op 31/12/2017 voor initiatieven geselecteerd in 2017 
en op 21/12/2018 voor initiatieven geselecteerd in 2018. 

Elke uitgegeven cent moet door een regelmatige factuur of 
ticket worden gerechtvaardigd.

Indien het project niet of slechts gedeeltelijk wordt uitge-
voerd binnen de termijn, bij niet-naleving van onderhavig re-
glement of in geval van besparingen, betaalt de begunstigde 
van de subsidie de niet-uitgegeven bedragen terug. Hetzelf-
de geldt voor uitgaven die niet aanvaard worden (die niet in 
aanmerking komen of niet correct werden gerechtvaardigd). 
Bij ontstentenis worden er intresten tegen de wettelijke 
rentevoet aangerekend op elke verschuldigde som en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling.

Indien de verantwoordelijke van het initiatief zijn plichten 
niet meer naleeft (niet-naleving van het reglement of van het 
project zoals beschreven in het formulier), wordt het materi-
aal dat in het kader van de subsidie werd gekocht, overhan-
digd aan de Coördinatiecel van de herwaarderingsacties van 
de Stad Brussel die het ter beschikking stelt van wijkcomités, 
inwonersgroepen of verenigingen.

De projectverantwoordelijken moeten de Stad Brussel, op 
eerste verzoek, op elk moment en binnen een redelijke ter-
mijn, alle informatie betreffende het gesubsidieerde project 
en alle financiële documenten ter zake overmaken. Bij weige-
ring moeten de laureaten de subsidie teruggeven.

De Stad Brussel kan de geselecteerde projecten regelmatig 
opvolgen. Als subsidiërende overheid kan de Stad Brussel de 
laureaten op elk moment toegang vragen tot de projecten en 
de informatie ter zake.

Artikel 10: communicatie 

Elke communicatie over het initiatief moet de logo’s van 
het DWC Jonction, van de Stad Brussel en van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dragen. De logo’s worden aan de 
verantwoordelijken van de geselecteerde initiatieven over-
handigd. Elke communicatie in verband met een evenement 
moet ten minste 10 dagen vóór het evenement ter informatie 
worden meegedeeld aan de coördinatrice van de socio-eco-
nomische acties van het Duurzaam wijkcontract Jonction 

2.  Omdat de coördinatrice van de socio-economische acties de inwoners begeleidt bij de redactie van hun project (zie artikel 6), is ze geen lid van de jury.  
Ze staat wel in voor de organisatie en de logistiek van de jury en zijn secretariaat.


