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Reglement burgerbudget  

 

Art. 1 Doel  

- Dilbeek wil nieuwe mogelijkheden bieden om co-creatief samen aan een duurzame(re) gemeente te 

bouwen met het klimaatactieplan als leidraad.  

- De Dilbeekse inwoners / wijken / verenigingen / ondernemers worden uitgenodigd om actief te 

participeren en projecten in te dienen en uit te voeren die lokale klimaatuitdagingen helpen aanpakken.  

- De inwoners beslissen mee welke projectvoorstellen gekozen worden. 

Art. 2 Definities 

- Klimaatactieplan: beleidsplan met als doel tegen 2030 40% CO2-reductie op grondgebied van Dilbeek te 

behalen en de gemeente weerbaar te maken tegen de negatieve effecten van klimaatverandering.   

- Projectindiener natuurlijk persoon, (feitelijke) vereniging of rechtspersoon van de gemeente Dilbeek. 

- Contactpersoon: coördinator voor het projectvoorstel. Een inwonersgroep/wijk/vereniging/onderneming 

wordt vertegenwoordigd door de contactpersoon. 

- Jury: onafhankelijk orgaan samengesteld uit interne en externe juryleden dat de projectvoorstellen toetst 

aan de vooropgestelde beoordelingscriteria (Art. 4). De jury wordt aangesteld door het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Art. 3 Voorwaarden  

Team Wonen en Ondernemen beoordeelt de ontvankelijkheid van de ingediende projectvoorstellen op basis van 

onderstaande voorwaarden:  

§1. Wie komt in aanmerking voor de projectsubsidie?  

- natuurlijke personen gedomicilieerd in Dilbeek;  

- minderjarige personen, gedomicilieerd in Dilbeek, mits begeleiding door wettelijke vertegenwoordiger;  

- (feitelijke) verenigingen met werkingsgebied in Dilbeek;  

- rechtspersonen met maatschappelijke zetel of vestiging in Dilbeek. 

 

§2. Welke projectvoorstellen komen in aanmerking? 

• projectvoorstellen die de doelstelling van artikel 1 ambiëren; 

• projectvoorstellen die het algemeen belang dienen en niet enkel een commerciële doelstelling hebben;  

• projectvoorstellen voor uitvoering op het grondgebied van de gemeente Dilbeek;  

• projectvoorstellen met als doelgroep de inwoners van de gemeente Dilbeek;  

• projectvoorstellen die niet onder de gesubsidieerde reguliere werking van een vereniging vallen;  

• projectvoorstellen waarbij de indiener zelf de verantwoordelijkheid draagt om het project te voltooien binnen 

de aangegeven periode (zie stappenplan in bijlage) en waarvan de (financiële) haalbaarheid voldoende 

gegarandeerd is; 

• projectvoorstellen zonder uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter; 

• (onderdelen van) projectvoorstellen waaraan nog geen andere projectsubsidies van de gemeente Dilbeek 

of van andere instanties zijn toegekend en die niet zijn opgenomen in de meerjarenplanning van de 

gemeente. 

 

§3. Hoe een ontvankelijk projectvoorstel indienen?  

- Elke indiener kan slechts één projectvoorstel indienen. 

- Projectvoorstellen kunnen in de periode van 4 april 2022 tem 28 mei 2022 ingediend worden door middel 

van een digitaal formulier via https://doemee.dilbeek.be/. Er kan uitsluitend via dit formulier worden 

deelgenomen. 

https://doemee.dilbeek.be/
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- Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn. Een onvolledig ingevuld aanvraagformulier kan tot 

onontvankelijkheid van de aanvraag leiden. 

- Een aanvraag van een minderjarige moet voorzien zijn van de ondertekende bevestiging door de 

wettelijke vertegenwoordiger alsook een verklaring van begeleiding in de loop van de volledige procedure. 

- De projectindiener krijgt binnen 5 werkdagen een digitale ontvangstmelding met vermelding van het al 

dan niet ontvankelijk zijn van het projectvoorstel en het verdere verloop van de procedure.  

 

 

Art. 4 Beoordeling  

De projectvoorstellen worden in een eerste fase door een onafhankelijke jury getoetst aan volgende inhoudelijke 

beoordelingscriteria:  

 Criteria voor de projectvoorstellen Max. aantal 

punten 

1 Klimaat-impact: bijdragen aan de realisatie van het klimaatactieplan: CO2-reductie, CO2-

opname, bevordering van de biodiversiteit, verhogen klimaatadaptie, ….  

Mogelijke thema’s zijn: 

- Slim met ons groen 

- Slim met onze energie 

- Slim met ons water 

- Slim op weg 

- Andere slimmigheden (bv Circulaire economie / voeding / bouwen & wonen)  

 

Schaalgrootte, het effect op termijn, voorbeeldfunctie, gedragsverandering en 

multiplicatoreffect worden meegenomen in de beoordeling 

35 

2 Plan van aanpak: duidelijk omschreven en voldoende gedetailleerde doelstellingen, 

middelen, stappenplan met timing en (financiële) haalbaarheid 

25 

3 Bijdrage tot andere maatschappelijke effecten zoals gezondheid, leefbaarheid, ken je 

buren, milieu/natuur, ruimte voor iedereen, geldbesparing en veiligheid 

 

20 

4 Samenwerkingen (met andere organisaties, bij voorkeur uit andere geleding: bedrijf, 

middenveldorganisatie, vereniging, kennisinstelling, ....) en participatie (van bepaalde 

doelgroepen of Dilbekenaren algemeen) 

10 

5 Innovatieve / vernieuwende aanpak 5 

6 Aandacht voor kinderen, jongeren en/of kansengroepen 5 

 Totaal 100 

 

Om door te gaan naar de tweede fase en dus in aanmerking te komen voor subsidie moet het projectvoorstel 

minstens 60 punten scoren bij de jury. 

In de tweede fase worden de projectvoorstellen die minstens 60 punten scoorden ter stemming voorgelegd aan de 

inwoners via het digitaal platform: https://doemee.dilbeek.be/. 

• De stemronde door de inwoners van Dilbeek duurt van 10 tem 30 juni 2022. 

• De stemming en informatie over de stemronde wordt online aangekondigd en verschijnt in het 

gemeentelijk infoblad.  

• Elke inwoner van Dilbeek kan slechts één maal deelnemen aan de stemming, waarbij hij verplicht zijn 

stem uitbrengt op 3 verschillende projectvoorstellen.  

• Het totaal aantal stemmen per ingediend projectvoorstel bepaalt de rangschikking. Het beschikbare 

budget wordt verdeeld te beginnen met het project met de meeste punten en zo verder tot het budget 

ontoereikend is.  

https://doemee.dilbeek.be/
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• In het geval dat er slechts één project de drempel van 60 punten haalt, dan vervalt de stemronde door de 

inwoners en krijgt dit project automatisch de gevraagde subsidie. 

• Bij een ex aequo wordt de score van de jury of in ondergeschikte orde de toereikendheid van het 

resterend budget in rekening gebracht. 

 

Art. 5 Projectsubsidie  

- Het burgerbudget wordt toegekend als eenmalige projectsubsidie. Het bedrag  is minimaal 1 000 euro 

(incl. BTW) en maximaal 15 000 euro (incl. BTW) per projectvoorstel. Het totaalbudget bedraagt 35 000 

euro (incl. BTW).  

 

Art. 6 Procedure (zie stappenplan in bijlage voor de uitgebreide uitleg)  

1 4 april 2022 Start bekendmaking, oproep om voorstellen in te dienen 

2 28 mei 2022 Deadline indienen voorstellen 

3 1-3 juni 2022 Beoordeling ontvankelijke voorstellen door jury  

4 10-30 juni 2022 Inwoners stemmen op de weerhouden projectvoorstellen 

5 week van 4 juli 2022 Mededeling beslissing aan projectindieners  

6 9 juli 2022- december 2023 Uitvoeringstermijn en uitbetaling 

 

 

Art. 7 Controle & uitbetaling 

- Binnen de 2 maand na de door de indiener opgegeven einddatum van het project worden de volgende 

verantwoordingsstukken ingediend:  

• een inhoudelijk verslag dat toelaat na te gaan of de projectsubsidie werd gebruikt voor het doel 

waarvoor ze werd toegekend;  

• een financieel verslag, met name een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de 

uitgaven met betrekking tot het project, gestaafd met de financiële verantwoordingsstukken 

(facturen, schuldvorderingen, …) dewelke de aanwending van de toegekende projectsubsidie 

verduidelijken.  

- Projecten moeten gerealiseerd worden in de periode van 9 juli 2022 tot en met december 2023. De 

voorbereiding mag voor deze datum gestart worden. Kosten gemaakt vóór 9 juli 2022 komen echter niet 

in aanmerking voor subsidiëring. 

- De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt in twee schijven door overschrijving op de bankrekening 

van de projectindiener: een eerste schijf van 60% van de projectsubsidie na de beslissing tot toekenning 

van de projectsubsidie door het college van burgemeester en schepenen; een saldo van 40% na controle 

en aanvaarding van de documenten.  

- De projectsubsidie is bestemd om de investerings- en werkingskosten van het project te betalen, met 

uitsluiting van de personeelskosten (i.e. de projectindieners mogen zichzelf geen vergoeding toekennen). 

- Cofinanciering van de projectvoorstellen is toegelaten op voorwaarde dat de indiener de gemeente 

hiervan officieel op de hoogte brengt;  

- De projectindiener verbindt zich ertoe het gemeentebestuur van Dilbeek onverwijld schriftelijk op de 

hoogte te brengen van iedere wijziging van diens bankrekeningnummer of aanpassingen in het 

projectvoorstel. 

- De gemeente Dilbeek heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende projectsubsidie te 

controleren.  

- In geval de indiener zich verzet tegen de uitoefening van de controle of als het project niet wordt 

uitgevoerd volgens het goedgekeurde voorstel, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van een gedeelte van 

of de gehele projectsubsidie.  

- De gemeente Dilbeek is als subsidiërende overheid in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de 

projecten en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.  

- De gemeente Dilbeek zal beslissen om het verleende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terug te 

vorderen in geval van:  

- fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager;  
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- bij het niet, niet tijdig of niet correct indienen van bewijsstukken;  

- wanneer uit het financieel evaluatieverslag blijkt dat het bedrag van de effectieve kosten lager 

ligt dan de toegekende subsidie. 

 

 

Art. 8  Aanvaarding reglement  

Projectindieners onderschrijven het reglement en leggen zich onvoorwaardelijk neer bij het advies van de jury, het 

college van burgemeester en schepenen en de stemming van de burgers. Tegen deze beslissing is geen beroep 

mogelijk. 

Art. 9 Toepassingstermijn 

Het reglement burgerbudget gaat van start op 1 april 2022 en eindigt nadat het totaalbudget van 35 000 euro (incl. 

BTW) is opgebruikt.  

 

Art. 10 Bekendmaking 

Het reglement wordt bekendgemaakt via de website van Groep Dilbeek. 
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Bijlage: stappenplan burgerbudget  

 

Aanspreekpunt bij de gemeente: Team Wonen & Ondernemen via Klimaat@dilbeek.be, 02 451 68 70.  

1 4 april 2022 Start bekendmaking, oproep om projectvoorstellen in te dienen 

• Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door middel van 

een digitaal formulier via https://doemee.dilbeek.be/. 

2 28 mei 2022 Uiterste deadline indienen projectvoorstellen 

• De gemeentelijke administratie beoordeelt de 

ontvankelijkheid van de ingediende projectvoorstellen binnen 

de 5 werkdagen na het indienen van het projectvoorstel. 

• Indien nodig kan aanvullende administratieve informatie 

opgevraagd worden bij de projectindiener.  

• De genomen beslissing wordt binnen de 4 werkdagen samen 

met de vermelding over het verdere verloop van de 

procedure aan de projectindieners schriftelijk medegedeeld. 

3 1-3 juni 2022 Beoordeling voorstellen door jury  

• Een onafhankelijke jury evalueert de projectvoorstellen op 

basis van de beoordelingscriteria van het reglement (artikel 

4). Ze doet dit door de voorstellen te quoteren op 100.  

• Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het 

projectvoorstel minstens 60% scoren bij de jury. 

4 10-30 juni 2022 Inwoners stemmen op de projectvoorstellen die bij de jury 

minimaal 60% scoorden 

• De stemming verloopt digitaal: op de website 

https://doemee.dilbeek.be/ kan iedere inwoner van Dilbeek 

op een eenvoudige manier zijn/haar/hun stem uitbrengen. 

Ook in het infoblad zal de stemming worden aangekondigd 

en zal er informatie staan over de stemprocedure.  

• Elke inwoner van Dilbeek mag slechts 1 maal deelnemen 

aan de stemming, waarbij hij verplicht zijn stem uitbrengt op 

3 verschillende projectvoorstellen.  

• Het aantal stemmen per ingediend projectvoorstel bepaalt de 

rangschikking. Het beschikbare krediet wordt verdeeld te 

beginnen met het project met de meeste punten en zo verder 

tot het krediet ontoereikend is.  

5 week van 4 juli 2022 Mededeling beslissing aan projectindieners  

• Het college van burgemeester en schepenen neemt de 

beslissing tot subsidiëring op basis van het resultaat van de 

beoordeling door de jury en de burgerstemming. 

• De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de 

projectindiener in de week van 4 juli. 

6 9 juli 2022- december 2023 Uitvoeringstermijn en uitbetaling 

- 60% van de projectsubsidie na de beslissing tot toekenning 

van de projectsubsidie van het college van burgemeester en 

schepenen;  

- 40 % na controle en aanvaarding van de documenten. 

 

https://doemee.dilbeek.be/
https://doemee.dilbeek.be/

