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Reglement van de wijkraden 
Hoofdstuk 1: BENAMING, ONDERWERP, MISSIE EN DUUR 

Artikel 1 - Benaming 

Dit reglement regelt de installatie en het functioneren van de wijkadviesraden, hierna 

"wijkraad" genoemd. 

Het is van toepassing op elke wijkraad die door de Gemeenteraad is opgericht in toepassing 

van artikel 120bis van de Nieuwe Gemeentewet. 

Artikel 2 – Voorwerp 

De Wijkraad is een gedecentraliseerde plek voor luisteren, ontmoetingen, overleg, expressie 
en beraadslaging. Hij heeft als doel de toegang tot de participatieve democratie voor alle 
inwoners of gebruikers van een wijk aan te moedigen en te faciliteren en aan te zetten tot 
een actief, rechtstreeks burgerschap dat aanknoopt bij het dagelijks leven. 

Artikel 3 - Missie 

De wijkraad heeft als missie adviezen uit te brengen en voorstellen te doen in de vorm van 
aanbevelingen aan het stadsbestuur. 
 
Deze missie kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd: 
 

• Via een rol van raadpleging/samenwerking bij de toewijzing van de burgerbegroting; 

• In het kader van het overleg waarin hij advies over stadsprojecten geeft. Het is de 
bedoeling dat het Stadsbestuur een beroep kan doen op de Wijkraad om zo te kunnen 
putten uit diens kennis en ervaring met de lokale omstandigheden. 

• Door het uitbrengen van initiatiefadviezen, gericht aan het College, over elk 

onderwerp betreffende de wijk dat de Wijkraad op de politieke agenda geplaatst 

wenst te zien. 

Artikel 4 – Uitvoeringsmodaliteiten van de missies 

Artikel 4.1. Ontwikkeling van een stappenplan 
 

http://www.bruxelles.be/
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De Wijkraad stelt een stappenplan op dat een of meer van de in artikel 3 omschreven missies 

omvat. Concreet betekent dit dat de Wijkraad: 

- Een publieke raadpleging organiseert om de behoeften van de verschillende 
belanghebbenden van de wijk te analyseren; 

- Een diagnose van de buurt uitvoert; 
- Prioritaire thema’s voor bespreking uitkiest; 
- Het kader van zijn werkzaamheden in een jaarlijks stappenplan definieert; 
- Zijn stappenplan aan het College voorlegt; 
- Jaarlijks de balans opmaakt en zijn stappenplan in die zin aanpast. 

Artikel 4.2 – Specifieke missie in verband met de burgerbegroting 

De concrete modaliteiten van de raadpleging van de Wijkraad, en zijn precieze rol in het kader 
van een burgerbegroting die voor de wijk zou worden gepland, zullen, in voorkomend geval, 
worden gepreciseerd bij de aanneming van de betrokken burgerbegroting. 

Artikel 5 - Duur van de Wijkraad 

De wijkraad wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

Hoofdstuk 2: SAMENSTELLING, AANDUIDING, HERNIEUWING EN 

INCOMPATIBILITEIT 

Artikel 6 – Samenstelling 

De wijkraad is samengesteld uit door loting aangeduide bewoners en vertegenwoordigers uit 
het verenigingsleven. Het aantal leden van elke Wijkraad varieert naargelang van de omvang 
van de betrokken wijk. 
 
Indien de betrokken wijk minder dan 50.000 inwoners telt, is de Wijkraad samengesteld uit: 

• 11 inwoners van de wijk, aangeduid door middel van loting; 

• 6 wijkverenigingen aangeduid door het College. 

 

Indien de betrokken wijk meer dan 50.000 inwoners telt, is de Wijkraad samengesteld uit: 

• 17 inwoners van de wijk aangeduid door loting; gezien de omvang van de wijk zal 

bijzondere aandacht worden besteed aan het criterium van de geografische spreiding, 

om rekening te houden met de statistische spreiding van het aantal inwoners per 

buurt. 

• 8 wijkverenigingen, aangeduid door het College. 
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Artikel 7 - Aanduiding  

De leden van de Wijkraad worden aangeduid door de Gemeenteraad voor een mandaat van 

1 jaar, hernieuwbaar voor 1 jaar, op vrijwillige basis. 

Artikel 7.1 Aanduiding van de wijkbewoners 

De aanduidingen volgen het principe van de pariteit tussen vrouwen en mannen. 
 
Met het oog op een zo groot mogelijke diversiteit binnen de Wijkraad is het College van 

Burgemeester en Schepenen belast met de organisatie, op basis van het bevolkingsregister, 

van de loting onder een minimum van 5% van de inwoners ouder dan 16 jaar die hun 

woonplaats in de betrokken wijk hebben, met inachtneming van de pariteit en de regels 

inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Er wordt naar de aldus gelote personen een brief verzonden. Deze brief nodigt de personen 

die dat wensen uit om een bij de brief gevoegd formulier in te vullen en zich zo kandidaat te 

stellen als lid van de Wijkraad. 

Voor minderjarigen wordt om toestemming van de ouders verzocht. 

Het formulier zamelt de volgende sociaal-demografische gegevens in: 

- Voornaam 
- Naam 
- Geslacht: 

▪ Man 
▪ Vrouw 

- Woonplaats: 
- Leeftijdsgroep: 

▪ 17 - 24 
▪ 25 - 34 
▪ 35 - 50 
▪ 51 - 65 
▪ 66+ 

- Opleidingsniveau (behaald diploma): 
▪ Zonder Diploma 
▪ Lager onderwijs 
▪ Algemeen secundair onderwijs 
▪ Technisch of beroepsonderwijs 
▪ Hoger onderwijs 

- Beroep: 
▪ Student 
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▪ Werkzoekende 
▪ Huisvrouw of -man zonder beroepsactiviteit 
▪ Werknemer 
▪ Zelfstandige 
▪ Gepensioneerde 

- De taal die voor het debat is gekozen: 
▪ NL 
▪ FR 
▪ Beide 

De burgers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat, als zij het kandidaatstellingsformulier 

invullen, de daarin vermelde gegevens door de Stad zullen worden verwerkt, dat hun 

kandidatuur geldig zal blijven gedurende 24 maanden vanaf de datum van aanduiding van de 

eerste leden en dat hun gegevens daarom gedurende dezelfde periode zullen worden 

bewaard, met dien verstande evenwel dat het hun vrij staat hun kandidatuur op elk moment 

in te trekken. 

Vervolgens wordt uit alle ontvangen geldige kandidaturen een tweede loting verricht. Deze 

gestratificeerde loting wordt uitgevoerd op basis van een algoritme dat door een externe 

dienstverlener is ontwikkeld. 

Dit algoritme vergelijkt de steekproef van vrijwilligers met de beschikbare statistische 
gegevens voor de betrokken wijk (BISA-gegevens, Wijkmonitoring, enz.). 

Dit proces maakt het mogelijk om via blinde selectie een groep van 11 of 17 burgers met 
uiteenlopende profielen samen te stellen, die zo getrouw mogelijk het statistische evenwicht 
van de wijk weerspiegelt. 

De in dit kader gehanteerde criteria zijn de volgende: De locatie van de woonplaats, de 
leeftijdsgroep, het opleidingsniveau (behaald diploma), beroep, taal en geslacht. 

Als een of meer burgerprofielen niet vertegenwoordigd zijn in de steekproef die gevormd 
wordt door de personen die het formulier hebben teruggestuurd, zal de Stad overgaan tot 
terreinacties om ze te werven. 

Aan het einde van deze procedure duidt de Gemeenteraad de burgers aan die lid zullen zijn 
van de Wijkraad. 

Artikel 7.2 Aanduiding van wijkverenigingen 

Het College is belast met de organisatie van een oproep tot het indienen van kandidaturen 
voor de werving van verenigingen die in de Wijkraad vertegenwoordigd wensen te zijn. 
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Alleen verenigingen die hun hoofdkantoor in de wijk hebben of hun activiteiten geheel of 
gedeeltelijk in de wijk ontplooien, kunnen zich kandidaat stellen. 
 

1. Om te zorgen voor een zo groot mogelijke diversiteit van het in de wijk aanwezige 
verenigingsleven, zullen de verschillende kandidaturen worden beoordeeld op basis 
van de volgende elementen: het werkterrein (sport, cultureel, religieus, sociaal, 
winkeliersvertegenwoordiger, enz.); 

2. De reikwijdte van de actie; 
3. Het publiek dat bereikt wordt; 

 
Aan het einde van deze procedure duidt de Gemeenteraad de verenigingen aan die lid zullen 
zijn van de Wijkraad. 

Artikel 8 - Vernieuwing, ontslag, uitsluiting en vervanging 

Aan het eind van het eerste jaar worden de leden uitgenodigd hun mandaat te vernieuwen. 

Degenen die hun mandaat niet willen voortzetten, zullen worden vervangen. 

Elk lid dat in de loop van zijn mandaat niet langer lid wil of kan zijn van de Wijkraad, richt zijn 

ontslag schriftelijk aan Brussel Participatie. Van dit ontslag zal op de volgende Wijkraad akte 

worden genomen. 

Elk lid dat zich respectloos gedraagt tegenover een ander lid en/of de democratische 

beginselen niet respecteert, kan uit de Wijkraad worden gezet. Indien nodig stuurt Brussel 

Participatie een waarschuwingsbrief waarin de feiten worden uiteengezet, en behoudt de 

organisatie zich het recht voor om het betrokken lid op te roepen om voor de Gemeenteraad 

te verschijnen. De Gemeenteraad zal beslissen of het lid al dan niet moet worden uitgesloten, 

nadat hij hem in de gelegenheid heeft gesteld zijn argumenten uiteen te zetten. 

De leden “bewoners” van de Wijkraad worden vervangen in geval van afwezigheid tijdens 3 

opeenvolgende vergaderingen, of bij ontslag of overlijden, door personen met een soortgelijk profiel 

uit de tweede steekproef van loting en die in de reserve zitten, met andere woorden, de burgers die 

zich hebben opgegeven als vrijwilliger ingevolge de uitnodiging die zij hebben ontvangen. 

De leden “verenigingen” die 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn, ontslag nemen of 

worden ontbonden, worden vervangen door personen met een soortgelijk profiel uit de 

eerder ontvangen kandidaturen die in reserve geplaatst zijn. 

Als er in de reserve geen soortgelijke profielen zijn, worden de ontbrekende profielen 

vastgesteld en voert de Stad acties op het terrein uit om ze te werven. Indien nodig doet de 
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Stad een nieuwe oproep tot het indienen van kandidaturen overeenkomstig de in artikel 7 

hierboven beschreven procedure. 

Wanneer een lid van de Wijkraad tijdens zijn mandaat wordt vervangen, zet de vervanger het 

lopende mandaat van de vervangen persoon voort. 

Artikel 9 - Incompatibiliteit 

De hoedanigheid van wijkraadslid is niet verenigbaar met het uitoefenen van het mandaat 

van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, minister of parlementslid. 

Een Wijkraad mag ten hoogste één lid uit hetzelfde gezin tellen. 

Een lid van de Wijkraad dat een belangenconflict heeft bij de behandeling van een bepaalde 

kwestie, mag niet aanwezig zijn bij de bespreking van en de stemming over die kwestie. 

Geen enkele burger mag vertegenwoordigd zijn in meer dan één Wijkraad. 

Hoofdstuk 3: WERKING 

Artikel 10 – Algemene organisatie 

a) Oproepingen 

Brussel Participatie is belast met het bijeenroepen van de leden voor de verschillende 

vergaderingen van de Wijkraad. Uitnodigingen worden ten minste 10 dagen van tevoren aan 

elk lid toegezonden. 

De data worden ook aangekondigd op de website www.brusselsamen.be. 

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door Brussels Participatie en wordt vermeld 

in de oproeping. Iedereen die een punt op de agenda wil laten plaatsen, kan dit aan Brussel 

Participatie meedelen. 

De Wijkraad komt minimaal 5 keer en maximaal 10 keer per jaar bijeen. 

b) Aanwezigheidsquorum en volmachten 

De Wijkraad kan slechts geldig een advies geven of een aanbeveling doen aan de Stad indien 

meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij ontstentenis kan Brussel 

Participatie onverwijld een nieuwe vergadering bijeenroepen waarvoor geen 

aanwezigheidsquorum meer vereist is. 

http://www.brusselsamen.be/
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Een lid van de Wijkraad dat een vergadering niet kan bijwonen, kan aan een ander lid van zijn 

keuze een schriftelijke volmacht geven om in zijn naam te stemmen. 

c) Het houden van vergaderingen 

De vergaderingen van de Wijkraad vinden, in principe, altijd met fysieke aanwezigheid plaats. Zij 

kunnen evenwel op afstand worden georganiseerd indien bijzondere omstandigheden dit 

rechtvaardigen. 

Brussel Participatie is belast met het bijhouden van een register van de aanwezigheid van de 

verschillende leden op elke vergadering, en ook van het begin- en eindtijdstip van de vergadering. 

Brussel Participatie voert ook de uitwisselingen uit en ziet toe op de naleving van dit 

reglement, maar heeft geen stemrecht. 

De leden van de Wijkraad verbinden zich tot wederzijds respect, wat zich vertaalt in actief 

luisteren, ieders woord respecteren en iedereen erbij te betrekken. 

De Wijkraad kan besluiten om personen te horen die hulp of een bijzondere expertise kunnen 

bieden in het kader van een van zijn projecten. 

d) Besluiten 

De besluiten van de Wijkraad worden genomen bij instemming. Instemming betekent dat het 

voorstel wordt aanvaard indien geen enkel lid een redelijk bezwaar heeft. Als er geen 

instemming wordt bereikt, kan een stemming bij eenvoudige meerderheid worden 

voorgesteld op de volgende vergadering. 

Aan het einde van elke vergadering beslist de Wijkraad welke punten hij op de agenda van de 

volgende vergadering wenst te zien. Hij stelt ook een datum voor de volgende vergadering voor. 

e) Notulen van vergaderingen en adviezen 

Brussel Participatie is belast met het opstellen van de notulen van elke vergadering en voor 

het opstellen van eventuele adviezen of aanbevelingen die aan de Stad moeten worden 

toegezonden. 

De ontwerpdocumenten worden spoedig per e-mail ter informatie aan de individuele leden 

toegezonden en vervolgens ter ondertekening aan de in artikel 11 bedoelde 

vertegenwoordigers toegezonden. 
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Vervolgens worden ze gepubliceerd op het digitale platform www.brusselsamen.be (zie 

hoofdstuk 4: publiciteit van de werkzaamheden), en de adviezen worden naar het College of 

de Raad gestuurd. 

Artikel 11 - Aanduiding van de twee vertegenwoordigers van de Wijkraad 

De Wijkraad duidt uit zijn leden-bewoners 2 leden aan om de Wijkraad te vertegenwoordigen 

in zijn betrekkingen met de Stad. Zij zullen collegiaal verantwoordelijk zijn voor de 

ondertekening, namens de Wijkraad, van de notulen van de gehouden vergaderingen en van 

de adviezen en aanbevelingen die aan de stad zullen worden toegezonden. 

Deze vertegenwoordigers worden voor één jaar aangeduid. Hun mandaat is hernieuwbaar. 

Artikel 12 - Begeleiding en ondersteuning 

De Wijkraad wordt begeleid door Brussel Participatie, die instaat voor de administratieve, 

logistieke en communicatieve werking van de Wijkraad. 

Brussel Participatie is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Wijkraad. Ze speelt in op 

vragen en behoeften van leden (bv. het organiseren van een digitale permanentie), deelt 

relevante informatie, media en hulpmiddelen. 

Brussel Participatie biedt ook iedere andere hulp bij de toegang tot informatie, bij de 

contacten met de diensten en deskundigen van de Stad, en met alle andere deelnemers. 

Brussel Participatie kan een beroep doen op deskundigen op het gebied van 

burgerparticipatie om methodologische, facilitaire of operationele bijstand te verlenen. 

Artikel 13 - Vergoeding 

Er wordt een vergoeding toegekend op basis van een vrijwilligersovereenkomst voor de 

burgerleden die deel uitmaken van de wijkraad om hun aanwezigheid op de vergaderingen 

aan te moedigen en hun investering in dit instrument te waarderen. 

Een burger kan uiteraard enkel worden vergoed voor een vergadering van de Wijkraad die 

regelmatig werd bijeengeroepen door Brussel Participatie, die effectief heeft 

plaatsgevonden, rekening houdend met het aanwezigheidsquorum, en op voorwaarde 

uiteraard dat hij op deze vergadering aanwezig was, waarbij zijn aanwezigheid wordt 

vastgesteld door de aanwezigheidslijst die door Brussel Participatie wordt bijgehouden. 

Elk lid heeft evenwel het recht om af te zien van deze vergoeding door dit schriftelijk te 

melden aan Brussel Participatie. 
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Artikel 14 - Werkingskosten 

De Stad Brussel beheert en kent de financiële middelen toe die nodig zijn voor de goede 
werking van de werkzaamheden van de Wijkraad. 

Artikel 15 - Huishoudelijk Reglement 

Een huishoudelijk reglement (HR), in overeenstemming met dit reglement, kan worden 

aangenomen als de leden van de Wijkraad dit nodig achten. Een dergelijk reglement moet 

worden aangenomen met eenvoudige meerderheid, op voorwaarde dat een 

aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden van de Wijkraad wordt bereikt. 

Over elk wijzigingsvoorstel wordt ook gestemd met eenvoudige meerderheid, op voorwaarde 
dat een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden van de Wijkraad wordt bereikt. 

Hoofdstuk 4: ACTIVITEITENBALANS 

Artikel 16 - Activiteitenbalans 

Eenmaal per jaar wordt een activiteitenbalans opgesteld met de hulp van Brussel Participatie, 
en vervolgens meegedeeld aan de Gemeenteraad en gepubliceerd. 
 
In de mate van het mogelijke en op basis van deze balans bereidt de Wijkraad met Brussel 
Participatie een jaarlijkse publieke vergadering voor om verslag uit te brengen aan de hele 
wijk en aldus de werking ervan te bevorderen. 
 


