
Gemeentelijk reglement ‘Cultuurraad Stad Brussel’ 

Preambule 
Definities van de gebruikte termen: 

 De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; 

 Het College: College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel 

 De Schepen: de Schepen bevoegd voor Nederlandstalige aangelegenheden; 

 De Cultuurbeleidscoördinator: ambtenaar van de Stad, aangesteld om het Nederlandstalig 
lokaal cultuurbeleid te coördineren. 

Artikel 1. 
De Gemeenteraad van Brussel richt een Adviesraad op voor Nederlandstalige culturele 
aangelegenheden. De raad heeft als naam ‘Cultuurraad Stad Brussel’. De Adviesraad is een feitelijke 
vereniging en heeft zijn zetel op het Stadhuis, Grote Markt z/n in 1000 Brussel. 

opdracht 

Artikel 2. 

De Gemeenteraad en het College zullen de Adviesraad betrekken bij de voorbereiding, de opmaak, 
de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk Nederlandstalig cultuurbeleid, inzonderheid het 
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, het jaaractieplan, het voortgangsrapport en de 
gemeenschapsvormende projecten.  
De Adviesraad kan om advies gevraagd worden over alle volgende culturele Nederlandstalige 
aangelegenheden: 

1. De bescherming en de luister van de taal; 
2. De aanmoediging van de vorming van de navorsers; 
3. De schone kunsten; 
4. Het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen 

(met uitzondering van de monumenten en landschappen); 
5. De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten; 
6. De radio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de Nationale Regering 

uitgezonderd; 
7. De hulp aan de geschreven pers; 
8. Het jeugdbeleid; 
9. De permanente opvoeding en de culturele animatie; 
10. De vrijetijdsbesteding en het toerisme. 

Artikel 3. 
De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf 
initiatief nemen om een advies te formuleren. 

Artikel 4. 
Het College informeert de Adviesraad over dossiers die hij aan de Gemeenteraad zal voorleggen, voor 
zover deze dossiers vallen onder de aangelegenheden, zoals bepaald onder artikel 2. 

Artikel 5. 

De vraag om advies wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de Adviesraad, vergezeld van alle 
informatie die noodzakelijk is om het advies te kunnen formuleren. De Adviesraad zal zijn advies 
formuleren binnen een termijn van 2 maanden, de maanden juli en augustus niet meegerekend. De 
termijn van antwoord kan op eenvoudig en schriftelijk verzoek van de Adviesraad één maal met één 
maand verlengd worden. Indien de Adviesraad geen advies formuleert binnen de gestelde termijn, 
wordt het advies verondersteld gunstig te zijn. 



Artikel 6. 

De Adviesraad stuurt zijn adviezen aan de Gemeenteraad, en motiveert zijn voorstel. De Adviesraad 
vermeldt desgevallend ook minderheidsstandpunten in zijn advies. 

Artikel 7. 
Het College informeert de Adviesraad over de opvolging die gegeven werd aan het advies dat de raad 
heeft voorgesteld. Dit antwoord wordt met motieven omkleed. 

Artikel 8. 
De Cultuurbeleidscoördinator van de Stad heeft een ondersteunende opdracht ten aanzien van de 
Adviesraad. Dit houdt onder meer in dat hij alle noodzakelijke informatie overmaakt aan de Adviesraad 
om deze toe te laten de adviesfunctie zoals bedoeld in artikel 3 te vervullen. 

Samenstelling 

Artikel 9. 

De Adviesraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers. Alle leden 
onderschrijven het verdraagzaamheidsprincipe dat inhoudt: 
- alle beginselen van de democratie en de Grondwet na te leven 
- het samenwerkingsmodel tussen de verschillende gemeenschappen te ondersteunen 
- het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, culturen en overtuigingen te helpen 
bevorderen. 
 
Stemgerechtigde leden zijn: 

a/ culturele organisaties en instellingen, die een werking ontplooien op het grondgebied van 
de Stad en die het Nederlands als voertaal gebruiken. 
b/ Nederlandstalige deskundigen op het vlak van cultuur, woonachtig in de Stad. 

 
In alle geledingen van de Adviesraad kunnen de deskundigen maximaal 20% van de leden uitmaken.  
 
Waarnemers zijn: 

a/ de Schepen van de Stad bevoegd voor culturele aangelegenheden 
b/ de Schepen van de Stad bevoegd voor Nederlandstalige aangelegenheden 
c/ de Cultuurbeleidscoördinator 
d/ de diensthoofden van de gemeentelijke Nederlandstalige culturele diensten 
e/ de centrumverantwoordelijken van de Gemeenschapscentra van de VGC, gevestigd op het 
grondgebied van de Stad Brussel. 

 
De waarnemers worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van alle geledingen van de Adviesraad 
maar hebben op deze bijeenkomsten geen stemrecht.  

Artikel 10. 
De duur van het lidmaatschap bedraagt 6 jaar. De mandaten vervallen ten laatste binnen de 6 
maanden volgend op de installatie van een nieuwe Gemeenteraad. 

Artikel 11. 

De Adviesraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de 
Gemeenteraad. 
 
De Adviesraad is pas geldig samengesteld wanneer maximaal 2/3

de
 van de leden tot hetzelfde 

geslacht behoren. 



Artikel 12. 

De Nederlandstalige culturele organisaties en instellingen die in aanmerking komen voor het 
lidmaatschap van de Adviesraad worden door het College schriftelijk uitgenodigd een aanvraag 
hiertoe in te dienen en een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden. 
 
Een organisatie of instelling die een afgevaardigde naar de Adviesraad wenst te sturen, draagt 
schriftelijk aan het College een effectieve afgevaardigde en een plaatsvervanger voor. Ze moet tevens 
alle stukken meedelen die bewijzen dat ze het Nederlands als voertaal gebruikt en dat ze een werking 
ontplooit op het grondgebied van de Stad met betrekking tot een of meerdere van de culturele 
materies opgesomd in artikel 2 van huidig reglement. 
 
Indien de organisatie of instelling beantwoordt aan de criteria draagt het College het lidmaatschap 
voor aan de Gemeenteraad, die bekrachtigt. 
 
De Gemeenteraad kan de erkenning van een organisatie of instelling intrekken wanneer deze niet 
meer beantwoordt aan de gestelde criteria. 

Artikel 13. 

De effectieve afgevaardigde en de vaste plaatsvervanger worden in volle vrijheid aangeduid door de 
organisatie of instelling maar moeten aan volgende voorwaarden voldoen : 

a/ minimum 16 jaar oud zijn; 
b/ actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; 
c/ niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen  
d/ geen politiek mandaat bekleden 

Artikel 14. 
Aan het mandaat van een afgevaardigde/ plaatsvervanger van een organisatie of instelling komt 
ambtshalve een einde door: 

a/ het ontslag uit het Adviesraad of uit de afvaardigende organisatie of instelling; 
b/ de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie of instelling; 
c/ overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
d/ de intrekking door de Gemeenteraad van de erkenning van de afvaardigende organisatie of 
instelling; 
e/ het niet meer voldoen, door de afgevaardigde/ plaatsvervanger, aan de gestelde criteria. 

Artikel 15. 

De deskundige die lid wenst te worden van de Adviesraad dient een schriftelijke aanvraag naar het 
College te sturen, waarin hij zijn deskundigheid en motivatie toelicht. 
 
Indien de deskundige beantwoordt aan de criteria draagt het College, na het advies te hebben 
ingewonnen van de stemgerechtigde leden van de Adviesraad die een organisatie of instelling 
vertegenwoordigen, het lidmaatschap voor aan de Gemeenteraad, die bekrachtigt. 

Artikel 16. 
De kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden : 

a/ minimum 16 jaar oud zijn; 
b/ in de Stad Brussel wonen en / of werken; 
c/ vanuit zijn werkervaring en/of engagement in de Nederlandstalige culturele sector een 
bepaalde deskundigheid bezitten; 
d/ niet reeds een organisatie of instelling vertegenwoordigen 
e/ geen politiek mandaat bekleden  

Artikel 17. 

Aan het lidmaatschap van een deskundige komt ambtshalve een einde door : 
a/ het ontslag uit de Adviesraad; 
b/ overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
c/ het niet meer voldoen aan de gestelde criteria. 



Artikel 18. 

Eventuele wijzigingen in de samenstelling van de Adviesraad worden jaarlijks door de Gemeenteraad 
goedgekeurd. 

werking 

Artikel 19. 

De Adviesraad omvat een algemene vergadering en een bestuur. Hij kan bovendien binnen zijn 
schoot werkgroepen oprichten. 

Artikel 20. 

De algemene vergadering bestaat uit alle stemgerechtigde leden en de waarnemers. De 
samenkomsten worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het aanwezige 
bestuurslid met de hoogste leeftijd. De oproepingsbrieven worden in naam van het bestuur door de 
voorzitter, of bij  ontstentenis door een ander bestuurslid, ondertekend. De agenda wordt bij de 
uitnodiging gevoegd. 

Artikel 21. 

De algemene vergadering beslist over de adviezen aan de Gemeenteraad. Alle voorstellen van advies 
ontworpen door het bestuur of een van de eventuele werkgroepen worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de algemene vergadering. Voor dringende aangelegenheden volstaat de goedkeuring van het 
bestuur, mits bekrachtiging op de eerstvolgende samenkomst van de algemene vergadering. Voorts 
beslist de algemene vergadering over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de 
Adviesraad mogelijk maken. Ze keurt het budget en rekeningen goed en stelt het huishoudelijk 
reglement op. Ze stelt bovendien de leden van het bestuur aan en aanvaardt hun eventuele ontslag. 
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden 
genomen. Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld.  

Artikel 22. 

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur en duidt deze aan. Elk 
stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter 
en een secretaris. 
Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van het bestuur niet laten vervangen door hun vaste 
plaatsvervanger. 

Artikel 23. 
Het bestuur voert het dagelijks beheer van de Adviesraad. Het bereidt de samenkomsten van de 
algemene vergadering voor, stelt de agenda ervan vast, en bepaalt de datum van de buitengewone 
vergaderingen. Het voert de beslissingen van de algemene vergadering uit, en bepaalt de houding 
van de Adviesraad ten aanzien van dringende problemen, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de eerstvolgende algemene vergadering. Het stelt het ontwerp van begroting en rekeningen op. Het 
bestuur is bevoegd alle aangelegenheden die niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd te 
regelen. 

Artikel 24. 

De Adviesraad zal tijdens zijn eerste bijeenkomst een huishoudelijk reglement goedkeuren, dat de 
interne werking van de Adviesraad regelt.  

Artikel 25. 

De Stadsontvanger houdt toezicht op de rekeningen van de Adviesraad. 



Artikel 26. 

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Adviesraad, 
hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de 
Adviesraad waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij 
nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding 
van de Adviesraad, om welke reden ook, komt het vermogen van de Adviesraad de Stad Brussel toe. 
 


