Statuten van de « Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit » (BRCD)
TITEL I : Benaming, zetel, doel

Artikel 1 :
Er wordt een « Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit » (BRCD), hierna genoemd « Raad
» opgericht. Deze Raad treedt op als adviesorgaan. Het is als zodanig erkend door de
Gemeenteraad.
Artikel 2 :
De zetel van de Raad is gevestigd in het Stadhuis van Brussel.
Artikel 3 :
De Raad geeft advies over elke kwestie die hem wordt voorgelegd door het College van Burgemeester
en Schepenen, door de Gemeenteraad of door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Hij mag eveneens uit eigen beweging handelen ten aanzien van deze drie officiële instanties, door
bemiddeling van het Kabinet van Gelijke Kansen en de Cel Gelijke Kansen.
Artikel 4 :
De Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit heeft als doel het bestuderen van onderwerpen die van
belang zijn voor Brusselaars afkomstig uit de culturele diversiteit en/of kwesties met betrekking tot
de inclusie van de verschillende componenten van de Brusselse samenleving.

TITEL II : STRUCTUUR – SAMENSTELLING VAN DE RAAD

Artikel 5 :
§1 De « Raad » wordt samengesteld uit:

a) Vertegenwoordig.st.ers van verenigingen die ijveren voor de strijd tegen vooroordelen op
basis van de afkomst van individuen en/of de culturele diversiteit, ter bevordering en
verdediging van sociale inclusie, voor de emancipatie van buitenlandse bevolkingen of
personen die afstammen van immigratie en van de culturele diversiteit, waarvan de
hoofdzetel gevestigd is op het grondgebied van de Stad Brussel en/of die effectief op het
grondgebied van de Stad Brussel actie voert. Elke vereniging stelt een dubbele lijst voor,
bestaande uit enerzijds de effectieve leden en anderzijds plaatsvervangende leden.
b) Personen die actief betrokken zijn in de strijd tegen vooroordelen op basis van de afkomst
van individuen en/of de culturele diversiteit, ter bevordering en verdediging van sociale
inclusie, voor de emancipatie van buitenlandse bevolkingen of personen die afstammen van
immigratie en van de culturele diversiteit, die zich op persoonlijke basis als kandidaat
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voorstellen, geselecteerd worden op basis van een gemotiveerd schrijven en wonen op het
grondgebied van de Stad Brussel en/of hier hun activiteiten uitvoeren.
c) Gedelegeerden van de administratie en/of de Gemeenteraad en van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn, afkomstig van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en/of zijn
administratie.
d) De Schepen van Gelijke Kansen in zijn rol als Voorzitter van de Raad of zijn/haar
vertegenwoordig.st.er ;
§2 De vertegenwoordig.st.ers van de Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit worden onderverdeeld
in twee categorieën:

a) de adviserende leden met stemrecht:
i. de Schepen van Gelijke Kansen of haar/zijn vertegenwoordig.st.er ;
ii. de gedelegeerden van de administratie en/of de Gemeenteraad en van de administratie of
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn ;
iii. de effectieve leden afgevaardigd door de verenigingen en erkend door het College en, in
geval van afwezigheid, hun vervangers ;

b) de adviserende leden zonder stemrecht:
i. Eén of meerdere medewerk.st.ers van de Cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel welke als
secretaris fungeert en mogelijks advies kan verlenen tijdens de debatten binnen de Raad ;

ii. Af en toe, op verzoek van een lid en met de voorafgaande toestemming van de Voorzitter
van de Raad, kunnen specialisten worden opgeroepen om een project te bespreken dat
een dergelijke aanwezigheid vereist. Deze specialisten, die af en toe ingrijpen, worden niet
beschouwd als lid van de Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit.
§3 In geen geval kan eenzelfde persoon over meerdere stemmen beschikken. Het aantal leden van de
Adviesraad wordt bepaald door het College en kan het aantal leden van de Gemeenteraad niet
overschrijden.
§4 De Schepen van Gelijke Kansen (of haar/zijn vertegenwoordig.st.er) wordt automatisch benoemd
als Voorzitter van de Adviesraad.
Artikel 6 :
§1 De kandidaturen worden voorgelegd aan de leden van de Gemeenteraad. Er zal een prioriteit van
toekenning worden gehanteerd opdat minimaal 50% personen met de buitenlandse nationaliteit of
van buitenlandse afkomst in de Raad zetelen en opdat deze voor 50% bestaat uit personen van het
andere geslacht. In de loop van de eerste samenstelling van de Adviesraad van Gelijkheid tussen
vrouwen en mannen worden zijn leden aangewezen door het College.
§2 De kandidaten moeten voldoen aan de volgende criteria:
1. meerderjarig zijn
2. voor personen die zich op persoonlijke basis kandidaat stellen, op het grondgebied van de
Stad Brussel wonen sinds minstens zes maanden
3. van goed gedrag en zeden zijn
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4. indien de persoon niet de Belgische nationaliteit heeft, in het bezit zijn van één van volgende
documenten, uitgegeven door de Belgische autoriteiten: certificaat van registratie, certificaat
van inschrijving in het vreemdelingenregister, identiteitskaart voor personen van
buitenlandse afkomst, verblijfsvergunning voor een inwoner van de Europese Unie, speciale
verblijfsvergunning, certificaat die dienst doet van een verblijfsvergunning
5. zich ertoe verbinden niet aan proselitisme te doen in de Raad ;
6. zich ertoe verbinden respect te hebben voor elkeen van de leden, om de plenaire sessies,
vergaderingen en debatten niet te verstoren
7. om het huishoudelijke reglement van de Raad te respecteren.
§3 Hij/zij mag in geen geval,

- van een diplomatieke status genieten of met een diplomatiek paspoort in België verblijven
- genieten van de voorrechten en immuniteiten die zijn omschreven in het protocol in bijlage

-

van het Verdrag tot oprichting van een unieke Raad en commissie van de Europese
gemeenschappen
in het kader van internationale overeenkomsten een bijzondere status in het gerechtelijk,
administratief, sociaal of fiscaal recht genieten
het voorwerp zijn van één van de uitsluitings- of verbeurdverklaringsclausules in de
"Belgische kieswet", met uitzondering van de nationaliteitsclausule
om in de gemeenteraad te zitten, met uitzondering van de "voorzitter"

§4 Alle leden van de Raad worden erkend door het College van Burgemeester en Schepenen.
§5 De leden van de Gemeenteraad die regelmatig wensen geïnformeerd te worden over de
bezigheden van de Raad, of aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen, worden uitgenodigd dit
kenbaar te maken aan de Voorzit.s.ter middels een voorafgaandelijk schrijven.
Artikel 7 :
In geval van ontslag, overlijden of afwezigheid wegens overmacht vult een plaatsvervangend lid de
plaats van het effectieve lid. Enkel in geval van ontslag of overlijden zal worden overgegaan tot het
aanwijzen van een nieuw plaatsvervangend lid, en dit conform aan de regels voorzien in het artikel 6.
Artikel 8 :
§1 De hoedanigheid als effectief of plaatsvervangend lid vervalt:

-

door overlijden of ontslag ;
wanneer de vertegenwoordigde vereniging of de afgevaardigde niet langer voldoet aan de in
deze statuten opgelegde voorwaarden.

§2 De duur van het mandaat is vastgelegd op 6 jaar. Dit mandaat is gratis en hernieuwbaar op advies
van het College.
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TITEL III : ORGANISATIE VAN DE ZITTINGEN
Artikel 9 :
De Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit vergadert minstens driemaal per jaar. Alle
vergaderingen worden gehouden in een door de Stad Brussel aan de Raad ter beschikking
gestelde zaal. Vergaderingen worden gehouden op een doordeweekse dag.
Artikel 10 :
De Raad kan in haar midden comités oprichten, belast met het bestuderen van specifieke problemen.
De adviezen van deze comités worden overgemaakt aan het Kabinet van Gelijke Kansen, die ze ter
kennis van de leden van de Raad brengt.
Artikel 11 :
De agenda van de zittingen wordt in het begin van elk jaar gecommuniceerd. De uitnodigingen voor
elke zitting worden minstens 7 dagen voor de vergadering verstuurd. De uitnodiging bevat het
voorstel tot dagorde van de zitting. Deze wordt door de Cel Gelijke Kansen opgemaakt en verstuurd.
Artikel 12 :
De adviezen en de besluiten van de Raad, wanneer deze zetelt volgens zijn statutaire voorschriften,
worden zo snel mogelijk overgemaakt aan het College. De bevoegde instanties moeten het gevolg dat
gegeven wordt aan dit advies binnen een redelijke termijn aan de Raad kenbaar maken, ten laatste bij
de volgende zitting van de Raad.
Artikel 13 :
De zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Desalniettemin hebben de leden van het College,
de Gemeenteraad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn het recht aanwezig te zijn
als waarnemers en kunnen ze enkel het woord nemen mits de toelating van de Voorzit.s.ter.
Artikel 14 :
Een aanwezigheidslijst wordt opgemaakt bij de aanvang van elke vergadering. De stemmen worden
behaald met eenvoudige meerderheid. De uitslagen van elke stemming worden hernomen in een
verslag van de zittingen en de mening van de minderheid wordt doorgegeven aan het College.
Artikel 15 :
De Secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd bij
het begin van de volgende vergadering. Het verslag wordt opgesteld in de talen bepaald door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 16 :
De Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit mag een huishoudelijk reglement opstellen en wijzigen,
in overeenstemming met deze statuten. Dit huishoudelijk reglement dient te worden goedgekeurd
door de Raad.
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Artikel 17 :
Alle werkings- en administratieve kosten zijn voor de rekening van de Stad Brussel. Er wordt geen
presentiegeld betaald. Er worden geen zitpenningen uitgedeeld. Geen enkele functie wordt vergoed.
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