
Reglement 
  
Raad van Europese en niet-Europese inwoners (In'Etterbeek) 
  
Hoofdstuk I: Doelstellingen en opdrachten 
  
Artikel 1 
Onderhavige statuten regelen de oprichting en de werking van de raad van Europese en niet-Europese 
inwoners (“In Etterbeek”), hierna de raad genoemd. 
De raad wordt samengesteld voor een periode van onbepaalde duur. 
  
Artikel 2 
Het doel van de raad is om de wederzijdse kennismaking tussen de buitenlandse inwoners op het 
gemeentelijke grondgebied te vergemakkelijken en hen een plaats te bieden voor debat en voorstellen 
over lokale uitdagingen die hen aanbelangen.   
  
Meer specifiek heeft de raad als taak om: 
De interculturaliteit te bevorderen door middel van de bijeenkomsten en activiteiten die hij 
organiseert; 
Om een uitwisseling van standpunten mogelijk te maken, in de eerste plaats tussen de buitenlandse 
inwoners van de gemeente, over grote uitdagingen die hen aanbelangen of over elk ander onderwerp 
dat zij relevant vinden om te behandelen; 
Deel te nemen aan de burgerinitiatieven en projectoproepen die de gemeentelijke overheid op touw 
zet of waarbij de gemeentelijke overheid zich aansluit om dat ze tot haar taken behoren; 
Een netwerk van partners (instellingen, verenigingen, informele burgergroepen, enz.) opbouwen en 
onderhouden op lokaal en Europees niveau, in het bijzonder om de projecten van de raad te kunnen 
uitvoeren of zelfs financieren; 
In samenwerking met de gemeentelijke overheid een programma met projecten en activiteiten 
uitwerken die beantwoorden aan de behoeften van de doelgroepen; 
Meewerken aan de uitvoering van projecten door middel van een participatief budget. De raad 
beschikt over een deel van de participatieve begroting en mag zelf een beslissing nemen over het 
gebruik van dat budget. 
De buitenlandse inwoners informeren over de verkiezingen en hun deelname aanmoedigen; 
Op eigen initiatief of in overeenstemming met de regels uit artikel 13 van dit reglement adviezen en 
aanbevelingen formuleren over problemen die de buitenlandse inwoners bezighouden; 
Actievoorstellen voorleggen aan de gemeentelijke overheid. 
  
De raad kan geen persoonlijke kwesties behandelen.  
  
De raad handelt zonder afbreuk te doen aan de opdrachten van de andere officiële adviserende 
instanties die werken binnen een gemeentelijke bevoegdheid.  
 
Hoofdstuk II: Samenstelling 
  
Artikel 3 
De raad bestaat uit 30 leden die worden aangesteld door de gemeenteraad. 
  
De leden van de raad vertegenwoordigen de buitenlandse bevolking van de gemeente die niet 
afkomstig is uit de Europese Unie en die afkomstig is uit de lidstaten van de Europese Unie.   
  
De leden hebben de volle leeftijd van zestien jaar bereikt, genieten hun politieke en burgerrechten en 
mogen niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of een beslissing die voor een 



gemeenteraadskiezer de uitsluiting of de opschorting van het kiesrecht meebrengt (stemrecht of 
verkiesbaarheidsrecht). 
  
De leden zijn als volgt verdeeld: 
  
1. vierentwintig inwoners die werden geloot door de dienst die daartoe werd aangesteld door het 
college van burgemeester en schepenen uit degenen die een kandidatuur hebben ingediend naar 
aanleiding van de kandidatuuroproep die wordt gepubliceerd door de gemeente; De loting houdt 
zoveel mogelijk rekening met drie principes:  
de gelijkheid mannen-vrouwen; 
een representativiteit van de verschillende wijken in de gemeente; 
een representativiteit van de verschillende nationaliteiten onder de Europese inwoners en de niet-
Europese inwoners, in het bijzonder rekening houdend met de nationaliteitsstatistieken die worden 
bezorgd door de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. 
  
2. een vertegenwoordiger voor elk van de zes verenigingen[1] die door de gemeenteraad worden 
aangesteld na de kandidatuuroproep van de gemeente en waarvan de werkzaamheden zijn gebaseerd 
op de doelstellingen en opdrachten van de raad. Onder de vertegenwoordigde verenigingen bevindt 
zich een vertegenwoordiger voor de thematische comités van de Adviesraad voor Europese 
Aangelegenheden.   
  
Artikel 4 
De hoedanigheid van lid van de raad is niet verenigbaar met: 
de uitoefening van een openbaar mandaat, al dan niet via verkiezing verkregen en al dan niet bezoldigd 
op Europees, federaal, gewestelijk, gemeenschaps- of lokaal niveau, met inbegrip van de mandaten 
binnen elke structuur, openbaar of privé, die onderworpen is aan de wetgeving betreffende de 
overheidsopdrachten of waarbinnen een vertegenwoordiging van politieke fracties georganiseerd 
wordt of die een subsidie krijgt van de gemeente [2];  
de uitoefening van elke andere activiteit die bezoldigd wordt door de gemeente, het OCMW of de 
politiezone. 
Om de afwezigheid van onverenigbaarheid vast te stellen, moeten de leden van de raad vooraf 
verklaren dat zij zich niet in een van de voornoemde situaties van onverenigbaarheid bevinden.   
  
Het mandaat van de leden van de raad eindigt na drie jaar.   
  
Artikel 5 
Er worden lijsten met plaatsvervangers opgesteld met het oog op de eventuele vervanging van leden 
tijdens het mandaat, overeenkomstig de procedure uit artikel 3 van dit reglement. 
  
De plaatsvervangers moeten beantwoorden aan dezelfde eisen als de effectieve leden van de raad. 
  
Artikel 6 
Alle leden zijn vrij om zich terug te trekken uit de raad. Het ontslag wordt schriftelijk gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen dat het ontslag meedeelt aan de gemeenteraad zodat die er 
akte van kan nemen en het ontslag kan bevestigen. Het college van burgemeester en schepenen kan, 
met een gemotiveerde beslissing en na verhoor, een lid uitsluiten dat een houding heeft aangenomen 
die ingaat tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
 
Artikel 7 
In geval van overlijden, ontslag, uitsluiting, onverenigbaarheid die wordt vastgesteld na de aanstelling 
of verhuizing buiten het gemeentelijke grondgebied van een lid dat werd aangesteld door loting, wordt 
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dat lid vervangen door een plaatsvervanger volgens de volgorde van de ad hoc lijst van 
plaatsvervangers. 
  
Hoofdstuk III: Werking 
  
Afdeling 1. Medevoorzitterschap 
  
Artikel 8 
Tijdens de eerste bijeenkomst na de installatie wordt de raad gezamenlijk voorgezeten door de leden 
van het college van burgemeester en schepenen die respectievelijk bevoegd zijn voor participatie 
(burgerraadplegingen en -ontmoetingen) en Europese aangelegenheden. 
  
Vanaf de tweede en uiterlijk vanaf de derde bijeenkomst voert de raad een nieuw 
medevoorzitterschap in, een man en een vrouw, die gekozen worden uit de leden van de raad en die 
door de raad worden aangesteld tijdens een verkiezing zonder kandidaten.   
  
Een van de twee medevoorzitters moet een onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en 
de tweede medevoorzitter is geen onderdaan van de Europese Unie. 
  
Afdeling 2. Kantoor 
  
Artikel 9 
De raad stelt om de drie jaar zijn bureau samen dat bestaat uit de medevoorzitters, twee leden van de 
raad, een vertegenwoordiger van het bureau van de Adviesraad voor Europese Aangelegenheden van 
Etterbeek en de gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor de participatie 
(burgerraadplegingen en -ontmoetingen). 
  
Wanneer het bureau het jaarlijks programma met projecten en activiteiten opstelt waarvan sprake is 
in artikels 13 en 14, betrekt het daarbij het lid van het college van burgemeester en schepenen dat 
bevoegd is voor participatie (burgerraadplegingen en -ontmoetingen) en het lid van het college van 
burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor Europese aangelegenheden. Zij mogen worden 
bijgestaan door hun dienst. 
  
De mandaten van het bureau zijn geldig voor drie jaar. 
  
Het Bureau is heeft de opdracht om de werking van de instelling te beheren en het coördinatieorgaan 
te zijn. Het komst minstens twee keer per jaar samen, in het bijzonder om de plenaire vergaderingen 
en de zittingen die toegankelijk zijn voor het publiek voor te bereiden en om het jaarlijks programma 
met projecten en activiteiten op te stellen. 
  
Het bureau moet de agenda van bovengenoemde vergaderingen voorbereiden en de uitnodigingen 
voor de vergaderingen met de agenda versturen alsook de processen-verbaal van de plenaire 
vergaderingen aan alle leden van de raad en aan de leden van de gemeenteraad. 
  
Afdeling 3. Adviesraad voor Europese Aangelegenheden - Informatie 
  
Artikel 10 
De Adviesraad voor Europese Aangelegenheden (afgekort AREA), die werd opgericht op grond van het 
reglement van de gemeenteraad van 15 december 1997 en zijn latere wijzigingen, maakt deel uit van 
de raad om zijn activiteiten binnen de raad met zijn doelpubliek voort te zetten. 
  



In het kader van zijn organieke opdrachten organiseert de AREA in het bijzonder zittingen die 
toegankelijk zijn voor het publiek, met inbegrip van lezingen van algemeen belang voor de Europese 
burgers en debatten en infobijeenkomsten over actuele Europese thema's. 
 
Afdeling 4. Plenaire vergaderingen - Participatie 
  
Artikel 11 
De raad komt samen in plenaire vergaderingen, en dat minstens twee keer per jaar, om te debatteren, 
te luisteren naar voorstellen en de jaarlijkse beleidslijnen (prioritaire thematische acties) voor de raad 
uit te zetten. 
De bijeenkomsten van de raad zijn toegankelijk voor het publiek. 
  
De leden van het college van burgemeester en schepenen hebben het statuut van permanente 
waarnemers zonder stemrecht. Ze worden gehoord voorafgaand aan de debatten in de raad om de 
elementen toe te lichten die nodig zijn om een agendapunt te begrijpen. 
  
Het bureau zorgt er ook voor dat de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een project waarover 
gedebatteerd wordt uitgenodigd worden.  
  
Artikel 12 
Op vraag van minstens twee derde van de leden kan de raad vragen dat een externe deskundige 
gehoord wordt over een dossier. 
  
Het bureau legt die aanvraag binnen 14 kalenderdagen voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. Het college heeft de taak om, in naleving van de wetgeving betreffende de 
overheidsopdrachten, een externe deskundige aan te stellen die aanwezig zal zijn op een volgende 
zitting van de raad. 
  
Artikel 13 
De raad kan gevraagd worden om een advies te geven over een onderwerp: 
uit eigen beweging; 
door het college van burgemeester en schepenen; 
door de gemeenteraad.  
De adviezen van de raad worden geformuleerd bij consensus.  In geval van een impasse die verhindert 
om de adviezen die op de agenda staan aan te nemen, kan de raad overgaan tot een stemming met 
gekwalificeerde meerderheid (met twee derden).   
  
De adviezen van de raad zijn louter adviserend. 
  
Het college geeft verder gevolg aan het advies van de raad en brengt die laatste daarvan op de hoogte. 
  
Afdeling 5. Jaarlijks programma met projecten en activiteiten 
  
Artikel 14 
In overeenstemming met de bepalingen uit artikel 9 stelt het bureau jaarlijks een programma met 
projecten en activiteiten op rekening houdend met de prioritaire thema's die werden vastgelegd door 
de leden en het budget dat daarvoor werd toegekend door het college van burgemeester en 
schepenen.  
  
Het jaarlijks programma met projecten en activiteiten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
tijdens de eerstvolgende plenaire zitting. 
  



Het bureau wordt ook op de hoogte gehouden van het programma van de AREA. 
 
Artikel 15 
De uitvoering van het jaarlijks programma met projecten en activiteiten gebeurt door de leden van de 
raad die samenkomen in thematische commissies, in overeenstemming met de voorschriften van het 
bureau. 
  
De gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor participatie (burgerraadplegingen en -
ontmoetingen) is lid van elk van de thematische commissies die worden opgericht binnen de raad. 
  
In het kader van de uitvoering van het jaarlijks programma, is het in het bijzonder zijn taak om: 
Toe te zien op de naleving van de doelstellingen van de raad en op het gebruik als een goede huisvader 
van de budgettaire en andere middelen die worden toegekend door de raad; 
Op te treden als schakel tussen de thematische commissie enerzijds en de leden va het college van 
burgemeester en schepenen en de betrokken gemeentediensten anderzijds. 
  
Hoofdstuk IV: Voorrechten en Werkregels die van toepassing zijn op de leden 
  
Artikel 16 
De raad geniet een deel van het bedrag van de jaarlijkse participatieve begroting. Hij neemt een 
beslissing over de bestemming van dat budget, onverminderd een gemotiveerde beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen. 
  
Een lokaal en het nodige materiaal om de bijeenkomsten te organiseren worden ter beschikking 
gesteld van de raad in functie van de beschikbare middelen. 
  
Artikel 17 
De leden van de raad verbinden zich ertoe om met de nodige toewijding mee te werken. 
  
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
  
Artikel 18 
Om de raad te verbeteren, worden de werking en de opdrachten die uitgevoerd worden door de raad 
jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad op basis van een activiteitenverslag.    
  
Artikel 19 
De deelname aan de raad geeft elk aanwezig lid, met uitzondering van de leden van het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor participatie 
(burgerraadplegingen en -ontmoetingen) en andere gemeenteambtenaren die worden gevraagd, 
recht op een vrijwilligersvergoeding zoals bedoeld in de wetgeving betreffende het vrijwilligerswerk. 
  
Artikel 20 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over alle interpretatiegeschillen met 
betrekking tot de bepalingen uit onderhavig reglement. 
  

 
[1] Met uitzondering van politieke fracties. 
[2] Onder “openbaar mandaat verstaat men 
het politieke ambt waarvoor iemand verkozen werd; 
het openbare ambt dat iemand bekleedt wegens een aanstelling door een overheid binnen een 
openbare of private instelling om daar om het even welke overheid te vertegenwoordigen; 
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het ambt gelijkgesteld met een openbaar ambt dat als privépersoon wordt uitgeoefend in een private 
instelling die onderworpen is aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten; 
de vertegenwoordiging van een politieke fractie die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad in een 
bestuurs-, beheers-, of adviesorgaan van een van de bovengenoemde structuren, ongeacht die een 
adviserende rol hebben of niet. Dat begrip wordt zo ruim mogelijk geïnterpreteerd 
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	door het college van burgemeester en schepenen;
	door de gemeenteraad. 
	De adviezen van de raad worden geformuleerd bij consensus.  In geval van een impasse die verhindert om de adviezen die op de agenda staan aan te nemen, kan de raad overgaan tot een stemming met gekwalificeerde meerderheid (met twee derden).  
	 
	De adviezen van de raad zijn louter adviserend.
	 
	Het college geeft verder gevolg aan het advies van de raad en brengt die laatste daarvan op de hoogte.
	 
	 
	In overeenstemming met de bepalingen uit artikel 9 stelt het bureau jaarlijks een programma met projecten en activiteiten op rekening houdend met de prioritaire thema's die werden vastgelegd door de leden en het budget dat daarvoor werd toegekend door het college van burgemeester en schepenen. 
	 
	Het jaarlijks programma met projecten en activiteiten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad tijdens de eerstvolgende plenaire zitting.
	 
	Het bureau wordt ook op de hoogte gehouden van het programma van de AREA.
	De uitvoering van het jaarlijks programma met projecten en activiteiten gebeurt door de leden van de raad die samenkomen in thematische commissies, in overeenstemming met de voorschriften van het bureau.
	 
	De gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor participatie (burgerraadplegingen en -ontmoetingen) is lid van elk van de thematische commissies die worden opgericht binnen de raad.
	 
	In het kader van de uitvoering van het jaarlijks programma, is het in het bijzonder zijn taak om:
	Toe te zien op de naleving van de doelstellingen van de raad en op het gebruik als een goede huisvader van de budgettaire en andere middelen die worden toegekend door de raad;
	Op te treden als schakel tussen de thematische commissie enerzijds en de leden va het college van burgemeester en schepenen en de betrokken gemeentediensten anderzijds.
	 
	 
	De raad geniet een deel van het bedrag van de jaarlijkse participatieve begroting. Hij neemt een beslissing over de bestemming van dat budget, onverminderd een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
	 
	Een lokaal en het nodige materiaal om de bijeenkomsten te organiseren worden ter beschikking gesteld van de raad in functie van de beschikbare middelen.
	 
	De leden van de raad verbinden zich ertoe om met de nodige toewijding mee te werken.
	 
	 
	Om de raad te verbeteren, worden de werking en de opdrachten die uitgevoerd worden door de raad jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad op basis van een activiteitenverslag.   
	 
	De deelname aan de raad geeft elk aanwezig lid, met uitzondering van de leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor participatie (burgerraadplegingen en -ontmoetingen) en andere gemeenteambtenaren die worden gevraagd, recht op een vrijwilligersvergoeding zoals bedoeld in de wetgeving betreffende het vrijwilligerswerk.
	 
	Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over alle interpretatiegeschillen met betrekking tot de bepalingen uit onderhavig reglement.
	 
	[1] Met uitzondering van politieke fracties.
	[2] Onder “openbaar mandaat verstaat men
	het politieke ambt waarvoor iemand verkozen werd;
	het openbare ambt dat iemand bekleedt wegens een aanstelling door een overheid binnen een openbare of private instelling om daar om het even welke overheid te vertegenwoordigen;
	het ambt gelijkgesteld met een openbaar ambt dat als privépersoon wordt uitgeoefend in een private instelling die onderworpen is aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten;
	de vertegenwoordiging van een politieke fractie die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad in een bestuurs-, beheers-, of adviesorgaan van een van de bovengenoemde structuren, ongeacht die een adviserende rol hebben of niet. Dat begrip wordt zo ruim mogelijk geïnterpreteerd

