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EEN STEDELIJKE ADVIESRAAD INTERNATIONALE SOLIDARITE IT IS ERKEND 
DOOR DE STAD BRUSSEL 
 
Waarom een Stedelijke Adviesraad Internationale Sol idariteit  
 
Brussel is een multiculturele stad, hoofdstad van België en Europa. Daardoor is Brussel 
ook een venster op de wereld. Brussel, meer nog dan andere steden, wordt dagelijks 
geconfronteerd met zowel de negatieve gevolgen van de problematiek rond Internationale 
Solidariteit (vluchtelingen, mensenhandel, racisme,…) als de positieve inzet 
(solidariteitsgroepen, inzet van burgers). Brussel moet daarom het voortouw nemen in een 
Internationale Solidariteitsbeleid, zoals dat reeds door andere Belgische (Antwerpen, 
Gent, Luik,…) en Europese (Kopenhagen, Helsinki, Amsterdam,…) steden gevoerd wordt. 
Door het akkoord van de Brusselse meerderheid is er voor het eerst in de geschiedenis 
een Schepen voor Internationale Solidariteit in de stad Brussel. Deze Schepen moet een 
structureel Internationale Solidariteitsbeleid gaan voeren. Idealiter zou dergelijk beleid 
gevoerd worden in samenspraak met Brusselaars die actief zijn op dit terrein. 
 
Statuten van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit van de stad Brussel 
 
Hoofdstuk I: Definitie, doelstellingen en bevoegdheden Stedelijke Adviesraad Internationale 
Solidariteit 
 
Art. 1  : De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit is een erkend adviesorgaan 
van de stad Brussel voor internationale solidariteit met bijzondere aandacht voor de 
ontwikkelingsproblematiek. 
 
Art. 2  : De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit heeft tot doel: 
 
1.  De bevoegde Schepen te adviseren 

- op vraag van de Schepen 
- op initiatief van de Adviesraad zelf 

 
2. In overleg met de bevoegde Schepen vragen i.v.m. Internationale Solidariteit 
voorleggen aan de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen en / of 
aan de leden van  de Gemeenteraad. 
 
3.  In samenspraak met de bevoegde Schepen: 
 

a) een jaarlijkse beleidsnota inzake internationale solidariteit op te stellen. Deze nota 
wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de 
Gemeenteraad. De OCMW-raad wordt op de hoogte gebracht; 

b) een permanente informatie- en educatieopdracht uit te voeren. De praktische 
uitvoering van deze opdracht kan worden toevertrouwd aan een vast ambtenaar. 
Haar/zijn taak kan er onder meer in bestaan in het coördineren van werkgroepen 



   
 

   

 

binnen de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit, het leggen van 
contacten met organisaties, het opzetten van informatie- en educatieprogramma’s 
in samenwerking met o.a. bibliotheken, scholen, media, culturele centra,…  
Mogelijke opdrachten zijn: 

• informatieverspreiding via het stedelijk infoblad en andere stedelijke informatiekanalen 
• opzetten van acties en educatieve projecten in de stedelijke scholen evenals in de te 

Brussel gevestigde scholen van andere netten 
• een campagne om wereldliteratuur centraal te stellen in de bibliotheek of in de culturele 

centra van de stad en contact, met het oog op soortgelijke initiatieven, met de andere 
in de stad gevestigde culturele centra 

• het organiseren van gesprekken met vertegenwoordigers van landen en steden, die 
binnen het werkgebied van de adviesraad vallen 

• … 
 
c) logistieke ondersteuning van acties en groepen, actief rond de Internationale 

Solidariteit 
 

d) een solidariteitsfonds voor projectensteun beheren, volgens criteria, bepaald door 
de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit en bekrachtigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen. (De precieze criteria moeten vastgelegd 
worden in een afzonderlijk document) Elk jaar worden met dit fonds representatieve 
projecten op advies van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit 
ondersteund. Deze projectensteun kan onder verschillende formules: 
• projecten uit welbepaalde landen, regio’s of steden financieel ondersteunen  
• het opnemen van een “peterschap” van bepaalde projecten 
• bijdragen aan de financiële acties van NGO’s en andere verenigingen actief in 
de Internationale Solidariteit 
• … 

 
e) richtlijnen voor een inclusief stedelijk beleid uitwerken. De stad heeft in zijn 

dagelijks beleid permanent te maken met beslissingen die de kern raken van de 
problematiek rond Internationale Solidariteit. De bevoegde Schepen en 
desgevallend andere leden van het College leggen deze voor aan hun collega’s en 
licht ze ook uitvoerig toe aan de betrokkenen. 
Mogelijkheden zijn: 

• het gebruik van voedingswaren met de waarborg dat ze voortkomen uit eerlijke 
handel in de stedelijke diensten en instellingen 
• het onderschrijven en systematisch toepassen van het “klimaatsverbond” 
(bijvoorbeeld enkel gebruik van gecertificeerd tropisch hardhout) 
• aandacht voor ethische beleggingen 
• specifieke voorlichtingscampagnes in de scholen en de culturele centra 
• … 

 
 
Hoofdstuk II : Samenstelling en werking van de Stedelijke Adviesraad Internationale 
Solidariteit 
 
Art. 3  : De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit is samengesteld uit: 
 



   
 

   

 

a) - een vertegenwoordiger van elk van de Brusselse organisaties die in Brussel-stad 
een permanente werking hebben rond internationale samenwerking en de visie van 
de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit onderschrijven.  

- Deskundigen, wonende in de stad die zich persoonlijk willen inzetten voor de 
ontwikkelingssamenwerking en die de visie van de Stedelijke Adviesraad 
Internationale Solidariteit kunnen onderschrijven. 

- Een vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Schepenen en 
desgevallend de ambtenaar verbonden aan de Adviesraad, beiden met een 
raadgevende stem. 

b) De leden van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit en de 
verenigingen die zij vertegenwoordigen, onderschrijven de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en de wet Moureaux van 30/07/1981. Het niet 
respecteren van deze principes leidt tot de feitelijke uitsluiting van de Stedelijke 
Adviesraad Internationale Solidariteit, zonder beroepsmogelijkheden. 

 
Art. 4 : Het mandaat van het lid neemt een einde door ontslag, overlijden, 
rechtsonbekwaamheid van het lid of door intrekking van het mandaat door de vereniging 
die het lid vertegenwoordigt. 
 
Art. 5 : Bij het openvallen van een mandaat benoemt de vereniging, die werd 
vertegenwoordigd door het weggevallen lid, de opvolger. 

 
Art. 6 : Een effectief lid kan een persoon (van zijn of haar vereniging) mandateren om 
hem/haar te vertegenwoordigen tijdens een vergadering van de Adviesraad, wanneer hij of 
zij zelf verhinderd is. 
 
Art.7 : Uitsluiting: 

- Wanneer een lid 3 achtereenvolgende vergaderingen afwezig is zonder zich te 
verontschuldigen of zich te laten vertegenwoordigen door zijn / haar opvolger, wordt 
via een aangetekend schrijven aan de vereniging die door het desbetreffende lid 
vertegenwoordigd wordt, gevraagd het lid te bevestigen of een nieuwe 
vertegenwoordiger aan te duiden. 

- Wanneer een vereniging niet meer bestaat, vervalt het mandaat van de 
vertegenwoordiger van deze vereniging in de Adviesraad. 

- Als een vereniging of een deskundige zich uit de Adviesraad wil terugtrekken, dan 
volstaat het een aangetekende brief aan de voorzitter van de Adviesraad te 
schrijven waarin dit wordt meegedeeld. 

- De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit kan beslissen leden uit te 
sluiten, als blijkt dat zij de principes beschreven in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 
racisme of xenofobie ingegeven daden (wet Moureaux) niet respecteren. Uitsluiting 
gebeurt door een geheime stemming en minstens 2/3 van alle stemgerechtigde 
leden moeten zich akkoord verklaren. Alle leden worden 3 weken van tevoren 
schriftelijk op de hoogte gebracht dat een dergelijke beslissing op de agenda staat. 
Het is mogelijk om een volmacht te geven voor deze stemming.  

- Indien na bijeenroeping der stemgerechtigde leden blijkt dat de vereiste 2/3 der 
leden niet aanwezig zijn, wordt de raad binnen de 8 dagen een tweede keer 
bijeengeroepen. De beslissing tot uitsluiting kan dan genomen worden bij 
eenvoudige meerderheid der aanwezigen of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden. 

 
Art. 8 : In de Adviesraad mag maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht zijn.   



   
 

   

 

 
Art. 9 : De lijst van de stichtende leden wordt goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
 
Art. 10  : Elke nieuwe vereniging of persoon die lid wil worden van de Stedelijke 
Adviesraad Internationale Solidariteit stelt zich kandidaat. De Stedelijke Adviesraad 
Internationale Solidariteit beslist over de ontvankelijkheid van de kandidatuur. Hierna loopt 
de nieuwe vereniging of persoon een stage van drie vergaderingen als waarnemend lid. 
De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit stemt over de aanvaarding van de 
kandidaat als effectief lid. 
 
Art. 11  : Onder de leden van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit worden 
een voorzit(s)ter en één of meerdere ondervoorzit(s)ter(s), van verschillende taalrol en van 
verschillend geslacht, gekozen voor een periode van één jaar, herkiesbaar. 
 
Art. 12  : Bij het formuleren van adviezen binnen de Stedelijke Adviesraad Internationale 
Solidariteit zal men steeds streven naar een zo breed mogelijke consensus. Komt men 
niet tot een consensus, dan zullen de adviezen, op voorstel van de voorzit(s)ter van de 
Adviesraad geformuleerd worden bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. De eventuele minderheidsstandpunten worden 
in het verslag opgenomen. 
 
Art. 13  : Binnen de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit kunnen werkgroepen 
worden opgericht en afgeschaft. De vergadering beslist vrij over de oprichting of 
afschaffing van een werkgroep. De werkgroepen brengen op de vergadering verslag uit 
over hun werking. De conclusie van een werkgroep wordt slechts geldig nadat de 
Adviesraad deze heeft goedgekeurd. 
 
Art. 14 

a) De vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit worden 
bij elkaar geroepen door de voorzit(s)ter of op verzoek van 1/3de van de leden.  

b) De vergaderingen worden gehouden buiten de normale werkuren behalve in geval 
overmacht. 

c)  De uitnodigingen voor de vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad 
Internationale Solidariteit en de agenda moeten minstens 10 dagen vóór de 
vergadering aan alle leden bezorgd worden. 

d) Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden naar de leden van de 
Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit. Alle verslagen, dossiers en 
briefwisseling liggen steeds ter inzage van het publiek op het secretariaat.  

e) De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit vergadert minstens zes maal 
per jaar. 

f) De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit kan voor secretariaatswerk een 
beroep doen op het secretariaat voor de Internationale Solidariteit.  

g) Alle vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit zijn 
openbaar. 

 
Art. 15  : Het contactadres alsook het correspondentieadres van de Stedelijke Adviesraad 
Internationale Solidariteit is:Departement Organisatie, Cel Gelijke Kansen & Internationale 
Solidariteit, Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit Administratief Centrum, 
Anspachlaan 6, 1000 Brussel. 
 



   
 

   

 

 
 
 
Hoofdstuk III: Adviezen Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit 
 
Art. 16  :  
a) De voorzit(s)ter en ondervoorzit(s)ter ontvangen volgens de regels van toepassing voor 
de Gemeenteraad, alle documenten die worden uitgedeeld aan de leden van deze laatste. 
b) Om zich een oordeel te kunnen vormen, heeft elk lid van de Stedelijke Adviesraad 
Internationale Solidariteit het recht om de documenten vermeld in 13 a, te raadplegen. 
 
Art. 17  : De Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit zal door de gemeentelijke 
overheid worden geraadpleegd over elk probleem dat een specifiek of particulier belang 
vertoont in verband met Internationale Solidariteit.  
De gemeentelijk overheid zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met: 
1.   een duidelijke omschrijving van de vraag 
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever 

moet rekening houden 
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het stadsbestuur. 
 
De gemeentelijke overheid zal de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit, 
behoudens onderlinge afspraak, een termijn van zes weken geven. In onderlinge afspraak 
tussen de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit en het stadsbestuur kan de 
termijn verlengd of verkort worden. Indien geen advies is verstrekt binnen de normaal 
afgesproken termijn, wordt het stilzwijgend advies als gunstig beschouwd. 
 
Art. 18  : In alle gevallen worden de beslissingen of de bevindingen van de Raad 
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen die ze, in voorkomend 
geval, meedeelt aan de Gemeenteraad en voor deze laatste verslag uitbrengt voor punten 
die tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad behoren. De conclusies van de beslissingen 
van de Raad worden voorgelegd onder de vorm van voorstellen of adviezen en 
vermelden, in voorkomend geval, de verschillende uitgebrachte opinies. 
 
Hoofdstuk IV: Financiën 
 
Art. 19  : Het stadsbestuur zal de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit 
ondersteunen door: 
1.  jaarlijks in de stadsbegroting een toelagekrediet ter financiering van de werking in te 
schrijven. De budgetcontrole zal gebeuren door het College van Burgemeester en 
Schepenen dat hiertoe een ambtenaar de nodige opdrachten kan geven. 
2.  hulp van deskundigen (stadspersoneel) mits voorafgaand akkoord van het College van 
Burgemeester en Schepenen 
3.  de nodige materiële en administratieve hulpmiddelen te voorzien, met name 

a) kopieerfaciliteiten (hoeveelheden te bepalen in samenspraak met de bevoegde 
Schepen) 

b) een ambtenaar waarvan de opdrachten zullen bepaald worden door de 
stadssecretaris op advies van de bevoegde schepen 

c) de nodige vergaderfaciliteiten 
d) … 

  
 
 



   
 

   

 

 


