
Statuten : Adviesraad van de Senioren 

 

TITEL I : BENAMING, ZETEL, OOGMERK. 

 

Art. 1 : Er wordt een Adviesraad van de Senioren (personen vanaf 55 jaar) van de Stad 
Brussel opgericht. Deze Raad zal optreden als adviesorgaan. Hij wordt als dusdanig 
erkend door de Gemeenteraad. 
 
Art. 2 : De zetel van de Adviesraad van de Senioren is gevestigd op het Stadhuis van de 
Stad Brussel. 
 
Art. 3 : De Adviesraad van de Senioren brengt zijn advies uit over elk punt dat hem 
voorgelegd wordt door het Schepencollege, de Gemeenteraad of de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. Hij kan ook op eigen initiatief bij deze drie officiële instanties 
zijn invloed aanwenden, door bemiddeling van het College. 
 
Art. 4 : Het doel van de Adviesraad van de Senioren bestaat erin de behoeften en de 
belangen, eigen aan de bejaarden, te bestuderen en ze bij het College kenbaar te 
maken. 
 
TITEL II : STRUCTUUR – SAMENSTELLING VAN DE RAAD. 

 

Art. 5 : De Adviesraad van de Senioren bestaat uit : 

a.  
b. Vertegenwoordigers van de organisaties van de Senioren, waarvan de zetel op het 

grondgebied van de Stad gelegen is en die op het grondgebied van de Stad 
daadwerkelijk activiteiten uitoefenen ; 

c. Senioren, wonende te Brussel, die afgevaardigd zijn door de federaties van 
gepensioneerden op nationaal vlak en daadwerkelijk op het grondgebied van de 
Stad Brussel activiteiten uitoefenen ; 

d. Voor een maximaal aantal van 40 % : senioren die in Brussel wonen. 
De kandidaturen zullen voorgelegd worden aan de leden van de Raad (zie a en b), 
vertrouwen stellend in het Bureau, de toezichthoudende Schepen, en de wijsheid 
van de Adviesraad. 
Niettemin moeten de kandidaten voldoen aan de volgende criteria : 
c.1 geen politiek mandaat uitoefenen ; 
c.2 geen deel uitmaken van een anti-democratische beweging, 
welke deze ook mag zijn ; 
c.3 de verbintenis aangaan om geen proselieten te maken in de 
kring van de Raad ; 
c.4 de verbintenis aangaan om respect te tonen tegenover elk lid, 
zowel op het punt van de taal, filosofie of godsdienst als man 
of vrouw … 

e. Afgevaardigden van de Administratie en/of de Gemeenteraad en van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

Alle leden van de Adviesraad van de Senioren zijn erkend door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
 
Art. 6 : De vertegenwoordigers bij de Adviesraad van de Senioren worden onderverdeeld 
in twee categorieën van leden die effectief wonen te Brussel of die tenminste regelmatig 
deel uitmaken van een groepering van senioren die haar activiteiten heeft te Brussel : 

a. De leden met beraadslagende stem 
 
a.1 de Schepen van Sociale Zaken ; 



a.2 de Voorzitter van het O.C.M.W.; 
a.3 de effectieve leden, afgevaardigd door de organisaties en erkend door 
het College en, bij afwezigheid, één van hun plaatsvervangers. 
Om te mogen zetelen en het stemrecht uit te oefenen, is uitdrukkelijk 
vereist : 
- de leeftijd van 55 jaar bereikt te hebben en geen voltijdse 
beroepsactiviteiten meer uit te oefenen en/of gepensioneerd of in 
brugpensioen te zijn ; 
- geen politiek mandaat uit te oefenen. 

In geen enkel geval zal éénzelfde persoon over meerdere stemmen mogen beschikken. 
Het aantal leden van de Adviesraad is door het College vastgesteld en mag het aantal 
leden van de Gemeenteraad niet overschrijden. 

b. de leden met adviserende stem (zonder stemrecht) 
 
b.1 een secretaris/secretaresse, deel uitmakende van het Stadspersoneel 
en door het College aangewezen ; 
b.2 één of verschillende animators van de Contactcentra en de 
Ruimte S, geschikt om de debatten van de Adviesraad toe te 
lichten ; 
b.3 bij gelegenheid kan, op aanvraag van gelijk welk lid en op voorwaarde 
dat de Voorzitter vooraf de toelating heeft gegeven, een beroep 
gedaan worden op deskundigen naar aanleiding van de bespreking 
van een onderwerp dat een dergelijke aanwezigheid vereist. 
In deze veronderstelling zal het lid van het College of van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, die deze materie onder zijn bevoegdheid 
heeft, de deskundige aanwijzen. 
 
Art. 7 : In geval van ontslag, overlijden of bij afwezigheid door overmacht zal een 
plaatsvervangend lid het effectieve lid ambtshalve vervangen. Alleen in geval van ontslag 
of overlijden zal er mogen overgegaan worden tot het aanstellen van een nieuwe 
plaatsvervanger overeenkomstig de bij artikel 6 bepaalde regels. 
 
Art. 8 : De Raad zal tussen zijn effectieve leden met beraadslagende stem – bij geheime 
stemming – een Voorzitter en twee Ondervoorzitters kiezen. Eén van deze twee 
Ondervoorzitters zal als Franstalig en een ander als Nederlandstalig moeten erkend zijn. 
Deze drie personen zullen gezamenlijk het Bureau vormen en hun mandaat zal voor 4 
jaar zijn, éénmaal hernieuwbaar. 
De Schepen van Sociale Zaken zal van rechtswege van dat Bureau, dat als opdracht zal 
hebben de adviezen aan de bevoegde overheden over te maken, deel uitmaken. 
 
Art. 9 : 
 
a. De hoedanigheid van effectief of plaatsvervangend lid verdwijnt : 
- door overlijden of ontslag ; 
- door de niet gerechtvaardigde afwezigheid op 3 achtereenvolgde 
vergaderingen ; 
- wanneer de vertegenwoordigde vereniging of de afgevaardigde niet meer 
aan de voorwaarden voldoet welke door de huidige statuten vereist zijn. 
 
b. De duur van het mandaat is beperkt tot 4 jaar. 
Het is kosteloos en hernieuwbaar. 
 
c. De vertegenwoordigers van een groepering waarvan de zetel buiten het 
grondgebied van de Stad zou verplaatst zijn, zijn ambtshalve ontslagnemend. 
 



TITRE III : ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN. 

 

Art. 10 : De Raad vergadert tenminste drie maal per jaar. De oproepingsbrieven, 
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris, worden verzonden met een eenvoudige 
brief. Het Bureau stelt de agenda op van elke zitting en voegt er elk punt aan toe dat 
schriftelijk door een effectief of plaatsvervangend lid is ingediend en ten minste acht 
dagen voor de zitting voorgelegd is en dat daadwerkelijk en specificiek vraagstukken van 
de senioren tot voorwerp heeft. De definitieve agenda zal drie dagen voor de datum van 
de zitting aan de leden medegedeeld worden. 
 
Alle zittingen worden gehouden in een lokaal dat door de Stad ter beschikking gesteld 
wordt van de Raad. De vergaderingen zullen plaats vinden op een werkdag. 
 
Art. 11 : De Adviesraad van de Senioren mag in zijn schoot Commissies oprichten die 
belast zijn met het bestuderen van problemen die eigen zijn aan bepaalde groepen van 
bejaarden. 
De adviezen van deze Commissies zullen overgemaakt worden aan het bureau dat ze ter 
kennis zal brengen van de Adviesraad. De Adviesraad kan gesplitst worden in 
verschillende vleugels. 
 
Art. 12 : De oproepingen gebeuren minstens 15 dagen voor de vergadering. De 
oproepingsbrief bevat het voorstel van de dagorde van de zitting. 
 
Art. 13 : De adviezen en beslissingen genomen door de Adviesraad, zetelende in de 
statutaire vormen, zullen in de kortst mogelijke tijd aan het College overgemaakt 
worden. De bevoegde instanties dienen binnen een redelijke termijn en ten laatste 
tijdens de volgende zitting van de Adviesraad, de gevolgen, die aan deze adviezen 
gegeven werden, kenbaar te maken. 
 
Art. 14 : De vergaderingen zijn niet openbaar ; de leden van het College, van de 
Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn mogen ze evenwel bijwonen 
als waarnemers en zullen het woord maar kunnen opnemen na de leden van de 
Adviesraad van de Senioren. 
 
Art. 15 : Bij het begin van elke vergadering zal er een aanwezigheidslijst opgesteld 
worden. 
De Raad zal geldig samengesteld zijn van zodra de helft van zijn leden aanwezig zijn. Er 
wordt gestemd bij eenvoudige meerderheid. 
Het resultaat van alle stemmingen zal vermeld staan in de notulen van de vergaderingen 
en het advies van de minderheden zal aan het College medegedeeld worden. 
 
Art. 16 : De Secretaris zal van elke vergadering de notulen opstellen. Deze zullen bij het 
begin van de volgende vergadering goedgekeurd worden. De notulen zullen opgemaakt 
worden in de voor het Gewest van Brussel Hoofdstad opgelegde talen. 
 
Art. 17 : De Adviesraad mag, overeenkomstig de huidige statuten, een reglement van 
interne orde opmaken en wijzigen. Dit reglement van interne orde dient goedgekeurd te 
worden door de Adviesraad van de Senioren. 
 
Art. 18 : Alle werkings- en administratiekosten zijn ten laste van de Stad. Er worden 
geen zitpenningen toegekend. Geen enkele functie wordt vergoed. 
 
Art. 19 : Alle adviezen en voorstellen zullen overgemaakt worden aan de leden van de 
Adviesraad van de Senioren en aan de leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

 


