REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP

I. DOEL, BESCHRIJVING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ADVIESRAAD
ARTIKEL 1
Overeenkomstig artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet richt de gemeenteraad van
Ukkel een adviesraad op met de benaming "GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP", hierna genoemd "de raad";
Onder "persoon met een handicap" wordt verstaan: een persoon met een handicap zoals
bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk een gebrek waaruit een
onvermogen kan ontstaan. Het gebrek kan het gevolg zijn van zowel een letsel als een
ziekte en brengt een tijdelijke of definitieve beperking of verandering met zich mee van
bepaalde anatomische, fysiologische of psychologische functies. De beperking kan zich
voordoen op motorisch, sensorieel of verstandelijk vlak.
De doelstelling van de raad:
1. advies geven op alle vragen van gemeentelijk belang die voorgelegd worden door de
gemeenteraad en die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de planning, de
uitvoering, de opvolging en de evaluatie van elke politieke en sociale actie betreffende de
gelijkheid en de opneming van personen met een handicap;
2. de plaats zijn voor informatie, bezinning en debat over alle vragen van gemeentelijk
belang die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met personen met een
handicap op het gemeentelijk grondgebied;
3. zijn leden de mogelijkheid bieden om aan de gemeentelijke overheden alle initiatieven
voor te stellen ten bate van de bezorgdheden van de burgers, de inwoners van de
gemeente met een handicap, met het oog op de verbetering van hun autonomie en
levenskwaliteit.
II. SAMENSTELLING VAN DE RAAD
ARTIKEL 2
De leden van de raad worden door de gemeenteraad benoemd op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen.
Na elke vernieuwing van de gemeenteraad zal het college van burgemeester en
schepenen overgaan tot een openbare oproep tot kandidaten.
Deze openbare oproep zal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke website, via
openbare aanplakking en/of door publicatie in de gemeentelijke krant.
De kandidatuur moet gemotiveerd zijn en ingediend worden in de vorm en binnen de
termijnen zoals vermeld in de openbare oproep.
Een kandidatuur kan eveneens voorgesteld worden op initiatief van elk persoon die
voldoet aan de verkiezingsvoorwaarden van artikel 3 van het onderhavige reglement, op
gelijk welk ogenblik en via een eenvoudige, behoorlijk gemotiveerde brief, geadresseerd
aan het college van burgemeester en schepenen dat deze kandidatuur aan de
eerstvolgende gemeenteraad zal voorleggen.
De gemeenteraad legt de samenstelling van de raad vast op basis van de
verkiezingsvoorwaarden van artikel 3 van het onderhavige reglement en op een dergelijke
wijze dat er geen afbreuk gedaan wordt aan artikel 120bis alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet die de beperking oplegt dat maximaal twee derden van de leden van
hetzelfde geslacht mogen zijn.
In geval van vacante posten kan de gemeenteraad overgaan tot de aanstelling van een

nieuw lid overeenkomstig de procedure van alinea 1.
ARTIKEL 3
De raad is samengesteld uit:
a) vertegenwoordigers van verenigingen die ijveren voor de aanmoediging en verdediging
van de belangen van personen met een handicap, die zetelen op het grondgebied van de
gemeente Ukkel en/of die daadwerkelijk actief zijn op het grondgebied van de gemeente
Ukkel. Elke vereniging stelt een effectief lid en een plaatsvervanger voor. Aan de
kandidatuursaanvraag moeten de statuten van de vereniging toegevoegd worden.
De plaatsvervanger vervangt het effectief lid telkens wanneer deze laatste verhinderd is.
b) zelfstandige personen met een handicap of experten die zich voorstellen op
persoonlijke basis, gehuisvest in Ukkel of die hun activiteiten uitvoeren op het grondgebied
van de gemeente Ukkel.
De personen die zich kandidaat stellen op persoonlijke basis hebben geen
plaatsvervanger.
c) het lid of de leden van het college van burgemeester en schepenen, bevoegd voor
Gelijke Kansen en Sociale Actie, en de voorzitter van het OCMW.

Om lid te zijn van de raad moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
1°) minimaal 18 jaar;
2°) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3°) genieten van een legimitatie om de belangen van een persoon met een handicap te
vertegenwoordigen of over een nuttige ervaring in dit domein beschikken.
Het aantal raadsleden wordt vastgelegd door het college en mag het aantal
gemeenteraadsleden niet overschrijden.
ARTIKEL 4
Het mandaat duurt even lang als de legislatuur. Het is kosteloos en vernieuwbaar.
ARTIKEL 5
Elk lid is vrij zich terug te trekken uit de raad. Het ontslag moet schriftelijk naar het college
van burgemeester en schepenen gestuurd worden waarna de eerstvolgende zitting van de
gemeenteraad er akte van zal nemen. Het wordt pas effectief vanaf de datum van de
eensluidende beraadslaging.
ARTIKEL 6
Op advies van de voorzitter of zijn eventuele vervanger kan de raad het ontslag van
ambtswege voorstellen van leden die niet meer voldoen aan één of meerdere
voorwaarden van het onderhavige reglement en van leden die, zonder zich
verontschuldigd te hebben, niet hebben deelgenomen aan drie opeenvolgende zittingen.
De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad zal akte nemen van het ontslag van
ambtswege, op voorstel van het college. Het ontslag wordt pas effectief vanaf de datum
van de beslissing van de gemeenteraad.
ARTIKEL 7
De leden die een inbreuk maken op de wetten en de reglementen, op het onderhavige
reglement of op de in het algemeen toegelaten regels van oprechtheid en welvoeglijkheid
kunnen het onderwerp uitmaken van een definitieve uitsluiting door het college van
burgemeester en schepenen. Het college zal de betrokkene voorafgaand uitnodigen om
gehoord te worden.

De gemeenteraad wordt tijdens de eerstvolgende zitting op de hoogte gebracht van de
beslissing tot definitieve uitsluiting.
III. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE RAAD
ARTIKEL 8
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, indien mogelijk van
verschillende taalrollen.
Zij verzekeren - de ene bij ontstentenis van de andere - het voorzitterschap en de
ordehandhaving van de vergaderingen.
Het lid of de leden van het college van burgemeester en schepenen die bevoegd zijn voor
Gelijke Kansen en Sociale Actie en de voorzitter van het OCMW nemen deel aan de
vergaderingen met een raadgevende stem.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen kan de gemeenteraad een
secretaris en een penningmeester van de raad benoemen. Ze worden desgevallend
gekozen binnen het gemeentepersoneel.
De raad kan een lid van het College, een ander dan de in artikel 3c) vernoemde leden
naargelang hun schepenbevoegdheden, uitnodigen om deel te nemen aan de zittingen.
De leden van de Gemeenteraad en/of van het OCMW die het wensen kunnen aan de
Voorzitter van de Raad vragen om uitgenodigd te worden, zonder evenwel het totaal
aantal leden van de Raad, vastgelegd in artikel 3 laatste alinea van huidig reglement, te
overschrijden.
ARTIKEL 9
De raad vergadert zo dikwijls als nodig is en minimaal drie keer per jaar.
De agenda wordt opgesteld:
- door de voorzitter en de secretaris,
- op basis van suggesties die hen door de raadsleden werden overgemaakt.
De raad moet in elk geval binnen de maand samengeroepen worden wanneer minstens
1/3 van de leden dit schriftelijk aanvraagt bij de voorzitter. Deze aanvraag moet de
voorgestelde agenda bevatten.
ARTIKEL 10
De oproeping gebeurt schriftelijk, minstens 15 kalenderdagen voor de datum van de
vergadering. De oproeping bevat de agenda. Enkel onderwerpen die op de agenda staan
mogen besproken worden, behalve in dringende gevallen.
ARTIKEL 11
De raad kan enkel beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de
vergadering.
Indien het quorum van de raad niet is behaald, kan de raad na een nieuwe oproeping
geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Dit zal vermeld worden in het
proces-verbaal.
ARTIKEL 12
Alle beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen, uitgebracht door
de aanwezige leden. Elk lid beschikt over één stem, behalve indien hij eveneens een
politiek mandaat uitoefent. In dit laatste geval zetelt hij enkel met een raadgevende stem.
De secretaris en de penningmeester nemen niet deel aan de stemmingen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die de vergadering
voorzit beslissend.

ARTIKEL 13
De secretaris is belast met de opmaak van het proces-verbaal van elke zitting. Dit procesverbaal vermeldt de genomen beslissingen, de resultaten van de stemmingen en de naam
van alle aanwezige of verontschuldigde leden. Bij de aanvang van de volgende
vergadering zal het ter goedkeuring voorgelegd worden.
Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 14
In de loop van de maand maart van elk jaar zal de voorzitter een algemeen
activiteitenverslag van de raad van het afgelopen jaar overmaken aan het college van
burgemeester en schepenen.
Het college legt dit rapport ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad.
ARTIKEL 15
Het gemeentebestuur stelt een lokaal ter beschikking van de raad voor zijn vergaderingen.
Alle eventuele werkings- en administratiekosten van de raad zijn ten laste van de
gemeente Ukkel volgens een jaarlijkse begroting die goedgekeurd moet worden door de
gemeenteraad.
IV. ONTBINDING
ARTIKEL 16
De raad is van rechtswege ontbonden op hetzelfde ogenblik als de gemeenteraad.
De raad kan eveneens zijn voortijdige ontbinding voorstellen aan de gemeenteraad. Over
dit voorstel kan enkel beslist worden met het volgend dubbel quorum: twee derden van de
leden zijn aanwezig en stemmen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige
leden. In geval van goedkeuring door de gemeenteraad zal deze overgaan tot de
vernieuwing van de raad volgens dezelfde modaliteiten als deze die voorzien zijn in artikel
3 van het onderhavige reglement.
V. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD
ARTIKEL 17
De raad kan, met inachtneming van de onderhavige statuten, een huishoudelijk reglement
opstellen en wijzigen. Dit huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de
adviesraad en ter kennisgeving overgemaakt worden aan het college dat het ter
kennisgeving zal overmaken aan de gemeenteraad.

