HUISHOUDELIJK REGLEMENT SARO

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden;
Gelet op het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad voor ruimtelijke
ordening en onroerend erfgoed;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 tot regeling van de samenstelling van de
strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed;
Na beraadslaging, definitief goedgekeurd door de raad op 28 maart 2012:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

5° voorzitter: de voorzitter zoals vermeld in artikel
6,§2 van het kaderdecreet en in artikel 5 van het

Artikel 1
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement

6° leden: de 20 effectieve leden en de 20

wordt verstaan onder:
1° kaderdecreet: het decreet van 18 juli 2003 tot

2° oprichtingsdecreet: het decreet van 10 maart
houdende

de

oprichting

van

plaatsvervangende leden van de raad, zoals
bedoeld in art.6,§1 van het kaderdecreet en

regeling van de strategische adviesraden;

2006

oprichtingsdecreet;

de

strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed;
3° oprichtingsbesluit: het besluit van 26 januari
2007 tot regeling van de samenstelling van de
strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed;
4° raad: de strategische adviesraad voor ruimtelijke
ordening en onroerend erfgoed, opgericht bij

artikel 4,§2 van het oprichtingsdecreet;
7° bureau: het uitvoerend orgaan van de raad,
zoals vermeld in titel XII van dit huishoudelijk
reglement;
8° secretariaat: het eigen secretariaat van de raad,
zoals

vermeld

in

artikel

12

van

het

kaderdecreet;
9° secretaris: de leidinggevende ambtenaar van
het secretariaat, zoals vermeld in artikel 12 van
het kaderdecreet.

decreet van 10 maart 2006;
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TITEL II - BIJEENROEPING

Artikel 7
De uitnodiging voor de vergadering van de raad -

Artikel 2
De voorzitter kan de raad op elk moment
bijeenroepen en moet de raad bijeenroepen na
een verzoek van het Vlaams Parlement, de
Vlaamse Regering of de Vlaamse minister bevoegd
voor de ruimtelijke ordening en/of onroerend

met de agenda en de nodige documenten - wordt
per e-mail aan de leden bezorgd uiterlijk zeven
kalenderdagen voor de vergadering. Als bepaalde
documenten niet kunnen worden verzonden,
worden ze ter inzage gelegd op het secretariaat. De
documenten zijn eveneens ter inzage op de

erfgoed.

vergadering.
Artikel 3
De voorzitter is verplicht de raad binnen tien
werkdagen samen te roepen op verzoek van ten
minste vijf leden, die hun vraag daartoe schriftelijk
en gemotiveerd aan de voorzitter meedelen, met
afschrift aan de secretaris.

TITEL IV - AANWEZIGHEDEN
Artikel 8
§1. Effectieve leden die verhinderd zijn om deel te
nemen aan de vergadering, verwittigen hun
plaatsvervanger en brengen de secretaris daarvan
op de hoogte.

TITEL III - AGENDA EN UITNODIGING

§2. Ieder lid tekent op de vergadering de
Artikel 4
Het

bureau

presentielijst.
stelt

de

agenda

op

van

de

vergaderingen.

§3. De leden ontvangen voor hun aanwezigheid een
presentiegeld en verplaatsingskosten conform het

Artikel 5

oprichtingsbesluit.

Een agendapunt dat ingediend is met een

§4. Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn op

schriftelijk verzoek door minstens vijf leden, moet

een raadszitting of bureau wordt de voorzitter

op de agenda geplaatst worden. Dat verzoek moet

vervangen door het oudste aanwezige lid van het

minstens vijf kalenderdagen vóór de vergadering

bureau (met uitzondering van de secretaris). Dit

naar het secretariaat verstuurd worden. Het

doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de

ingediende agendapunt wordt op de vergadering

plaatsvervanger van de voorzitter als deskundige,

behandeld als één van de leden die het

om bij zijn afwezigheid aan de vergadering deel te

agendapunt hebben ingediend, op de vergadering

nemen.

aanwezig is.

§5. Bij elke vorm van langdurige afwezigheid van de

Artikel 6
Mits instemming van twee derde van de aanwezige
leden kan een punt bij hoogdringendheid aan de

voorzitter wordt de voorzitter vervangen door het
oudste lid van het bureau (met uitzondering van de
secretaris).

agenda worden toegevoegd. Deze mogelijkheid
geldt niet voor de adviezen van de raad.
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Artikel 9

stemming, na een tweede oproep, ongeacht het

§1. De voorzitter opent en sluit de vergadering,

aantal aanwezige leden, op geldige wijze stemmen

stelt vast of het vereiste aantal leden aanwezig is en

over de onderwerpen die voor de tweede maal op

leidt de debatten. De voorzitter waakt over de

de agenda staan. De termijnen, vermeld in artikel 7

naleving van het huishoudelijk reglement.

zijn niet van toepassing voor die tweede oproep.

§2. De vergadering is niet openbaar.

§2.De raad streeft naar consensus. Als de raad geen
consensus

kan

bereiken,

wordt

beslist

bij

meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde
Artikel 10
§1. De notulen van de raadsvergadering worden
opgemaakt door de secretaris en bevatten de
volgende elementen:
1° de datum, het aanvangsuur en het sluitingsuur
van de vergadering;
2° de aanwezige leden en externe deskundigen;
3° de leden die zich hebben laten verontschuldigen;
4° in voorkomend geval, de vaststelling dat het
quorum van de aanwezige leden niet is bereikt;
5° de agenda van de vergadering;
6° een samenvatting van de gedachtewisseling per
agendapunt zonder evenwel de namen van de
tussenkomende leden te vermelden behalve op
verzoek en bij de eventuele motivering van het
stemgedrag;
7° de besluiten per agendapunt.
§2. Het verslag van de vergadering wordt ter
goedkeuring geplaatst op de agenda van de

leden. De stemverhouding wordt in het advies
vermeld. Op verzoek van één of meer leden wordt
een

minderheidsstandpunt

aan

het

advies

toegevoegd.
§3. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
§4. De raad kan op de raadszitting - op verzoek en
mits instemming van ¾ van de aanwezige leden,
beslissen om – bepaalde delen van - een advies dat
vastgesteld

werd

op

de

raadszitting

te

onderwerpen aan een technisch nazicht. De
secretaris stuurt hiertoe het advies - zoals
aangepast aan de bespreking in de raadszitting aan alle leden die aanwezig waren op de
raadszitting. Technisch nazicht houdt in dat deze
leden beoordelen in hoeverre de doorgevoerde
aanpassingen aan het advies conform zijn met de
bespreking en de genomen beslissingen in de
raadszitting.

eerstvolgende vergadering van de raad.
§3. De goedgekeurde notulen worden ondertekend

Indien de raadsleden binnen de twee werkdagen na

door de voorzitter en de secretaris.

het toesturen van het aangepast advies, geen

Artikel 11
§1. De raad kan alleen geldig beslissen als bij de
stemming ten minste de helft van de leden
aanwezig is. De raad kan echter, als niet het
vereiste aantal leden aanwezig is voor een geldige

bemerkingen formuleren

bij het advies dat

voorgelegd werd voor technisch nazicht wordt het
advies beschouwd als definitief vastgesteld. De
raadsleden worden op de hoogte gebracht van de
resultaten van het technisch nazicht en ontvangen
het definitief vastgestelde advies.
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Indien de raadsleden binnen de twee werkdagen

§1. Indien leden een amendement voorstellen,

bemerkingen ingediend hebben bij het advies, dat

moet een concreet alternatief voorgesteld worden.

voorgelegd werd voor technisch nazicht, dan

§2. De opmerkingen en amendementen op het

beoordeelt het bureau van de SARO in hoeverre de

ontwerpadvies moeten minstens twee werkdagen

ingediende bemerkingen moeten leiden tot een

voor de vergadering waarop de bespreking van het

aanpassing van het advies. Het aangepaste advies

advies werd geagendeerd, worden verstuurd aan

wordt

de secretaris en aan degene die het advies heeft

vervolgens

als

definitief

vastgesteld

beschouwd. De raadsleden worden op de hoogte

opgesteld.

gebracht van de resultaten van het technisch

§3. Ingeval van spoedeisendheid kunnen de

nazicht en ontvangen het definitief vastgestelde

opmerkingen en amendementen op de zitting zelf

advies.

worden aangebracht.
Artikel 16

TITEL VI - ADVIEZEN

Enkel de opmerkingen en amendementen,volgens
Artikel 12

art. 15 § 2 verstuurd, worden op de vergadering

§1. Het ontwerp van de adviezen die de Raad dient
uit te brengen wordt voorbereid door de voorzitter,
een daartoe aangesteld lid of een interne

waarop de bespreking van het advies werd
geagendeerd, besproken. De raad kan beslissen om
vooralsnog laattijdige opmerkingen op te nemen.

werkgroep van leden of plaatsvervangers.
§2. Het secretariaat verleent de nodige bijstand in

Artikel 17
§1. Onverminderd artikel 3 van dit reglement, kan

het opstellen van het ontwerp van advies.

het bureau in uitzonderlijke gevallen beslissen om
Artikel 13

een adviesvraag schriftelijk af te handelen. Het

Elk lid mag gedurende de voorbereiding van het
advies zijn opmerkingen, suggesties of eigen
ontwerp van advies bezorgen aan degene die het
advies voorbereidt.

bureau motiveert zijn beslissing en deelt die mee
aan alle leden.
§2. In geval van een schriftelijke afhandeling krijgen
alle leden de mogelijkheid om schriftelijk hun

Artikel 14

bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het

§1. Het ontwerpadvies wordt aan de leden

advies. Het door het secretariaat geformuleerde

verstuurd minstens zeven kalenderdagen voor de

advies wordt vervolgens via schriftelijke procedure

raadsvergadering waarop de bespreking van het

voor goedkeuring voorgelegd aan de raad.

advies geagendeerd is.

Artikel 18

§2. Bij spoedeisendheid kan een kortere termijn in
acht

genomen

worden

kalenderdagen.
Artikel 15
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van

minstens

vijf

De secretaris maakt aan de bestemmeling van het
advies het aangenomen advies over. De notulen
van de beraadslaging worden eveneens aan de
bestemmeling bezorgd.
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Artikel 19

een derde. Bij het begin van de vergadering stelt de

Zolang de adviezen van de raad niet zijn

voorzitter deze derden voor aan de raad of de

goedgekeurd en aan de bestemmeling werden

werkgroep. Deze derden hebben een raadgevende

overgemaakt,

stem. Ze krijgen alleen maar het woord na toelating

is

plaatsvervangers

het
niet

de

leden

toegelaten

en

hun

hieromtrent

van de voorzitter of de werkgroepvoorzitter.

publieke verklaringen, noch schriftelijke noch
mondelinge, af te leggen.
Artikel 20
Enkel de voorzitter is woordvoerder van de raad en
de werkgroepen. De voorzitter kan deze opdracht
delegeren aan een ander lid of aan de secretaris.

TITEL VIII - INTERNE WERKGROEPEN
Artikel 22
Interne werkgroepen kunnen op verzoek van de
raad, het bureau of de voorzitter ingesteld worden
met

het

oog

op

ontwerpadviezen

of

het
het

voorbereiden

van

begeleiden

van

TITEL VII – DERDEN EN EXTERNE DESKUNDIGEN

onderzoeksopdrachten.

Artikel 21

Artikel 23

§1. De vergaderingen van de raad, het bureau en de

§1. Elk lid kan verzoeken deel uit te maken van een

werkgroepen zijn niet openbaar.

interne werkgroep.

§2. Op voorstel van de raad, het bureau of de

§2. Elk lid van een interne werkgroep tekent op de

werkgroepvoorzitter kunnen externe deskundigen

werkvergadering een presentielijst.

worden uitgenodigd voor toelichting bij en/of

§3. De leden ontvangen voor hun aanwezigheid op

gedachtewisseling over adviesontwerpen. Bij het

de werkgroepvergaderingen een presentiegeld en

begin van de vergadering stelt de voorzitter deze

verplaatsingskosten conform het oprichtingsbesluit.

externe deskundigen voor aan de raad, het bureau
of de werkgroep. Deze externe deskundigen hebben
een raadgevende stem. Ze krijgen alleen maar het

Artikel 24
De interne werkgroep kiest onder zijn midden een
werkgroepvoorzitter.

woord na toelating van de voorzitter of de
werkgroepvoorzitter. De voorzitter kan beslissen
om de externe deskundige te vergoeden voor hun
aanwezigheid op de raad, het bureau of de
werkgroep.
§3. Leden kunnen de voorzitter of de werkgroepvoorzitter verzoeken op de raadszitting of op de
interne werkgroep bijgestaan te worden door
derden. In uitzonderlijke gevallen kunnen leden de
werkgroepvoorzitter verzoeken zich op de interne
werkgroep gemandateerd te laten vervangen door
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Artikel 25
§1. De interne werkgroep belegt in overleg met het
secretariaat de vergaderingen en bepaalt het
tijdstip, de plaats en de agenda. Het secretariaat
zorgt tevens voor het opsturen van de stukken.
§2. Het secretariaat maakt op basis van de
bespreking

in

de

interne

werkgroep

een

ontwerpadvies op of een kort verslag van de
werkgroepvergadering.
TITEL IX - DEONTOLOGIE
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Artikel 26

5° de einddatum van het onderzoek.

Een lid dat van oordeel is een persoonlijk belang te
hebben bij een besproken onderwerp mag noch de

TITEL XI - SECRETARIAAT

bespreking ervan, noch de beraadslaging over het

Artikel 29

advies van de raad en de stemming erover

§1. De secretaris is, namens de raad, hoofd van het

bijwonen. De vergadering kan het betrokken lid

personeel dat aan de raad ter beschikking wordt

evenwel om een toelichting van dit onderwerp

gesteld. De secretaris houdt zich daarbij aan het

verzoeken.

Vlaams personeelsstatuut en aan de richtlijnen die

Artikel 27
Wanneer een lid van oordeel is dat een ander lid
een persoonlijk belang heeft bij een besproken
onderwerp, brengt het lid dit onmiddellijk ter kennis
aan de voorzitter. De voorzitter brengt dit,
desgevallend met zijn advies, ter kennis aan het
betrokken lid. Indien de voorzitter van oordeel is dat
het lid een persoonlijk belang heeft bij een
besproken onderwerp en het lid weigert zich uit de
bespreking van dit onderwerp terug te trekken, dan
kan de voorzitter hiervoor aan de raad om een
geheime stemming vragen. De raad kan het lid bij
gewone meerderheid van de bespreking en van de
stemming uitsluiten.

hem gegeven worden door de voorzitter en het
bureau. De secretaris rapporteert regelmatig aan
het bureau.
§2. De secretaris is verantwoordelijk voor het
opmaken

van

beoordelen

functiebeschrijvingen

van

de

proeftijd

van

en

het
nieuw

aangeworven personeelsleden, binnen de krijtlijnen
van het Vlaams personeelsstatuut en na overleg
met het bureau.
§3. De secretaris is verantwoordelijk voor het
aanwerven van nieuwe personeelsleden en de
opvolging van het prestatiemanagement van de
personeelsleden, binnen de krijtlijnen van het
Vlaams personeelsstatuut en na overleg met het
bureau.

TITEL X - ONDERZOEKEN
Artikel 28
Na overleg met het bureau of de raad kan de
voorzitter een contract sluiten met externe
deskundigen voor het onderzoeken van bijzondere

§4. Voor wat de aanwerving en opvolging van
prestatiemanagement van de secretaris aangaat, is
het bureau namens de raad verantwoordelijk,
binnen

de

krijtlijnen

van

het

Vlaams

personeelsstatuut.

vraagstukken.

Artikel 30

Dit verzoek omvat minstens:

§1. De secretaris assisteert de voorzitter, het

1° de aard van het onderzoek;

bureau en de raad bij de uitvoering van hun

2° de verantwoording van het beroep op een

opdracht.

externe deskundige;

§2. De voorzitter kan de secretaris richtlijnen en

3° de raming van de kostprijs;

opdrachten geven bij de uitvoering van de

4° de gegevens van de te stellen deskundige;

beslissingen van de raad.
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§3. De secretaris en de andere leden van het

§1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris

secretariaat

de agenda op voor de vergadering van het bureau.

kunnen

zonder

stemrecht

de

vergaderingen van de raad bijwonen. Ze zorgen

§2. Het bureau beslist met unanimiteit. Als die niet

voor de uitvoering van de beslissingen van de raad

wordt bereikt, wordt het punt voorgelegd aan de

en het bureau.

raad.

§4. De secretaris en de voorzitter ondertekenen

§3. De secretaris van de raad is tevens secretaris

alle verslagen, beslissingen en adviezen.

van het bureau en zorgt er voor dat een

§5. De secretaris duidt een lid van het secretariaat

ontwerpverslag van de vergadering opgemaakt

aan die hem vervangt bij afwezigheid.

wordt. De secretaris kan zich daartoe laten bijstaan
door een personeelslid van het secretariaat. De

TITEL XII - BUREAU

secretaris

en

de

voorzitter

tekenen

het

ontwerpverslag. De secretaris stuurt het verslag ter

Artikel 31
§1. Het bureau bestaat minstens uit de voorzitter,
twee leden en de secretaris.

informatie aan alle leden van de raad.
TITEL XIII - BUDGET

§2. De voorzitter van de raad is voorzitter van het
Artikel 35

bureau.

§1. Binnen de beperkingen van de toegekende
Artikel 32

dotatie stelt de raad jaarlijks, op voorstel van het

§1. Het bureau bereidt de vergaderingen van de
raad voor.

bureau, zijn begroting vast en keurt de rekeningen
goed.

§2. Het bureau kan die bevoegdheden geval per
geval of in algemene bewoordingen delegeren aan
de voorzitter.

§2. De secretaris gaat contractuele en financiële
verbintenissen aan namens en voor de raad. Bij
bedragen boven de 2.500 euro is het fiat

Artikel 33

noodzakelijk van de voorzitter.

§1. Het bureau stelt een ontwerpwerkplan voor

§3.

aan de raad, zoals vermeld in artikel 18,§2 van het

vergoedingen

kaderdecreet.

bureau

plaatsvervangers en externe deskundigen gebeurt

verantwoordelijk voor het opstellen van een

door het secretariaat conform de richtlijnen van de

ontwerpjaarverslag, zoals vermeld in artikel 19 van

Vlaamse Regering of haar gemachtigde.

Daarnaast

is

het

De

uitbetaling
aan

van
de

presentiegelden
leden,

en

voorzitter,

het kaderdecreet, dat eveneens tijdig moet worden
voorgelegd aan de raad.

TITEL XIV - OPENBAARMAKING EN VERTEGENWOORDIGING

§3. Het bureau stelt de ontwerpbegroting en de

Artikel 36

ontwerprekening op, zoals vermeld in artikel 14

§1. Een advies wordt door de secretaris zo spoedig

van het kaderdecreet, en legt die voor aan de raad.

mogelijk naar de Vlaamse Regering of het Vlaams

Artikel 34
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ontvangen steeds een kopie van het advies.

inhoud van dit advies. Desgevallend moeten de

§2. De adviezen zijn openbaar nadat ze meegedeeld

verschillende standpunten die in het advies zijn

zijn aan de Vlaamse Regering. Andere documenten

opgenomen, worden weergegeven.

zijn openbaar en de secretaris kan ze ter beschikking

§4. Als de externe vertegenwoordiging betrekking

stellen aan derden zodra ze door de raad zijn

heeft op een materie waarover de raad nog geen

bekrachtigd.

advies uitgebracht heeft, en er wordt gevraagd een

§3. Na

bekrachtiging

wordt

het

jaarverslag

standpunt in te nemen in naam van de raad, dan

voorgelegd aan de Vlaamse Regering en aan het

wijst de betrokken vertegenwoordiger er op dat de

Vlaams Parlement.

raad nog geen standpunt heeft ingenomen, en dat

§4. De voorzitter en de secretaris verzorgen

de betrokken vertegenwoordiger geen uitspraken

namens de raad de publiciteit over of naar

kan doen in naam van de raad.

aanleiding van adviezen of andere publicaties.

§5. Aan de raad wordt verslag uitgebracht over de
externe vertegenwoordiging in naam van de raad.

Artikel 37
§1. De voorzitter is verantwoordelijk voor de
externe vertegenwoordiging van de raad. De
voorzitter kan een raadslid, de secretaris of een lid
van het secretariaat machtigen om in zijn plaats op

Alle raadsleden kunnen inzage vragen in de
documenten

die

bekomen

worden

via

de

vertegenwoordigingsopdracht.
TITEL XV - ANDERE WERKZAAMHEDEN

te treden voor bepaalde materies.
§2. Als op grond van een decreet, een besluit, een
andere reglementaire bepaling of op eenvoudig
verzoek aan de raad gevraagd wordt iemand af te
vaardigen in een gespreksforum of op een
vergadering, dan beslist het bureau wie die externe
vertegenwoordiging

opneemt

mandaat,

de

nadat

en

secretaris

met

welk

informatie

Artikel 38
In het kader van de benoeming van de secretaris
worden de bevoegdheden van de raad uitgeoefend
conform het raamstatuut, goedgekeurd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari
2006 (titel 2).
Artikel 39

ingewonnen heeft over het gevraagde mandaat en

De raad moet steeds zijn goedkeuring hechten aan

over

de

de

aard

van

de

gevraagde

jaarlijkse

begroting,

het

jaarverslag.

Die

werkprogramma

§3. Als de externe vertegenwoordiging betrekking

bevoegdheden kunnen niet worden gedelegeerd.

advies heeft uitbracht, en er wordt gevraagd in
naam van de raad een standpunt in te nemen, dan
wordt het mandaat en de inhoud van deze
vertegenwoordiging door dat advies bepaald. De
vertegenwoordiging mag niet strijdig zijn met de
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het

rekening,

vertegenwoordiging.

heeft op een materie waarover de raad reeds

en

de

Artikel 40
§1. Als de raad dat nuttig acht of op verzoek van de
Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, kan de
raad bijeenkomsten of andere werkzaamheden
organiseren

ter

bevordering

van

de

gedachtevorming op het terrein van het bestuurlijk
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beleid.
§2. Deze bijeenkomsten of werkzaamheden kunnen
een publiek of semipubliek karakter hebben (zoals
studiedagen, colloquia of hoorzittingen) of ze
kunnen een besloten karakter hebben en de vorm
aannemen van een bijzonder overleg tussen een
beperkt aantal partners.
TITEL XVI - Diverse bepalingen
Artikel 41
De

raad

kan

wijzigingen

in

dit

reglement

doorvoeren als minstens negen leden ermee
akkoord gaan. Daarover wordt beslist op de tweede
vergadering na het indienen van de aanvraag tot
wijziging.
Artikel 42
Het werkjaar van de raad loopt in principe van 1
januari tot en met 31 december.
Artikel 43
§1. De zetel van de raad is gevestigd op het
volgende

adres:

Herman

Teirlinckgebouw,

Havenlaan 88 bus 23, 1000 Brussel.
§2. De officiële correspondentie van het
secretariaat met de leden kan zowel per brief als
per e-mail.

huishoudelijk reglement SARO

p. 9

