
 

 

Huishoudelijk reglement 2019: vast bureau 

 
BIJEENROEPING  

Art. 1.  

Het vast bureau vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. Het vast 
bureau vergadert wekelijks, behoudens andersluidende afspraken, elke maandagnamiddag aansluitend op de 
vergaderingen van het college burgemeester en schepenen.  
 
De leden ontvangen op vrijdag toegang tot de agenda en dossiers via het digitaal platform eNotulen.  
 

De voorzitter kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur 
dat hij/zij bepaalt. 
  

(art. 83 DLB) 

AANWEZIGHEIDSQUORUM 

Art. 2.  
Het vast bureau kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden 
aanwezig is. 
 

(art. 90 Nieuwe Gemeentewet, art. 50 DLB) 

VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN 

Art. 3.  
De voorzitter en leden van het vast bureau brengen het vast bureau schriftelijk op de hoogte van hun 
afwezigheid. 

 

WERKING 
Art. 4. 
De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. 
 
(art. 83 DLB) 

Art. 5. 
De burgemeester wordt hierna genoemd als ‘voorzitter van het vast bureau’ of kortweg ‘de voorzitter’. Hij/zij 
zit de vergaderingen van het vast bureau voor, opent en sluit de vergaderingen. 
 
(art. 83 DLB) 

Art. 6. 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De zitting wordt dan geannuleerd. 
 
Art. 7. 
De voorzitter van het vast bureau behandelt de punten die op de agenda vermeld staan, in de daarvoor 
bepaalde volgorde, tenzij het vast bureau er anders over beslist. 
 
Een punt dat niet voorkomt op de agenda, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende 
gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan niet worden 
besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige leden. 
 



Het is voor de voorzitter of leden verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over 
aangelegenheden waarbij zij belang hebben en waarvan zij niet met voldoende zekerheid kunnen geacht 
worden afstand te kunnen nemen. 
 
(Art. 27 DLB) 
Art. 8. 
Nadat de voorzitter het agendapunt heeft toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te 
komen over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, 
naar de rangorde van de collegeleden. 
 
Indien het vast bureau deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord komen. 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichting te geven. 
 
Art. 9. 
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
 
Art. 10. 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 
 
Art. 11. 
Het vast bureau beslist collegiaal. Collegiale besluitvorming impliceert dat het vast bureau een beraadslagende 
vergadering is, die haar bevoegdheden alleen op een collectieve wijze kan uitoefenen. Er is dus geen delegatie 
door het vast bureau mogelijk aan individuele leden. 
 
Voor een efficiënte beleidsvoorbereiding, - uitvoering en - evaluatie wordt een taakverdeling onder de leden 
vastgelegd bij afzonderlijk besluit. Dit besluit verleent geen enkele macht, maar houdt louter een werkindeling 
in met het oog op de voorbereiding van zaken waarover het vast bureau collegiaal heeft te beslissen. 
 
Het vast bureau is in het algemeen bevoegd voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 
 
Het vast bureau oefent de bevoegdheden uit die haar door de gemeenteraad zijn gedelegeerd of 
overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen zijn toevertrouwd. 
 
(Art. 52-53 DLB) 
Art. 12. 
Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich 
moet uitspreken. 
 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. 
  
Bij staking van stemmen verdaagt het vast bureau de zaak tot de volgende vergadering.  
 
Als de meerderheid van het vast bureau de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft 
verklaard, is de stem van de voorzitter beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende 
vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is. 
 
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

- stemming bij handopsteking 
- mondelinge stemming 



- geheime stemming 
 
De leden stemmen bij handopsteking, behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming 
vraagt. 
 
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft 
omschreven, vraagt hij welke leden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. Elk lid kan slechts éénmaal 
zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
 
(Art. 53 DLB) 
Art. 13. 
De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk lid ja, neen of onthouding te 
laten uitspreken. De stemming begint met de eerste schepen en eindigt met de laatste schepen. De voorzitter 
stemt het laatst, behalve bij geheime stemming. 
 
Art. 14. 
Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor: elke voordracht van kandidaten, benoeming 
tot een ambt, terbeschikkingstelling, preventieve schorsing in het belang van de dienst en de toepassing van 
een tuchtstraf. De cleden stemmen ja, neen of onthouden zich. 
 
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief 
ter beschikking gesteld. 
 
Art. 15. 
Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt een afzonderlijke stemming gehouden. 
 
Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste 
meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten 
die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, wordt de jongste 
kandidaat tot de herstemming toegelaten. 
 
Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
 
(Art. 35 DLB) 
Art. 16. 
Alle teksten die de werkzaamheden van het vast bureau betreffen, worden op straffe van nietigheid en 
onontvankelijkheid, uitsluitend in het Nederlands ingediend. 
 
Art. 17. 
Alle beraadslagingen, toelichtingen en meningen worden, op straffe van nietigheid, uitsluitend in het 
Nederlands gehouden. Gebruik van een andere taal wordt beschouwd als een verstoring van de orde en geeft 
aanleiding tot sancties die daarvoor in dit reglement zijn voorgeschreven. 
 

NOTULEN 

Art. 18. 
De notulen vermelden in chronologische volgorde het verloop van de vergadering, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent het vast bureau geen 
beslissing genomen heeft.  

 

Art. 19. 



Alleen de beslissingen worden opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en alleen 
die beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben.  
 
De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.  
 
De notulen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het vast bureau die volgt op de 
vergadering van het vast bureau waarop de notulen zijn goedgekeurd, digitaal ter beschikking gesteld van de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn via eNotulen.  
 

(Art. 83 DLB) 

DEONTOLOGISCHE CODE 

Art. 20. 
Het vast bureau heeft dezelfde deontologische code als die welke is aangenomen voor de raad van 
maatschappelijk welzijn van 18 maart 2013.  
 
(Art. 55 DLB) 

 


