
Stationstraat 13/1, 3910 Neerpelt.
Zandvoordeschorredijkstraat 289, 8400 Oostende.
Weg naar Zwartberg 235, 3660 Opglabbeek.
Industriezone De Bruwaan 35, 9700 Oudenaarde.
Meensesteenweg 332/12, 8800 Roeselare.
Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas.
Rue de la Terre à Briques 29/D, 7522 Tournai (Marquain).
Parklaan 44, 2300 Turnhout.
Rue du Palais 25-27, 4800 Verviers.
Place Alphonse Bosch 16, 1300 Wavre.
Groenveld 30/1, 1930 Zaventem.
Brussel, 6 november 2007.

Mevr. S. LARUELLE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2007/37131]
19 NOVEMBER 2007. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement

van de adviescommissie experimenteel jeugdwerk

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams Jeugdbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 juli 2005,
inzonderheid artikel 59;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 betreffende de uitvoering van het decreet op het
Vlaams Jeugdbeleid, gewijzigd bij besluit van 16 september 2005, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 24 maart 2006
houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de adviescommissie experimenteel jeugdwerk;

Gelet op de eenparige goedkeuring van de adviescommissie experimenteel jeugdwerk van 11 april 2006,

Besluit :

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 6, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 betreffende de
uitvoering van het decreet op het Vlaams Jeugdbeleid, gewijzigd bij besluit van 16 september 2005 stelt de Vlaamse
minister bevoegd voor jeugd, het voorstel van huishoudelijk reglement van de adviescommissie experimenteel
jeugdwerk, gevoegd als bijlage bij dit besluit, vast.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 april 2006.

Brussel, 19 november 2007.

B. ANCIAUX

Huishoudelijk reglement van de adviescommissie internationaal

I. — Begripsbepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
1° decreet : het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams Jeugdbeleid zoals gewijzigd bij decreet van 8 juli 2005.
2° besluit : besluit van 7 juni 2002 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet op het

Vlaamse jeugdbeleid zoals gewijzigd bij besluit van 16 september 2005.
3° besluit internationale projecten : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende de

subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd.
4° Adviescommissie internationaal : de adviescommissie bevoegd voor de advisering van internationale

initiatieven (art. 29 decreet Vlaams Jeugdbeleid) zoals voorzien in artikel 59 van het decreet en Art. 6. § 1. van het besluit
5° minister : de Vlaamse Minister bevoegd voor jeugd;
6° lid : een persoon die deel uitmaakt van de adviescommissie.

II. — Samenstelling, voorzitterschap, zetel en secretariaat
Art. 2. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de minister. Zij telt 1 voorzitter en minimaal 2 en

maximaal 6 leden.
De zittingen van de Adviescommissie worden door de voorzitter geleid; bij verhindering neemt het oudste lid het

voorzitterschap waar.
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De voorzitter opent, schorst en sluit de zittingen van de adviescommissie.
Art. 3. § 1. De adviescommissie kan pas rechtsgeldig vergaderen als minstens de helft van haar leden aanwezig

zijn, behoudens de procedure voorzien in art. 9, § 3.
Indien dit aantal niet aanwezig is, kan de adviescommissie na twee dagen en een nieuwe oproep, geldig

beraadslagen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden.
§ 2. Verontschuldigingen dienen vooraf aan het secretariaat meegedeeld te worden.
Art. 4. De zetel van de adviescommissie is gevestigd te 1000 Brussel, Arenbergstraat 9, 4de verdieping.
Art. 5. Het secretariaat van de adviescommissie wordt waargenomen door een ambtenaar van de Vlaamse

gemeenschap.

III. — Onverenigbaarheid
Art 6. § 1. Het lidmaatschap van een adviescommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de jeugdraad,

personeelslid van de jeugdraad of het steunpunt jeugd, personeelslid of lid van de raad van bestuur van een organisatie
waarvan de subsidieaanvraag moet worden behandeld door de adviescommissie.

§ 2. Het is een lid verboden tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde.

IV. — Agenda en uitnodigingen
Art. 7. De voorzitter stelt, in overleg het secretariaat, de agenda en de datum van de vergadering van de

adviescommissie vast.
Het secretariaat zorgt voor de verzending van de uitnodigingen en de nodige bijhorende stukken.
Met uitzondering van de oproep voorzien in art. 3, § 1, tweede lid van dit reglement worden de uitnodigingen en

de nodige stukken ten laatste 8 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd. Extra time dossiers die na deze termijn
binnen komen worden voorgelegd tijdens de vergadering. Indien twee derden van de aanwezige leden hiermee
akkoord gaan dan worden zij tijdens de vergadering besproken.

De uitnodigingen en de nodige stukken kunnen verstuurd worden via e-mail.

V. — Vergaderingen
Art. 8. De adviescommissie vergadert zo dikwijls als de wettelijke afhandeling van de zaken het vereist. De

vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar.
De Adviescommissie kan experten uitnodigen om toelichting te geven bij dossiers. De experten nemen niet deel

aan de beraadslagingen en stemmingen.
Bij iedere vergadering tekenen de aanwezige leden de presentielijst.

VI. — Besluitvorming
Art. 9. § 1. De leden streven naar consensus.
§ 2. Indien er geen consensus bereikt kan worden stemt de adviescommissie bij gewone meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De notulen dient de
uitslag van deze stemming te vermelden.

De stemming geschiedt bij handopsteking.
Er kan niet bij volmacht worden gestemd.
§ 3. Spoedeisende dossiers (dossier waar uitstel tot de volgende vergadering de afhandeling ervan binnen de

wettelijk voorziene termijn belemmert) kunnen via mail besproken en goedgekeurd worden.
Voorwaarden hiervoor zijn evenwel dat :
— ieder lid van de adviescommissie hiermee akkoord gaat, hetzij zoals afgesproken tijdens de vergadering hetzij

via mail;
— minstens twee derde van de leden van de adviescommissie moeten binnen de afgesproken termijn hun advies

overmaken aan het secretariaat;
— in de notulen van de volgende vergadering dient er melding gemaakt te worden van de besluiten die genomen

werden op basis van het overleg.

VII. — Notulen
Art. 10. Het secretariaat maakt van elke vergadering van de adviescommissie de notulen op.
De notulen worden voor goedkeuring tijdens de volgende vergadering voorgelegd. Ze worden bij de uitnodiging

gevoegd.
Na goedkeuring worden de notulen door de voorzitter en het personeelslid dat het secretariaat waarnam,

ondertekend. Vanaf dat ogenblik zijn ze definitief.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 november 2007 betreffende de vaststelling van het

huishoudelijk reglement van de adviescommissie experimenteel jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2007/37130]
19 NOVEMBER 2007. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement

van de adviescommissie internationaal

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams Jeugdbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 juli 2005,
inzonderheid artikel 59;

60109MONITEUR BELGE — 05.12.2007 — BELGISCH STAATSBLAD


