Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen
ADVIES Nr. 8
van 23 februari 2021 betreffende het Auditcomité van de Federale Overheid

1. Vraag.
Bij brief van 15 januari 2021 heeft de Eerste Minister de Commissie om advies gevraagd met
betrekking tot het Auditcomité van de Federale Overheid (A.C.F.O). Deze aanvraag is gebaseerd op
artikel 2bis, §2 van de wet van 20 juli 1990 "ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van
mannen en vrouwen in organen met een adviserende bevoegdheid"; het beoogt de toekenning van
een afwijking van de quotavoorwaarde (maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht)
opgelegd door §1 van artikel 2bis.

2. Analyse.
Het A.C.F.O werd ingesteld bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 en kreeg als opdracht de
federale overheid te adviseren over de betrouwbaarheid van de interne controlesystemen van de
administratie. Het is dus zeker een adviesorgaan in de zin van de wet van 20 juli 1990.
Het A.C.F.O. bestaat uit 7 leden, die onafhankelijke deskundigen zijn en die zijn geselecteerd op basis
van hun competenties en ervaring op hoog niveau in een of meer van de door het koninklijke besluit
genoemde materies. Hun ambtstermijn is 6 jaar, eenmaal hernieuwbaar.
De leden worden benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op voorstel van de
Eerste Minister en de ministers van Begroting en Ambtenarenzaken, onder de kandidaten die hebben
gereageerd op een oproep die verspreid wordt via pers en internet. Volgens informatie van de
Kanselarij van de Eerste Minister, omvatte het A.C.F.O. tot voor kort 5 mannen en 2 vrouwen. Twee
leden wensten hun mandaat niet te vernieuwen en twee opeenvolgende oproepen tot
kandidaatstelling resulteerden in uitsluitend mannelijke kandidaten. Als gevolg hiervan bestaat het
A.C.F.O. momenteel uit 6 mannen en 1 vrouw. Dit is de situatie die aanleiding geeft tot het huidig
verzoek om afwijking.

3. Advies.
3.1 De Commissie stelt vast dat het A.C.F.O. al vóór de vernieuwing van de huidige mandaten die de
door de Eerste Minister geschetste opeenvolging van feiten veroorzaakte, niet voldeed aan de
eis van maximaal tweederde van de leden van hetzelfde geslacht, zoals uiteengezet in artikel
2bis, §1 van de wet van 20 juli 1990.

3.2 Bovendien, in de waaier van de 7 expertisegebieden die door kandidaten moeten worden
beoefend voor een mandaat in het A.C.F.O., schijnt er geen tekort aan vrouwen te bestaan.
Bijgevolg, en hoewel het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 de bovengenoemde procedure
met vrijwillige reactie van kandidaten na een openbare oproep, in huidig geval herhaalde
oproep, voorziet, betekent dit niet dat men zich tevreden mag stellen met de loutere vaststelling
dat vrouwen slechts zelden of helemaal niet reageren.
Zonder afbreuk te doen aan het selectiebeginsel op basis van kwalificaties, verdiensten en
waarborg van onafhankelijkheid, zou de oproep tot kandidaatstelling ten minste kunnen
vermelden dat vrouwen net zo welkom zijn als mannen, met een herinnering aan de wet van 20
juli 1990, in plaats van de standaard vermelding van de "M/V"-formule. Deze verduidelijking zou
ook in de betrokken academische en professionele kringen kunnen worden verspreid.

3.3 Gelet op de feitelijke situatie en om het functioneren van een adviesorgaan niet te belemmeren,
wat belangrijk is voor het optreden van de federale regering, spreekt de Commissie zich positief
uit voor het verlenen van de voorgestelde afwijking. De Commissie brengt dit adies uit op basis
van een meerderheid van de leden die zich hebben uitgesproken (4 vóór en 2 onthoudingen) met
inbegrip van de Voorzitter; dit quorum voldoet aan artikel 26/4, § 1 van het koninklijk besluit van
4 april 2003 "tot reorganisatie van de Raad voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen".
De Commissie herinnert eraan dat luidens artikel 2bis, §2, al.2 van de wet van 20 juli 1990, de
toegestane afwijking slechts voor één jaar geldt. Zij stelt de bevoegde autoriteiten voor om deze
termijn te gebruiken om iets te doen aan het tekort aan vrouwelijke kandidaten.
Ten slotte vestigt de Commissie de aandacht op al.5 van artikel 2bis, §2 dat betrekking heeft op
de geldigheid van de adviezen van het adviesorgaan dat de afwijking ontvangt.

