Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen
ADVIES Nr. 7
Van 1 februari 2019, betreffende het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
1. Vraag.
In een brief van 20 december 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het dossier
van het Doorzichtigheidscomité bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (hierna DC) voorgelegd aan de Commissie Adviesorganen met het oog op de
eventuele toekenning van een afwijking van de quotavoorwaarde (ten hoogste twee derde van de
leden van hetzelfde geslacht) die wordt opgelegd door artikel 2bis, §1 van de wet van 20 juli 1990 ter
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid.
2. Analyse.
Artikel 12 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten richt het DC op, dat bevoegd is voor het
ontvangen van informatie over de manier waarop inkomsten van het Agentschap worden aangewend,
het verstrekken van informatie aan de sectoren die bijdragen tot deze inkomsten en het geven van
adviezen over het managementplan. Ter uitvoering van deze bepaling bepaalt artikel 2 van het
koninklijk besluit van 25 februari 2007 dat het DC, naast drie ambtshalve benoemde leden, uit tien
andere leden bestaat die de sectoren vertegenwoordigen die bijdragen tot de inkomsten; er zijn
evenveel plaatsvervangende leden als effectieve.
De minister legde uit dat na een nieuwe benoeming onder deze vertegenwoordigers het quotum van
ten minste een derde vrouwen niet meer wordt bereikt onder de effectieve leden, terwijl dit bij de
plaatsvervangers wel het geval blijft. Deze evolutie wordt als volgt verklaard: gezien de activiteit van
het DC moet elke vertegenwoordigde sector kandidaten voorstellen die over de nodige bekwaamheid
en ervaring beschikken en een van hen heeft geen geschikte vrouwelijke kandidaat gevonden.
3. Advies.
3.1. De Commissie Adviesorganen herinnert er in de eerste plaats aan dat het om een toepassing
“in twee trappen” van de wet van 20 juli 1990 gaat. Eerst, bij de voordracht van de kandidaten,
moet elke betrokken organisatie een man en een vrouw voorstellen voor elk mandaat. Als dat
niet mogelijk is, moet zij de bijzondere motivering hiervoor vermelden in het
voordrachtdocument. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de minister van
Volksgezondheid om de niet-conforme voordracht te aanvaarden, met vermelding van de
motivering in de benoemingsakte (artikel 2, § 1 en 2 van de wet).
De Commissie is alleen bevoegd voor de tweede trap, die betrekking heeft op de samenstelling
van het adviesorgaan. In dit geval vloeit het verzoek op grond van artikel 2bis, §2, van de wet

duidelijk voort uit de afwijking die op grond van artikel 2, §2, is toegestaan en is dus op
dezelfde motivering gebaseerd.
De Commissie heeft ernstige twijfels over de relevantie hiervan, aangezien de knowhow die
nodig is voor de deelname aan de financieel-technisch activiteiten van het DC op het eerste
gezicht niet zeldzamer is bij vrouwen dan bij mannen.
3.2. Aangezien de Commissie echter voor een voldongen feit wordt geplaatst, kan ze de werking
van een voor het beheer van het Agentschap noodzakelijke instantie niet belemmeren en geeft
ze een positief advies over de toekenning van een afwijking op basis van artikel 2bis, §2, van
de wet van 20 juli 1990. Ze brengt dit advies uit met eenparigheid van stemmen van de 5
aanwezige leden, 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 van de Gelijke Kansen voor
Mannen en Vrouwen.
De Commissie herinnert eraan dat conform artikel 2bis, §2, 4de lid, van de wet van 20 juli 1990,
de toegestane afwijking slechts voor één jaar geldt. Ze vestigt ook de aandacht op het 5de lid
van dezelfde bepaling, over de geldigheid van de adviezen van het betrokken adviesorgaan.
3.3. Tot slot dringt de Commissie erop aan dat de verantwoordelijke overheden, zoals de minister
al aangaf, het jaar van de afwijking gebruiken om de nodige inspanningen te leveren om het
niet voldoen aan de quota te corrigeren.

