Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen
ADVIES Nr. 6
van 1 februari 2019, betreffende de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen met een
handicap
1. Vraag.
In een brief van 22 november 2018 heeft de toenmalige staatssecretaris bevoegd voor Personen met
een Beperking en Gelijke Kansen het dossier van de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen
met een handicap (hierna CSH) 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 21 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap richt de CSH op, die advies moet geven over individuele gevallen. In uitvoering van deze
bepaling bepaalt artikel 31 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 dat de CSH bestaat uit twee
afdelingen, één Franstalige en één Nederlandstalige, elk bestaande uit een voorzitter en zeven leden
"die, uit hoofde van hun deelname aan de activiteiten van instellingen die zich met zorg voor personen
met een handicap bezighouden of wegens hun sociale activiteiten, daartoe bijzonder geschikt zijn". De
duur van de mandaten is 6 jaar. Ze moeten momenteel vernieuwd worden.
De staatssecretaris heeft verklaard dat de CSH in zijn huidige samenstelling weliswaar aan de
quotavereiste in zijn twee afdelingen voldeed, maar dat het onmogelijk zal zijn om aan deze eis te
voldoen wanneer de Nederlandstalige afdeling wordt vernieuwd, terwijl er voor de Franstalige afdeling
geen problemen zijn. Ondanks systematische en herhaalde pogingen om geschikte kandidaten aan te
trekken, hebben zeven vrouwen en één man zich kandidaat gesteld voor de acht mandaten van de
Nederlandstalige afdeling. Er is geen duidelijke oorzaak voor deze onevenwichtigheid, aangezien
factoren zoals de werklast van de CSH en het zeer lage bedrag van de zitpenning alle leden treffen,
zowel mannen als vrouwen.
3. Advies.

3.1. De Commissie Adviesorganen betreurt het gebrek aan engagement waarvan blijk wordt
gegeven, des te meer omdat iedereen die voldoet aan de door het koninklijk besluit
vereiste kwalificaties zich bewust is van het belang dat de CSH-adviezen kunnen hebben
voor de begunstigden van een uitkering.
3.2. Om die reden geeft de Commissie 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.
Tot slot dringt de Commissie erop aan dat de verantwoordelijke overheden, zoals de staatssecretaris
al aangaf, het jaar van de afwijking gebruiken om verdere inspanningen te leveren om het niet voldoen
aan de quota te corrigeren.

