Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen
ADVIES Nr. 3
van 6 oktober 2017, betreffende de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale
Rekeningen.
1. Vraag.
Op 13 juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken per post een aanvraag verstuurd naar de
Commissie betreffende de wetenschappelijke comités van het Instituut voor nationale rekeningen.
Deze vraag 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 adviserende bevoegdheid”. Ze
beoogt het toekennen van een afwijking van de quotavoorwaarde (ten hoogste twee derden van de
leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht) opgelegd door §1 van artikel 2bis.
Bij de aanvraag is een document toegevoegd om deze rechtvaardigen. Ze werd aangevuld met een
briefwisseling tot in september tussen de voorzitter van de Commissie en het lid van de beleidscel
Economische Zaken dat met het dossier is belast.
2. Analyse.
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen werd opgericht door de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen. Deze richt bij de raad van bestuur van het Instituut 4
wetenschappelijke comités op, die zeker adviesorganen zijn in de zin van de wet van 20 juli 1990. Ze
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers die benoemd zijn door verschillende federale
administraties en door de deelstaatoverheden.
Volgens de aan de Commissie verstrekte documentatie, maken de benoemingen met het oog op de
vernieuwing van deze organen het mogelijk dat het Comité voor de economische begroting en het
Comité voor de nationale rekeningen aan de quotavoorwaarde voldoen. Aan deze voorwaarde wordt
niet voldaan door het Comité voor de overheidsrekeningen en het Comité voor de prijsobservatie en
-analyse. Voor dit laatste comité kan het quotum echter worden bereikt door een nieuwe
formulering van de benoemingen, zodat het verzoek alleen nog betrekking heeft op het Comité voor
de nationale rekeningen.
3. Advies.
3.1. De Commissie wil allereerst de volgende opmerkingen maken:
 De werkzaamheden van de betrokken comités hebben betrekking op wetenschappelijke
disciplines waarin geen sprake is van een groot onevenwicht tussen vrouwelijke en
mannelijke afgestudeerden.
 De taalpariteitsregel in de comités is gebaseerd op artikel 30 van de Grondwet. De wet van
20 juli 1990 beroept zich echter ook op een grondwettelijke bepaling, artikel 10, derde lid.



Aangezien het onmogelijk is dat de ene voorrang krijgt boven de andere, moeten
inspanningen worden geleverd om tegelijkertijd aan beide wettelijke verplichtingen te
voldoen.
Verschillende deelstaatoverheden hebben instrumenten inzake genderquota aangenomen,
bijvoorbeeld in de samenstelling van de bestuursorganen van overheidsinstellingen die
onder hun respectieve bevoegdheden vallen. Ondanks hun institutionele autonomie zouden
deze overheden de federale regering dus kunnen helpen om de wet van 20 juli 1990 na te
leven.

3.2. Rekening houdend met de aanzienlijke inspanningen die de beleidscel van Economie reeds
heeft geleverd om een correcte toepassing van de wetgeving te verzekeren, geeft de
Commissie een gunstig advies voor het toestaan van de gevraagde afwijking. Ze brengt dit
advies uit met eenparigheid van stemmen van de vier aanwezige leden, met inbegrip van de
voorzitter. Dit quorum voldoet aan de vereisten van 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 de toegestane afwijking op grond van artikel 2bis, §2, 4de
lid, van de wet van 20 juli 1990 slechts voor één jaar geldt. Het vestigt ook de aandacht op
het 5de lid van dezelfde bepaling, over de geldigheid van de adviezen van het betrokken
adviesorgaan.

