ADVIES NR 2
van 4 maart 2016, betreffende de algemene lijst van de door de wet van 20 juli 1990 bedoelde
adviesorganen
1. Vraag.
In een brief van 12 februari 2016 heeft de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen aan de Commissie
gevraagd het advies over de algemene lijst van adviesorganen uit te brengen, conform artikel 1, 2de
lid van de wet van 20 juli 1990 “ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid”.
Het advies werd gevraagd binnen de dringendheidstermijn van één maand, zoals bedoeld in artikel
1bis, 3de lid, 2de zin van de wet, om de reden dat de aanvraag tot afwijking ten voordele van de
Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, die het voorwerp van
het Advies nr 1 van de Commissie was, niet mag worden behandeld zolang deze raad in de algemene
lijst niet wordt vermeld.
2. Herinnering.

Luidens artikel 2, 3de lid van het koninklijk besluit van 19 januari 2010 “tot vaststelling van de nadere
regels bedoeld in artikel 1 van de wet van 20 juli 1990” moet de Commissie en de algemene lijst van
adviesorganen maken en een advies erop uit te brengen. Derhalve is de algemene lijst in bijlage van
dit advies te vinden.
Het advies wordt gegeven met eenparigheid van stemmen van de 5 aanwezige leden, waaronder de
voorzitter ; dit quotum voldoet aan artikel 26/4, §1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003
“houdende de reorganisatie van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen”.
3. Advies.
3.1. Conform artikel 2, 2de lid van het koninklijk besluit van 19 januari 2010, werd de
algemene lijst samengesteld op basis van de antwoorden van de ministers en
staatssecretarissen. Derhalve moet de Commissie vermoeden dat de lijst volledig is ;
echter bevat ze klaarblijkelijke leemten die de commissie verplicht is te vermelden.
3.2. Leemten.
3.2.1. Onder “Minister van Financiën” moet de evaluatiecommissie van de wet van 21
februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen worden
vermeld.
3.2.2. Het koninklijk besluit van 17 februari 2000 geeft de opsomming van de interne
adviesorganen in de federale overheidsdiensten (F.O.D. ‘s), de instellingen van
openbaar nut (I.O.N. ‘s) met inbegrip van de openbare instellingen van sociale
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zekerheid (O.I.S.Z. ‘s) en de federale wetenschappelijke inrichtingen, die
uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de wet van 20 juli 1990. A
contrario moeten de organen die in het koninklijk besluit niet zijn bedoeld, in de
algemene lijst worden vermeld.
Wegens ontwikkelingen binnen het federaal administratief openbaar ambt is het koninklijk besluit
anderzijds niet meer up to date ; er is nu een voorontwerp tot wijziging ervan. De volgende
opmerkingen houden rekening van deze amendementen.


Voor al de F.O.D. ’s en I.O.N. ‘s :
° de departementale raden van beroep moeten in de algemene lijst vóórkomen ; nu werden
ze maar door zekere ministers vermeld ;
° het koninklijk besluit van 17 februari 2000 vermelde de directieraden (ministeries) en de
colleges van diensthoofden (I.O.N. ‘s). Deze organen bestaan niet meer en worden niet
vervangen door het voorontwerp tot wijziging. Al de huidige directiecomités (F.O.D. ‘s) en
directieraden (I.O.N. ‘s) moeten dus in de algemene lijst worden vermeld, waaruit er geen
moeilijkheden resulteren gelet op het genderquotastelsel (artt. 53 en 54 van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937, die ook aan de I.O.N. ’s van toepassing zijn).



Voor de F.O.D. P&O : de volgende organen verschijnen niet onder “Minister van Defensie,
belast met Ambtenarenzaken” :
° een aantal bij de F.O.D. P&O of onder zijn toezicht opgerichte adviesorganen. Als
voorbeelden citeert de Commissie de wegingscomités en de raadgevende commissie voor de
weging van functies (koninklijk besluit van 7 augustus 1939); de begeleidingscommissie
betreffende de aanwerving van personen met een handicap (koninklijk besluit van 6 oktober
2005).

4.

Algemene opmerkingen.
4.1. De Commissie herinnert erin dat luidens artikel 1, 3de lid, laatste zin van de wet van 20
juli 1990 “De organen die de aanmeldingsprocedure niet gerespecteerd hebben, geen
rechtsgeldig advies uitbrengen”. Deze bepaling is van toepassing op een duidelijk
raadgevend orgaan dat in de algemene lijst niet zou worden vermeld.
4.2. Bovendien onderstreept de Commissie dat de algemene lijst moet worden bijgewerkt in
geval van wijziging van de ministeriële bevoegdheden (art. 3, §1 van het koninklijk besluit
van 19 januari 2010) en in geval van oprichting, ontbinding of wijziging van de
bevoegdheden van een adviesorgaan (art. 4 van het zelfde besluit). De Commissie dringt
erop dat telkens de benaming van elk orgaan haar voluit, in de beide landstalen en zoals
ze in de relevante wetgeving of reglementering verschijnt, wordt vermeld.

Bijlage : algemene lijst van adviesorganen.
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