Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen

ADVIES NR. 1
Van 13 januari 2016, betreffende de Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle.

1. Vraag
Op 4 januari 2016 heeft de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen per post een aanvraag voor een
dringend advies verstuurd naar de Commissie voor een vraag geïntroduceerd door de minister van
binnenlandse zaken betreffende de Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (F.A.N.C.). 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 op basis van de quota (ten
hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht) opgelegd door
het §1e van artikel 2bis.
Bij de aanvraag is een document toegevoegd opgesteld door het F.A.N.C. om enerzijds de noodzaak
tot afwijking te rechtvaardigen, en anderzijds de urgentie zoals bedoeld in artikel 1e bis, al. 3, 2e zin
van de wet.

2. Analyse
De Wetenschappelijk Raad is opgericht door artikel 37 van de wet van 15 december 1994
“betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle”.
Haar samenstelling is geregeld in het koninklijk besluit van 13 december 2002.
Gezien de adviserende bevoegdheden toegekend door de wet van 15 december 1994, is de
Wetenschappelijke Raad zeker een adviesorgaan in de zin van 20 juli 1990.
Het koninklijk besluit van 18 december 2002 bepaalt dat de leden van de Raad gekozen zijn in functie
van hun specifieke competenties in het domein van de nucleaire wetenschap of hun ervaring op vlak
van veiligheid.
Volgens het document verstrekt door het F.A.N.C, toont de consultatie van de relevante databanken,
zowel interne als externe, aan dat we onder de specialisten die erkent zijn door het koninklijk besluit,
87,5% mannen vinden en 12,5% vrouwen; deze verdeling komt overeen met de vacante
kandidaturen voor mandaten die momenteel open zijn binnen de Raad. De voorwaarde opgelegd
door artikel 2bis, §1e van de wet van 20 juli 1990 blijkt dus onmogelijk om te vervullen.

3. Advies
Rekening houdend met de hierboven beschreven elementen, spreekt de Commissie een gunstig
advies uit voor de toekenning van de gevraagde afwijking. Zij verstrekt dit advies met eenparigheid
van stemmen van de 4 aanwezige leden, met inbegrip van de voorzitter; dit quotum voldoet aan
artikel 26/4, §1e van het koninklijk besluit van 4 april 2003 “houdende de reorganisatie van de Raad
van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen”.
De Commissie herinnert aan de voorwaarden van artikel 2bis, §2, al. 4 van de wet van 20 juli 1990,
dat de toegekende afwijking slechts voor een jaar geldig is. Ze vestigt ook de aandacht op alinea 5
van dezelfde bepaling, betreffende de geldigheid van de adviezen van het betrokken adviesorgaan.
Bovendien observeert de Commissie dat het spectrum van specialisatiedomeinen zoals bedoeld in
artikels 4 en 5, §3 van het koninklijk besluit van 18 december 2002, misschien nog mogelijkheden
biedt om de quota bepaald door de wet van 20 juli 1990 te benaderen. De Commissie adviseert dus
aan de betrokken autoriteiten om te profiteren van het hernieuwde uitstel gedurende een jaar om
deze mogelijkheden te bekijken.

