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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS 

WETGEVENDE KAMERS 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

- 2016/18316] 

Tweede opmep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk 
Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de 
categorie 'voormalige leden Kamer en/of Senaat' 

Aangezien de oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwe-
lijk Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie, versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2016, geen kandidaturen heeft 
opgeleverd, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 15 sep-
tember 2016 beslist om over te gaan tot een nieuwe oproep. 

Als gevolg van het ontslag van een lid dient de Kamer van 
volksvertegenwoordigers over te gaan tot de benoeming van een nieuw 
lid van de Commissie voor de categorie 'voormalige leden Kamer 
en/of Senaat'. 

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 6 januari 2014 houdende 
oprichting van een Federale Deontologische Commissie voorziet de 
Kamer in geval van ontslag van een lid in een vervanger voor de 
resterende duur van het mandaat. 

De Commissie bestaat uit zes Nederlandstalige en zes Franstalige 
leden waarvan telkens een magistraat of hoogleraar, drie voormalige 
leden van de Kamer en/of Senaat en twee voormalige mandatarissen 
(in de zin van art. 2, 2° tot 10°, van bovenvermelde wet). 

Ten hoogste twee derden van de leden (8/12) mogen van hetzelfde 
geslacht zijn. 

Aangezien de Commissie momenteel onvoldoende vrouwelijke 
leden telt, dient de Kamer een nieuw vrouwelijk Franstalig lid te 
benoemen voor de categorie 'Voormalige leden Kamer/Senaat'. 

Opdrachten en bevoegdheden 

De Commissie heeft als taak : 

1. op vraag van een openbaar mandataris als bedoeld in artikel 2, § 1, 
van voornoemde wet, advies te geven over een specifieke kwestie 
aangaande deontologie, ethiek of belangenconflicten die hem betreft ; 

2. op vraag van een minister of staatssecretaris vertrouwelijke 
adviezen uit te brengen over een specifieke kwestie aangaande 
deontologie, ethiek of belangenconflicten die hem betreft; 

3. op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering, op verzoek 
van minstens een derde van de leden van de Senaat of op verzoek van 
minstens vijftig leden van de Kamer algemene adviezen of aanbevelin-
gen te formuleren op het vlak van deontologie, ethiek en belangencon-
flicten. 

Samenstelling 

De Commissie bestaat uit twaalf leden : zes Franstaligen en zes 
Nederlandstaligen. Zij worden benoemd door de Kamer van volksver-
tegenwoordigers voor een periode van vijf jaar, eenmaal hernieuwbaar, 
met een meerderheid van twee derden van de stemmen, waarbij twee 
derden van de leden aanwezig moeten zijn. 

De Franstalige en Nederlandstalige Commissieleden verkiezen, elk 
wat hen betreft, uit hun midden een voorzitter. Het voorzitterschap van 
de Commissie wordt beurtelings door elke voorzitter gedurende 
een jaar uitgeoefend. 

In geval van ontslag, verhindering gedurende meer dan drie 
opeenvolgende vergaderingen of overlijden van een Commissielid, 
wordt er door de Kamer van volksvertegenwoordigers in een vervan-
ger voorzien voor de resterende duur van het mandaat. Die vervanger 
kan nog worden aangesteld voor een periode van vijf jaar, eenmaal 
hernieuwbaar. 

De Commissieleden ontvangen zitpenningen voor hun deelname aan 
vergaderingen van de Commissie, waarvan het bedrag wordt vastge-
legd door de Koning. 

CHAMBRES LEGISLATIVES 
CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

[C - 2016/18316] 

Deuxieme appel aux candidats pour un mandat de membre feminin 
francophone de la Commission federale de deontologie pour la 
categorie 'anciens membres Chambre et/ou Senat' 

Etant donne que l'appel aux candidats pour un mandat de membre 
feminin francophone de la Commission federale de deontologie, paru 
au Moniteur beige du 19 juillet 2016, n'a donne lieu a aucune 
candidature, la Chambre des representants a decide, le 15 septem-
bre 2016, de proceder a un nouvel appel. 

A la suite de la &mission d'un membre, la Chambre des represen-
tants doit proceder a la nomination d'un nouveau membre de la 
Commission pour la categorie 'anciens membres Chambre et/ou 
Senat'. 

Conformement a l'article 10 de la loi du 6 janvier 2014 portant 
creation d'une Commission federale de deontologie, la Chambre 
pourvoit, en cas de &mission d'un membre, a son remplacement pour 
is duree restante de son mandat. 

La Commission se compose de six membres francophones et de six 
membres neerlandophones, dont pour chaque role linguistique, un 
magistrat ou professeur, trois anciens membres de la Chambre et/ou 
Senat et deux anciens mandataires (au sens de l'art. 2, 2° a 10°, de cette 
meme loi). 

Deux tiers au maximum des membres de la Commission (8/12) sont 
du merne sexe. 

Etant donne que le nombre de membres feminins est actuellement 
insuffisant, la Chambre doit nommer un nouveau membre feminin 
francophone pour la categorie 'Anciens membres Chambre/Senat'. 

Missions et competences 

La Commission a pour mission : 

1. de rendre des avis, a la demande d'un mandataire public comme 
stipule a l'article 2, § 1, de la loi precitee sur une question particuliere 
de deontologie, d'ethique ou de conflits d'interet le concernant ; 

2. de rendre des avis confidentiels, a la demande d'un ministre ou 
d'un secretaire d'Etat, sur une situation particuliere de deontologie, 
d'ethique ou de conflits d'interet le concernant; 

3. de formuler des avis ou des recommandations a caractere general, 
en matiere de deontologie et d'ethique et de conflits d'interet, 
d'initiative, a la demande du gouvernement federal, a la demande d'au 
moires un tiers des membres du Senat ou a la demande d'au moires 
cinquante membres de la Chambre. 

Composition 

La Commission est composee de douze membres : six membres 
d'expression francaise et six membres d'expression neerlandaise. Its 
sont nommes pour une periode de cinq ans, renouvelable une fois, par 
la Chambre des representants a la majorite des deux tiers des suffrages, 
deux tiers des membres devant etre presents. 

Les membres d'expression francaise et les membres d'expression 
neerlandaise de la Commission elisent en leur sein, chacun pour ce qui 
le concerne, un president. La presidence de la Commission est exercee 
A tour de role par chaque president pour une periode d'un an. 

En cas de &mission, empechement de plus de trois reunions 
successives ou daces d'un membre de la Commission, it est pourvu 
son remplacement par la Chambre des representants pour la duree 
restante du mandat a pourvoir. Le membre remplacant peut encore etre 
design pour une periode de cinq ans, renouvelable une fois. 

Les membres de la Commission beneficient d'un jeton de presence, 
pour la participation aux reunions de la Commission, dont le montant 
est fixe par le Roi. 
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Benoemingsvoorwaarde 
Om te kunnen worden benoemd, dient de kandidaat ten minste 

gedurende vijf jaar lid van de Senaat of de Kamer van volksvertegen-
woordigers te zijn geweest en er op het moment van benoeming in de 
Commissie geen lid meer van zijn. 

De hoedanigheid van een Franstalig of Nederlandstalig lid wordt 
bepaald door de parlementaire taalgroep waarvan ze deel uitmaakten. 

Onverenigbaarheden 
De hoedanigheid van commissielid is onverenigbaar met : 
- het uitoefenen van een openbaar mandaat als bedoeld in artikel 2 

van de wet van 6 januari 2014 (openbaar mandataris, overheidsbestuur-
der en overheidsbeheerder) ; 

- een mandaat als lid van een gemeenschaps- of gewestregering, lid 
van het college van de Franse Gemeenschapscommissie, lid van het 
college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, lid van 
het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ; 

- een mandaat als lid van een gemeenschaps- of gewestparlement; 

- elk lokaal openbaar mandaat. 
Kandidaturen 
De kandidaturen dienen binnen de dertig dagen na publicatie van dit 

bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan 
de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der 
Natie, 1008 Brussel. 

Bij de kandidaturen dienen de volgende stukken te worden gevoegd : 

- een curriculum vitae; 
- een bewijs dat voldaan is aan de benoemingsvoorwaarde. 

De kandidaat dient eveneens te verklaren dat zij geen mandaat 
uitoefent dat onverenigbaar is met het mandaat van lid van de Federale 
Deontologische Commissie. 

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel. : 02-549 84 21, 
e-mail : secretariaat.generaal@dekamer.be  

Condition de nomination 
Pour pouvoir etre nomme membre de la Commission, le candidat 

doit avoir ete pendant cinq ans au moires membre du Senat ou de la 
Chambre des representants et ne plus l'etre au moment de sa 
nomination au sein de la Commission. 

La qualite de membre d'expression francaise ou de membre d'expres-
sion neerlandaise est determine par le groupe linguistique parlemen-
taire auquel it appartenait. 

Incompatibilites 
La qualite de membre de la Commission est incompatible avec : 
- l'exercice d'un mandat public tel que vise a l'article 2 de la loi du 

6 janvier 2014 (mandataire public, administrateur public, gestionnaire 
public) ; 

- un mandat de membre d'un gouvernement de communaute ou de 
region, de membre du college de la Commission communautaire 
francaise, de membre du college de la Commission communautaire 
commune, de membre du college de la Commission communautaire 
flamande ; 

- un mandat de membre d'un parlement de communaute ou de 
region; 

- tout autre mandat public local. 
Candidatures 
Les candidatures doivent etre introduites dans les trente jours apres 

publication du present avis , par pli recommande a la poste adresse au 
President de la Chambre des representants, Palais de la Nation, 
1008 Bruxelles. 

Les candidatures doivent etre accompagnees des documents sui-
vants : 

- un curriculum vitae; 
- tine attestation prouvant qu'il est satisfait a la condition de 

nomination. 
La candidate doit egalement declarer qu'elle n'exerce plus aucun 

mandat qui est incompatible avec celui de membre de la Commission 
federale de deontologie. 

De plus amples informations peuvent etre obtenues aupres du 
Secretariat general de la Chambre des representants, : 02-549 84 21, 
e-mail : secretariat.general@lachambre.be  

WETGEVENDE KAMERS 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

- 2016/18309] 

Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de 
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetge-
ving betreffende de zwangerschapsafbreking 

Aangezien de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 
8 juli 2016 onvoldoende kandidaturen opleverde en aangezien de wet 
van 16 juni 2016 tot wijziging van de wet van 13 augus-
tus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van 
de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking [...] wat 
de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschaps-
afbreking betreft, de samenstelling van deze Commissie heeft gewijzigd 
door 'docent' en 'emeritus hoogleraar' toe te voegen aan de categorieen 
"hoogleraar in de geneeskunde' en 'hoogleraar in de rechten of 
advocaat', heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 15 septem-
ber 2016 beslist een nieuwe oproep te publiceren voor alle categorieen. 

De personen die zich ingevolge de vorige oproepen reeds kandidaat 
stelden, dienen hun kandidatuur niet opnieuw in te dienen. 

Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van 13 augus-
tus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van 
de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot 
wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en 
tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek, dient de Kamer 
over te gaan tot de voordracht van de leden van de Nationale 
Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende 
de zwangerschapsafbreking. 

Samenstelling 
De Commissie bestaat uit zestien leden, van wie negen vrouwen en 

zeven marmen : 
acht leden zijn geneesheer van wie er minstens vier docent, 

hoogleraar of emeritus hoogleraar in de geneeskunde zijn aan een 
Belgische universiteit; 

vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de 
rechten aan een Belgische universiteit of advocaat; 

vier leden komen uit kringen die belast zin met de opvang en de 
begeleiding van vrouwen in een noodsituatie. 

CHAMBRES LEGISLATIVES 
CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

[C - 2016/18309] 

Troisieme appel aux candidats pour les mandate de membre de la 
Commission nationale d'evaluation chargee d'ivaluer l'application 
des dispositions relatives a l'interruption de grossesse 

Etant donne que l'appel aux candidats paru au Moniteur beige du 
8 juillet 2016 n'a pas donne lieu a un nombre suffisant de candidatures 
et etant donne que la loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 
13 aout 1990 visant a creer une commission d'evaluation de la loi du 
3 avril 1990 relative a l'interruption de grossesse [...] en ce qui concerne 
la composition de la Commission nationale d'evaluation de l'interrup-
tion de grossesse, a modifie la composition de cette Commission, en 
etendant les categories 'professeurs de medecine' et 'professeurs de 
droit ou avocats' aux 'charges de cours' et 'professeurs emerites, la 
Chambre des representants a decide, le 15 septembre 2016, de proceder 
a un nouvel appel pour toutes les categories. 

Les personnes qui ont pose leur candidature a la suite des appels 
precedents ne doivent pas la reintroduire. 

En application de l'article 1", § 2, alinea 3, de la loi du 
13 aofit 1990 visant a creer une commission d'evaluation de la loi du 
3 avril 1990 relative a l'interruption de grossesse, modifiant les 
articles 348, 350, 351 et 352 du Code penal et abrogeant l'article 353 du 
meme Code, la Chambre procedera a la presentation des membres de la 
Commission nationale d'evaluation charge d'evaluer l'application des 
dispositions relatives a l'interruption de grossesse. 

Composition 
La Commission est composee de seize membres, dont neuf femmes et 

sept hommes : 
huit membres sont docteur en medecine, dont quatre au moires sont 

chargé de cours, professeur ou professeur emerite de medecine dans 
une universite belge ; 

quatre membres sont chargé de cours, professeur ou professeur 
emerite de droit dans une universite belge ou avocat ; 

quatre membres sont issus de milieux charges de l'accueil et de la 
guidance des femmes en etat de detresse. 


