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Benoemingen en voordrachten 2012-2013 
 
 

Grondwettelijk Hof 
 
Ingevolge de opruststelling van een Franstalige rechter werd in het Staatsblad van 2 april 2013 

een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt voor het ambt van rechter in de Franse 

taalgroep bij het Grondwettelijk Hof.  

 

Aangezien de laatst benoemde rechter werd voorgedragen door de Senaat diende de Kamer, 

gelet op de beurtrol ingesteld door artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, een lijst met twee kandidaten voor te dragen.  

 

De vacature diende te worden ingevuld overeenkomstig artikel 34, § 1, 2°, van voormelde 

bijzondere wet (rechter met politieke achtergrond). 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 16 mei 2013 werden de heren Thierry Giet en André 

Frédéric door de Kamer voorgedragen als respectievelijk eerste en tweede kandidaat. 

 

De heer Giet legde op 24 juni 2013 de eed af als rechter in de handen van de Koning. 

 
 
Raad van State - Benoeming van staatsraden 
 
Ingevolge het overlijden van mevrouw Marie-Rose Bracke heeft de Raad van State 

overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een lijst met drie 

kandidaten voorgedragen voor het ambt van Nederlandstalige staatsraad. Mevrouw Kaat Leus 

werd voorgedragen als eerste kandidaat, de heer Wouter Pas als tweede kandidaat en mevrouw 

Patricia De Somere als derde kandidaat. 

 

Deze lijst werd op 30 april 2013 ter kennis gebracht van de Kamer. 

 

Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, 

achtste lid, van de bovenvermelde wetten, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst 

bevestigen, hetzij een nieuwe lijst met drie namen voordragen. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 30 mei 2013 heeft de Kamer de voorgedragen lijst 

bevestigd. 

 

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013 werd mevrouw Kaat Leus benoemd tot staatsraad (B.S. 15 

juli 2013). 
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Raad van State - Benoeming van assessoren 
 
Ingevolge het verstrijken van het mandaat van de heer Marc Rigaux heeft de Raad van State 

overeenkomstig artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een lijst met drie 

kandidaten voorgedragen voor het ambt van Nederlandstalige assessor bij de afdeling 

Wetgeving. De heer Marc Rigaux werd voorgedragen als eerste kandidaat, de heer Guido Van 

Limberghen als tweede kandidaat en mevrouw Anne Van Regenmortel als derde kandidaat. 

 

Deze lijst werd op 15 januari 2013 ter kennis gebracht van de Kamer. 

 

Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer, hetzij de door de Raad van State 

voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een nieuwe lijst met drie namen voordragen. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 21 februari 2013 werd de door de Raad van State 

voorgedragen lijst als bevestigd beschouwd. 

 

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 werd de heer Marc Rigaux benoemd tot Nederlandstalig 

assessor bij de afdeling wetgeving (B.S. 5 juli 2013).  

 

----- 

 

Door de ontslagneming van mevrouw Anne Weyembergh heeft de Raad van State 

overeenkomstig artikel 80 van de bovenvermelde wetten een lijst met drie kandidaten 

voorgedragen voor het ambt van Franstalige assessor bij de afdeling Wetgeving. Mevrouw 

Marianne Dony werd voorgedragen als eerste kandidaat, de heer Benoît Frydman als tweede 

kandidaat en mevrouw Emmanuelle Bribosia als derde kandidaat. 

 

Deze lijst werd op 10 april 2013 ter kennis gebracht van de Kamer. 

 

Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer, hetzij de door de Raad van State 

voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een nieuwe lijst met drie namen voordragen. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 16 mei 2013 werd de door de Raad van State 

voorgedragen lijst als bevestigd beschouwd. 

 

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013 werd mevrouw Marianne Dony benoemd tot Franstalig 

assessor bij de afdeling wetgeving (B.S. 2 juli 2013).  

 
 
Privacycommissie 
 
Bij brief van 4 februari 2013 deelde de minister van Justitie de lijst mee die door de Ministerraad 

werd voorgedragen voor de benoeming van de vaste en de plaatsvervangende leden van de 

Privacycommissie. 
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Overeenkomstig artikel 24, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden de 

leden door de Kamer gekozen voor een hernieuwbare termijn van zes jaar op door de 

Ministerraad voorgedragen lijsten die voor ieder mandaat twee kandidaten bevatten. 

 

De Commissie bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende en uit een gelijk aantal 

Nederlandstalige en Franstalige leden.  

 

Behalve de voorzitter, bevat de Commissie onder haar vaste en plaatsvervangende leden ten 

minste een jurist, een informaticus, een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het 

beheer van persoonsgegevens afhangende van de private sector en een persoon die dergelijke 

beroepservaring kan voorleggen afhangende van de openbare sector. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 21 maart 2013 werden de volgende leden benoemd : 

 

Effectieve leden 

 

- voorzitter :   de heer Willem Debeuckelaere; 

- ondervoorzitter :  de heer Stefan Verschuere; 

- leden :   mevrouw Anne Junion; 

   de heer Frank Robben; 

   de heer Jo Baret; 

   de heer Eric Gheur; 

   de heer Gert Vermeulen; 

   mevrouw Séverine Waterbley. 

 

Plaatsvervangende leden 

 

- voorzitter :   de heer Dirk Van Der Kelen; 

- ondervoorzitter :  mevrouw Mireille Salmon; 

- leden :   de heer Frank Schuermans; 

   de heer Serge Mertens de Wilmars; 

   de heer Yves Roger; 

   de heer Yvan Vandermeersch; 

   de heer Joël Livyns; 

   de heer Rogier De Corte. 

 

Zij legden op 3 mei 2013 de eed af in handen van de Kamervoorzitter. 

 

 
Benoemingscommissies voor het notariaat 
 
Het mandaat van de leden van de Nederlandstalige en de Franstalige Benoemingscommissie 

voor het notariaat verstreek op 22 december 2012.  
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Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 maart 20011 werd in het Staatsblad van 

3 mei 2012 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt. Aangezien deze oproep onvoldoende 

kandidaturen opleverde, verscheen in het Staatsblad van 22 juni 2012 een nieuwe oproep. 

 

De Benoemingscommissies bestaan ieder uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden, 

telkens vier notarissen en vier niet-notarissen. De notarissen worden aangewezen door de 

Nationale Kamer van notarissen. De niet-notarissen (één magistraat, één hoogleraar of docent 

in de rechten en twee externe leden met een relevante beroepservaring) worden afwisselend 

door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat aangewezen met een tweederde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

 

Tijdens de plenaire vergadering van 14 november 2012 werden de heren Olivier Michiels, 

Damien Jans, Bernard Garcez en Patrick Gielen benoemd tot werkend lid van de Franstalige 

Benoemingscommissie en de heren Philippe Gysbergs, Piet Taelman en Jo Baret en mevrouw 

Leen Desticker tot werkend lid van de Nederlandstalige Benoemingscommissie. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 31 januari 2013 werden de heren Luc Simonet, Benoît Kohl, 

Christophe Beauduin  en Jean-Paul Pruvot benoemd tot plaatsvervangend lid van de Franstalige 

Benoemingscommissie en de dames Christine Lutters en Evelyne Terryn en de heren Piet 

Vermeeren en Geert Vervaeke tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige 

Benoemingscommissie. 

 

De benoeming van deze leden werd bekendgemaakt  in het Staatsblad van 11 februari 2013. 

 
 

Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke en sektarische organisaties  
 
Het mandaat van de leden van het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke en 

sektarische organisaties verstreek op 8 juni 2011. Een oproep tot kandidaten werd in het 

Staatsblad van 31 januari 2012 bekendgemaakt.  

 

Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde 

meerderheid door de Kamer worden verkozen. Vier vaste en vier plaatsvervangende leden 

worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad die voor elk te begeven ambt twee 

kandidaten dient voor te dragen. De andere vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden 

rechtstreeks door de Kamer aangewezen.  

 

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille 

van hun ervaring of kennis inzake de problematiek van de sektarische organisaties. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 20 december 2012 werden de heren Luc Willems 

(voorzitter), Roland Planchar (plaatsvervangend voorzitter), Gérard De Coninck, Peter De Mey, 

Jean-François Husson, Hendrik Pinxten, Balagangadhara Rao en Eric Robert benoemd tot vast 

                                                 
1
 Koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en 

de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van 
het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen. 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2012-2013 

 

 

5 

lid. De heren Bert Broeckaert, Stéphane Celestin, Johan Detraux en Olivier faelens, mevrouw 

Kathleen Jansen, de heren Dany Lesciauskas en Jean-François Nandrin en mevrouw Mireille 

Stallmaster-Degen werden benoemd tot plaatsvervangend lid.  

 
 
 
 
 

Overige instellingen 
 
Wat de overige instellingen betreft waarvoor aan de Kamer bijzondere opdrachten zijn 

toegekend, werd tijdens de gewone zittingsperiode 2012-2013 niet overgegaan tot benoemingen 

of voordrachten. 

 

Het gaat, pro memorie, om volgende instellingen: 

 

- het Rekenhof; 

- Comité P 

- de Federale ombudsmannen; 

- Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg; 

- Vaste Commissie voor Taaltoezicht; 

- Commissie van toezicht bij de deposito- en consignatiekas. 

 

 

 
 
 


