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ONVERENIGBAARHEDEN 
 

Parlementaire onverenigbaarheden opgenomen in andere teksten dan de artikelen 49 tot 51 en 119 
van de Grondwet en de wet van 6 augustus 1931 

 
— Benoemingscommissies voor het notariaat: lid. – Artikel 38, § 6, eerste lid, 4°, van de wet van 16 

maart 1803 op het notarisambt opnieuw opgenomen bij wet van 4 mei 1999. 
 
— Rekenhof: lid. – Artikel 2, tweede lid, van de wet van 29 oktober 1846. 
 
— Provincieraden: lid. – Artikel 25, 1, van de organieke wet van 19 oktober 1921 betreffende de 

provincieraadsverkiezingen. 
 
— HR Rail: bestuurder, algemeen directeur en adjunct van de algemeen directeur. – Artikel 51, § 1, 2°, 

van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. 
 
— Dienst van de Arbeidsinspectie: arbeidscontroleurs. – Artikel 50 van het koninklijk besluit van 6 

maart 1936 tot reorganisatie van de dienst van de arbeidsinspectie. 
 
— Nationale Delcrederedienst: voorzitter, ondervoorzitter of lid van de raad van beheer – Artikel 12 van 

de wet van 31 augustus 1939. 
 
— Raad voor de kredietinstellingen: lid van de raad. – Artikel 6 geworden van het koninklijk besluit van 

22 oktober 1937. 
 
— Toezicht in de steenkolenmijnen: afgevaardigden-werklieden. – Artikel 5, eerste lid, van het 

koninklijk besluit tot samenordening van de wetten betreffende de afgevaardigdenwerklieden bij het 
toezicht in de steenkolenmijnen van 31 december 1958. 

 
— Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg): 

afgevaardigden-werklieden. – Artikel 5, eerste lid, van de wet van 12 april 1960. 
 
— Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: lid van de raad van bestuur, afgevaardigde 

bestuurder. – Artikel 3ter van de wet van 2 april 1962. 
 
— Vaste Commissie voor Taaltoezicht: lid. – Artikel 60, § 2, tweede lid, van de gecoördineerde wetten 

van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 
 
— Ziekte- en invaliditeitsverzekering: adviserend geneesheer. – Artikel 24 van het koninklijk besluit nr. 

35 van 20 juli 1967. 
 
— Rechterlijke orde: alle ambten. – Artikel 293, 299bis en 300 van de wet van 10 oktober 1967 

houdende het Gerechtelijk Wetboek. 
 
— Hoge Raad voor de Justitie: lid. – Artikel 259bis-3, § 2, 2° en § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, 

ingevoegd door de wet van 22 december 1998.  
 
—  Nationale Tuchtraad voor de leden van de Rechterlijke Orde: lid. – Artikel 409, § 4, eerste lid, van 

het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 juli 2002. 
 
— Benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders: lid. – Artikel 512, § 3, vijfde lid, van de wet 

van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 7 januari 2014. 
 
— Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen en nationale paritaire commissies voor 

andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen: voorzitter en 
ondervoorzitter van een nationale paritaire commissie. – Artikelen 4, tweede lid, en 12, eerste lid, van het 



 

Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 17 april 2017. 2/16 
 

koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967. 
 
— Paritaire comités: voorzitter, ondervoorzitter. – Artikel 40, tweede lid, van de wet van 5 december 

1968. 
 
— Raad van State: lid van de Raad van State, van het auditoraat, van het coördinatiebureau, van de 

griffie, van het administratief personeel. – Artikelen 107 en 110 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973. 

 
— Vaste nationale cultuurpactcommissie: lid. – Artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de 

bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en artikel 22 van het 
decreet betreffende het cultuurpact van 28 januari 1974. 

 
— Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Vlaanderen: vertegenwoordigers in de schoot van de 

ondernemingen, die het voorwerp uitmaken van tussenkomst, beheerder. – Artikel 53, § 2, van de bijlage 
bij het koninklijk besluit van 16 november 1979. 

 
— Parlementen (Gemeenschappen en Gewesten): lid. – Artikel 24bis, § 2, 1°, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 233 van het Kieswetboek, artikel 10bis van 
de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en 
artikel 12 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 
— Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: lid van de Raad en lid van de griffie. – Artikel 39/45 van de 

wet van 15 december 1980. 
 
— Openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen: voorzitter, ondervoorzitter, 

lid van de raad van bestuur. – Artikel 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981. 
 
— Nationaal Comité voor Planning en Controle van de Staalnijverheid: voorzitter en ondervoorzitter. – 

Artikel 12 van het koninklijk besluit van 31 maart 1984. 
 

— «Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft»: lid van de 

raad van beheer. – Artikel 9, § 2, van het decreet van 27 juni 1986. 
 
— «Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen» (G.I.M.V.) en haar 

dochtervennootschappen: vertegenwoordiger, bestuurder. – Artikel 53, § 2, van de coördinatie van 9 juli 
1986 der statuten van de Naamloze Vennootschap «Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen». 

 
— Grondwettelijk Hof: rechter, referendaris, griffier, lid van het administratief personeel. – Artikelen 44 

en 48, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
 
— Europees Parlement: lid. – Artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van 

het Europese Parlement. 
 
— Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: werkend of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. – Artikel 39 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
— Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking: 

lid. – Artikel 1, § 2, van de wet van 13 augustus 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. 

 
— «Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung» (Dienst van 
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de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap): lid van de raad van bestuur. – Artikel 
8, tweede lid, van het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der 
Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige 
Gemeenschap voor de personen met een handicap). 

 
— Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen: voorzitter, lid van de 

Raad. – Artikel 51, § 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en van de 
landsbonden van ziekenfondsen. 

 
— Lokale radio’s (Vlaamse Gemeenschap): bestuurder. – Artikel 5, 1°, van het decreet van 7 

november 1990 houdende organisatie en erkenning van lokale radio’s. 
 

— Economische overheidsbedrijven: bestuurder, lid dienst «ombudsman». – Artikelen 22 en 44, § 3, 

van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven. 

 
— Infrabel: lid van de raad van bestuur en van het directiecomité. – Artikel 212, § 1, eerste lid, 2°, van 

de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 
 
— NMBS Holding: lid van de raad van bestuur, van het oriënteringscomité en van het directiecomité. – 

Artikel 162sexies, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 oktober 2004). 

 
— Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel: Bemiddelingsdienst: bemiddelaar. – 

Artikel 6, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991 betreffende de 
bemiddelingsdienst opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. 

 
— Openbare kredietsector: lid van de raad van bestuur, en van het directiecomité van de 

kredietinstellingen. – Artikel 202, § 1, 1°, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen. 

 
— Toezicht op politie- en inlichtingendiensten: lid of plaatsvervangend lid van het Vast Comité van 

Toezicht op de politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten. – 
Artikelen 4, vierde lid, en 28, vierde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- 
en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 

 
— Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO’s: 

stemgerechtigd lid van de raad van bestuur. – Artikel 18, § 5, van het decreet van 16 december 1991 van 
de Duitstalige Gemeenschap. 

 
— Autonome overheidsbedrijven: commissaris. – Artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit van 5 maart 

1992. 
 
— Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: lid, voorzitter. – Artikel 24 van de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van de persoonsgegevens. 

 
— Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer: lid. – Artikel 36ter/1, § 8, van de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens.   

 
— Participatiefonds: lid van de raad van bestuur. – Artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 december 

1992. 
 
— Cel voor financiële informatieverwerking (CFI): financiële deskundige. – Artikel 22, § 5, derde lid, 

van de wet van 11 januari 1993. 
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— Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lid. – Artikel 2 van het besluit van de 

Executieve van 3 juni 1993. 
 

— Franstalig Brussels Instituut voor de Beroepsopleiding: lid van het Beheerscomité. – Artikel 7bis, § 

1, 2°, van het decreet (Franse Gemeenschapscommissie) van 17 maart 1994 (zoals ingevoegd bij 
decreet van 24 april 2014). 

 
— Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: voorzitter, bestuurder bij het Agentschap, of bij elke 

andere instelling of entiteit waarop het Agentschap beroep doet op grond van artikel 28. – Artikel 38, 
eerste lid, 2°, van de wet van 15 april 1994. 

 
— Centrale paritaire commissies: voorzitter en ondervoorzitter. – Artikel 90, derde lid, van het decreet 

(Franse gemeenschap) van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde 
personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs. 

 
— Economische en sociale raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lid. – Artikel 3, § 4, van de 

ordonnantie van 8 september 1994. 
 
— Raadgevend comité voor bio-ethiek: lid. – Artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 15 januari 

1993 goedgekeurd door de wet van 6 maart 1995.  
 
— Federale ombudsman. – Artikel 5 van de wet van 22 maart 1995. 
 
— Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu: lid – Artikel 16.2.7, § 2, vierde lid, van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
 
— Hoge raad voor de werkgelegenheid: lid. – Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 

1996. 
 
— In Titel I van de wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van 

het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen bedoelde publiekrechtelijke naamloze vennootschappen: lid van de raden van bestuur 
en directiecomités. – Artikel 73, § 1, 1°, van deze wet. 

 
— Kinderrechtencommissaris. – Artikelen 7 en 8 van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting 

van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris (Vlaamse 
Gemeenschap). 

 
— Commissie van toezicht (Kinderrechtencommissariaat): maandcommissaris. – Artikel 22, § 2, 2°, 

van het decreet (Vlaamse Gemeenschap) van 3 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 15 
juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van 
Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de 
minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 
jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij 
voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. 

 
— Paritaire commissies en centrale paritaire commissie: voorzitter en ondervoorzitter. – Artikelen 174, 

derde lid, en 252, vierde lid, van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. 

 
— Federale Raad voor Wetenschapsbeleid: lid. – Artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 augustus 

1997. 
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— Vennootschap «Mijnschade en Bemaling Limburgs mijngebied»: bestuurder. – Artikel 13 van het 

decreet van 19 december 1997. 
 
— Nationale Bank van België: gouverneur, vice-gouverneur, lid van het Directiecomité, lid van de 

Sanctiecommissie, lid van het Afwikkelingscollege, regent, censor. – Artikel 25 van de wet van 22 februari 
1998 (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014). 

 

— «Agence wallonne à l’exportation»: lid van de raad van bestuur. – Artikel 5 van het decreet (Waals 

Gewest) van 2 april 1998. 
 
 
— Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties: vast of waarnemend 

lid. – Artikel 4, § 3, 2°, van de wet van 2 juni 1998. 
 
— Vlaamse ombudsman. – Artikelen 4 en 6 van het decreet van 7 juli 1998. 
 
— Gemeenschapsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap): stemgerechtigd lid van de lokale schoolraad, 

de raad van bestuur van een scholengroep of de raad van het Gemeenschapsonderwijs. – Artikelen 9, § 
1, 22 en 32, § 1, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998. 

 
— Universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap: regeringscommissaris. – Artikel 2 van het besluit 

(Vlaamse Regering) van 23 juli 1998. 
 
— Comité voor de toewijzing van woningen: lid. – Artikel 150, derde lid, van de Waalse 

Huisvestingscode van 29 oktober 1998. 
 
— Geïntegreerde politie: lid van het operationeel kader. – Artikel 134 van de wet van 7 december 

1998. 
 
— Paritaire comités vrij confessioneel onderwijs, vrij niet-confessioneel onderwijs en PMS-centra: 

voorzitter en ondervoorzitter. – Artikel 103 van het decreet (Duitstalige Gemeenschap) van 14 december 
1998. 

 
— Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten: voorzitter, lid van het 

Bestuurscomité, revisor. – Artikel 8 van de wet van 17 december 1998. 
 
— Opvolgingscomité van de breedband telecommunicatiediensten: lid. – Artikel 12 van het besluit 

(Brusselse Hoofdstedelijke Regering) van 17 december 1998. 
 
— Belgische Technische Coöperatie: bestuurder en verantwoordelijke voor het dagelijks beheer. – 

Artikelen 22, § 7, en 24, § 4, van de wet van 21 december 1998 en artikelen 18, § 7, en 21, § 4, van het 
koninklijk besluit van 15 februari 1999. 

 
— Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging: commissaris-generaal, adjunct-commissaris-

generaal. – Artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 23 december 1998. 
 
— Nationale Bank van België: gouverneur, vice-gouverneur, lid van het Directiecomité, lid van de 

Sanctiecommissie , regent, censor. – Artikel 37 van de statuten van 23 december 1998 van de Nationale 
Bank van België. 

 

— «Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft»: vastbenoemde 

ambtenaar (ambtshalve verlof). – Artikel 13, § 1, van het besluit (Duitstalige Gemeenschap) van 10 maart 
1999. 

 
— Vlaams Fonds der Letteren: lid van het fondsbestuur, beslissingscollege, beroepscommissie of van 
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de adviescommissies. – Artikelen 7, § 9, 10, vierde lid, 10bis, tweede lid, en 11, § 4, van het decreet van 
30 maart 1999.  

 
— Ombudsdienst voor energie: lid. – Artikel 27, § 3, van de wet van 29 april 1999. 
 
— Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas: voorzitter, lid van het directiecomité. – 

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999. 
 

— «Société régionale d’Investissement de Wallonie»: beheerder, lid van het beheerscomité. – Artikel 

1, lid 1, 1, van het besluit (Waalse Regering) van 6 mei 1999. 
 

— «Société wallonne de gestion et de participation»: beheerder, lid van het beheerscomité. – Artikel 1 

van het besluit (Waalse Regering) van 6 mei 1999. 
 
— Paleis voor Schone Kunsten: lid van de raad van bestuur. – Artikel 11, § 7, van de wet van 7 mei 

1999. 
 
— Kansspelcommissie: voorzitter, lid, plaatsvervangend lid. – Artikel 11, lid 1, 6, van de wet van 7 mei 

1999. 
 
— Hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap: commissaris-coördinator van de Vlaamse Regering. – 

Artikel 6, 1°, van het besluit (Vlaamse Regering) van 18 mei 1999. 
 
— Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofstedelijk Gewest: 

lid. – Artikel 8 van het besluit (Brussels Hoofstedelijk Gewest) van 8 maart 2001.  
 

— «Commission wallonne pour l’énergie» (CWaPE): voorzitter of directeur. – Artikel 45bis, van het 

decreet (Waals Gewest) van 12 april 2001. 
 
— Reguleringsinstantie van de Vlaamse elektriciteitsmarkt: lid van het dagelijksbestuur. – Artikel 6, 3°, 

van het besluit (Vlaamse Regering) van 27 april 2001. 
 
— Projectverenigingen, dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging (intergemeentelijke 

samenwerking in Vlaanderen): bestuurder, vertegenwoordiger op de algemene vergadering. – Artikelen. 
17, 48 en 59, tweede lid, van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 

 
— In opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Vlaamse decreet van 

van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het 
Energiedecreet) werden aangewezen als distributienetbeheerder (intergemeentelijke samenwerking in 
Vlaanderen): leden van de regionale bestuurscomités. – Artikelen 55 juncto 48 van het Vlaamse decreet 
van de  van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
— Brugel: voorzitter, bestuurder. – Artikel 30quinquies, § 2, tweede lid, van de ordonnantie van 19 juli 

2001. 
 
— Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (en haar dochtervennootschappen): bestuurder, 

commissaris. – Artikel 1 van het regeringsbesluit van 18 oktober 2001 van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot vaststelling van de onverenigbaarheden met de functie van bestuurder en van de 
commissarissen in de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel. 

 
— Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: managementfunctie, staffunctie. – 

Artikel 16, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 6 december 2001. 
 
— Paritaire commissies: voorzitter, ondervoorzitter. – Artikel 440, derde lid, van het decreet van 20 
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december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs 
georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het 
personeel, rechten en plichten van studenten) (Franse Gemeenschap). 

 
— Paritaire commissies: voorzitter, ondervoorzitter. – Artikel 106, vierde lid, van het decreet van 31 

januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van 
de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra (Franse Gemeenschap).  

 
— Paritaire commissies: voorzitter, ondervoorzitter. – Artikel 116, vierde lid, van het decreet van 31 

januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van 
de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra (Franse Gemeenschap). 

 
 

— «Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication 

(ETNIC)»: lid van de raad van bestuur. – Artikel 7, § 2, lid 5, van het decreet (Franse Gemeenschap) van 

27 maart 2002 en 4, § 4, van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de 
autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap 
ressorteren. 

 
— Nationale Loterij: bestuurder, lid van het directiecomité of regeringscommissaris. – Artikel 12, § 1, 

2°, van de wet van 19 april 2002. 
 

— «Comité francophone de coordination des politiques d’aide aux personnes et à la santé» (Franstalig 

comité voor de coördinatie van het beleid inzake bijstand aan personen en het gezondheidsbeleid): lid. – 
Artikel 10 van het samenwerkingsakkoord goedgekeurd bij het decreet (Waals Gewest) van 25 april 2002 
en het decreet (Franse Gemeenschap) van 23 januari 2003. 

 
— Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de 

euthanasie: lid. – Artikel 6, § 2, lid 2, van de wet van 28 mei 2002. 
 

— «Fonds Ecureuil de la Communauté française»: lid van de Raad van bestuur. – Artikel 5, § 5, 2°, 

van het decreet (Franse Gemeenschap) van 20 juni 2002. 
 
— Franse Gemeenschap: algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind. – Artikel 5, § 1, van 

het decreet van 20 juni 2002. 
 
— Commissie inzake leerlingenrechten: lid. – Artikel IV.8, § 2, tweede lid, 1°, van het decreet (Vlaamse 

Gemeenschap) van 28 juni 2002. 
 
— Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote 

ondernemingen (Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises — 
SOWALFIN): bestuurder. – Artikel 9, § 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 11 juli 2002. 

 
— Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan: bestuurder. – Artikel 33, § 1, b), van het decreet 

(Franse Gemeenschap) van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het 
gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot 
oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan 

 

— «Office de la Naissance et de l’Enfance»: bestuurder. – Artikel 9, § 1, 2°, van het decreet (Franse 

Gemeenschap) van 17 juli 2002. 
 
— Expertencommissie voor Overheidscommunicatie: lid. – Artikel 7, § 4, van het decreet (Vlaamse 

Gemeenschap) van 19 juli 2002. 
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— Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): voorzitter van het directiecomité, lid van de 
raad van toezicht, lid van de sanctiecommissie of lid van het directiecomité van de FSMA. – Artikel 53, 
eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002. 

 
— Overheidsinstelling, maatschappij voor schoolgebouwen en maatschappij voor vermogensbeheer 

die onder de Franse Gemeenschap ressorteert: overheidsbestuurder, commissaris van de Regering en 
commissaris der rekeningen. – Artikelen 4, § 4, b), 32, 2, en 47, 2, van het decreet (Franse 
Gemeenschap) van 9 januari 2003. 

 
— Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: managementfuncties. – Artikel 16, § 1, 3°, van 

het koninklijk besluit van 20 februari 2003. 
 
— Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: effectieve stemgerechtigde of 

plaatsvervangende leden van de raad van bestuur, alsmede lid van de directie. – Artikel 12 van het 
koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen. 

 
— Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen: lid. – Artikel 13 van het koninklijk besluit van 

4 april 2003. 
 
— Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM): regeringscommissaris, commissaris-revisor. – 

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2003, en artikel 24, § 4, van de statuten van 
de BAM in bijlage bij het besluit van 20 juni 2003.  

 
— Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen: bestuurder. – Artikel 21, § 

1, 1°, van het Vlaams kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003. 
 
— Strategische adviesraden: lid van een strategische adviesraad of van een werkcommissie. – Artikel 

8, tweede lid, 1°, van het Vlaams decreet van 18 juli 2003. 
 
— Reguleringsinstantie bedoeld in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke 

aanwending: lid van het dagelijks bestuur. – Artikel 6, 3°, van het Besluit van 5 december 2003 (Vlaamse 
Regering). 

 
— Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed: lid. – Artikel 11, 2°, van het Besluit van 5 

december 2003 (Vlaamse Regering). 
 
— Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: extern lid van een sectoraal 

comité. – Artikel 5, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 17 december 2003. 
 
— Ambtenaren-generaal van het Waals Gewest: betrekkingen bij mandaat toegekend, lid van een 

selectiecomité. – Artikel 341 een 344, § 4, van de Waalse Ambtenarencode van 18 december 2003. 
 
— Overheidsbestuurder en overheidsbeheerder die hun ambt uitoefenen: 

- bij volgende rechtspersonen: 
- «Agence wallonne à l'Exportation» (Waals Exportagentschap); 
- «Agence wallonne des Télécommunications» (Waals Agentschap voor Telecommunicatie); 
- het «Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie» (Woningfonds van de 

Kroostrijke Gezinnen van Wallonië); 
- het «Office for Foreign Investors in Wallonia»; 
- de «Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi» (Waalse Dienst voor 

Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling); 
- de autonome haven van regio «Centre»en regio «West»; 
- de autonome haven van Charleroi; 
- de autonome haven van Namen; 
- de autonome haven van Luik; 
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- de «Société d'Assainissement et de Rénovation des sites industriels dans l'ouest du 
Brabant wallon» (Vennootschap voor de sanering en de vernieuwing van bedrijfsruimten in 
het westen van Waals-Brabant); 

- de «Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement» (Openbare maatschappij voor 
hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu); 

- de «Société publique de Gestion de l'Eau» (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer); 
- de «Société régionale d'Investissement de Wallonie» (Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij voor Wallonië); 
- de «Société régionale wallonne du Transport public de Personnes» (Waalse gewestelijke 

maatschappij voor openbaar personenvervoer); 
- de «Société de Rénovation et d'Assainissement des sites industriels» (Maatschappij voor 

de hernieuwing en de sanering van bedrijfsruimten); 
- de «Société wallonne de Crédit social» (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet); 
-  de «Société wallonne des Eaux» (Waalse Watermaatschappij); 
- de «Société wallonne du Logement» (Waalse Huisvestingsmaatschappij); 
- de «Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures» (Waalse 

maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren); 
- de «Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises» 

(Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote 
ondernemingen); 

- Sambrinvest; 
- Meusinvest; 
- Investsud; 
- Nivelinvest; 
- Invest Borinage Centre; 
- Hoccinvest; 
- Ostbelgieninvest; 
- Namurinvest; 
- de Openbare Vervoersmaatschappij Waals-Brabant; 
- de Openbare Vervoersmaatschappij Charleroi; 
- de Openbare Vervoersmaatschappij Henegouwen; 
- de Openbare Vervoersmaatschappij Luik-Verviers; 
- de Openbare Vervoersmaatschappij Namen-Luxemburg. 
- het Agentschap voor economische stimulering; 
- het Agentschap voor technologische stimulering 
- de Maatschappij "Brussels South Charleroi Airport" (BSCA); 
- «Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles» (het Investeringsfonds in de 

cultuurondernemingen) «St'art»; 
- de «Société aéroportuaire de Bierset» (luchthavenmaatschappij Bierset); 

- ofwel in een gespecialiseerde maatschappij of een gespecialiseerde dochtermaatschappij in de 
zin van de wet van 2 april 1962 betreffende de federale investeringsmaatschappij of de 
gewestelijke investeringsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 mei 1999; 

- ofwel bij elke rechtspersoon die is opgericht bij een decreet of een besluit na 1 april 2004 
behalve bij rechtspersonen die de vorm hebben van een vereniging zonder winstoogmerk; 

 
         Artikelen 3 en 8, § 1, 2°, van het decreet van 12 februari 2004 (Waals Gewest). 
 

— Regeringscommissaris. – Artikel 6, § 1, 2°, van de Waalse decreten van 12 februari 2004. 
 
— PROXIMUS: bestuurder. – Artikel 17, § 1, 2°, van de statuten goedgekeurd bij het koninklijk besluit 

van 29 februari 2004, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 2015. 
 
— Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (Vlaams Gewest): lid. – Art. 2, § 9, van 

het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004. 
 
— Paritair comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs (Duitstalige gemeenschap): voorzitter en 
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ondervoorzitter. – Artikel 102, derde lid, van het decreet van 29 maart 2004. 
 
— Vlaamse Onderwijsraad: lid. – Artikel 84 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op 

school en de Vlaamse Onderwijsraad. 
 
— Het Belgisch Rode Kruis: nationale voorzitter, nationale ondervoorzitter, voorzitter van het nationaal 

medisch comité van de humanitaire diensten, lid van het nationaal directiecomité. – Artikel 52 van de 
statuten zoals goedgekeurd bij de regeringsbesluiten van 2 april 2004 (Vlaamse Gemeenschap), 4 
december 2003 (Franse Gemeenschap) en 4 juni 2004 (Duitstalige Gemeenschap). 

 
— Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement: lid van de raad van 

bestuur, directeur. – Artikel 7, § 2, en 9ter, § 2 , van het decreet van 7 mei 2004. 
 
— Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: lid. – Artikel 6 van het decreet van 7 mei 2004. 
 
— Sociaal-economische raden van de regio: lid. – Artikel 16, § 8, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 

(Vlaams Gewest). 
 

— Waalse provincieraden en provinciecolleges: lid. – Artikel L2212-74, § 1, 1°, van het Waalse 
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 27 mei 2004. 

 
— Waalse provincies: provinciegouverneur, directeur-generaal, arrondissementscommissaris. – Artikel 

L2212-76, § 1, 1°, van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 27 
mei 2004. 

 
— Lokale verkiezingen in het Waals Gewest: het ambt van voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend 

bijzitter van een kiesbureau. – Artikel L4125-1, § 4, van het Waalse Wetboek van de plaatselijke 
democratie en de decentralisatie van 27 mei 2004. 

 
— Waalse provincieraden: kandidaat bij de provincieraadverkiezingen. – Artikel L4142-1, § 4, van het 

Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 27 mei 2004. 
 
— Begeleidingscomité: door de Waalse regering aangewezen waarnemer. – Artikel D.28-17, § 4, 

derde lid, van het Waals Milieuwetboek van 27 mei 2004. 
 
— Waalse intercommunales : door de Waalse regering aangewezen afgevaardigden voor het toezicht 

in sommige intercommunales – Artikel L3122-3bis, § 1, lid 5, 2° (ingevoegd bij decreet van 28 april 2014). 
 
— Adviesraad Integrale Jeugdzorg (Vlaamse gemeenschap): vertegenwoordigers per sector en 

plaatsvervangers. – Artikel 11, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004. 
 
— Representatieve organen van de islamitische eredienst bij de Belgische overheid: kandidaat. – Punt 

I, 2, van het verkiezingsreglement van 12 januari 2005 van de commissie belast met de hernieuwing van 
de organen van de islamitische eredienst. 

 
— Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen: lid. – Artikel 24, § 6, 4°, van de basiswet van 12 

januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden zoals gewijzigd 
bij de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het 
toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. 

 
— Commissies van toezicht op de gevangenissen: lid. – Artikel 28, § 4, 5°, van de basiswet van 12 

januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden zoals gewijzigd 
bij de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het 
toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. 

 
— Autonome hogeschool van de Duitstalige Gemeenschap: leden van de raad van bestuur 
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vertegenwoordigers uit de sector van het basisonderwijs, uit de gezondheidsmilieus en van de 
economische of culturele milieus. – Artikel 7, § 1, vierde lid, van het bijzonder decreet van 21 februari 
2005. 

 
— Mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap: lid van de beslissingskamer en lid van de 

advieskamer. – Artikelen 91 en 112 van het decreet van de Duitstalige gemeenschap van 27 juni 2005.  
 
— Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: managementfunctie. – Artikel 15 van het 

koninklijk besluit van 18 november 2005. 
 
— Vlaamse provincies: provincieraadslid, lid van de deputatie. – Artikelen 11 en 47 van het 

provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
— Naamloze vennootschap van publiek recht «DE POST»: lid van de raad van bestuur. – Artikel 18 

van de statuten van «DE POST», beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2005, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 13 december 2005. 

 
— Kandidaat bijzondere veldwachter. – Artikel 2, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 8 januari 

2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. 
 
— Adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal: lid. – Artikel 3, § 5, van het decreet van 5 mei 

2006.  
 
— Politiediensten: hoedanigheid van personeelslid van het operationeel kader. – Artikel 69 van de 

Deontologische code van de politiediensten vastgesteld door koninklijk besluit van 10 mei 2006. 
 
— Naamloze vennootschap van publiek recht «APETRA»: lid van de raad van bestuur, lid van het 

directiecomité. – Artikel 24, § 3, en artikel 25, § 5, van de statuten van «APETRA», goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 15 juni 2006; artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006. 

 
— Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA): lid, lid van een werkcommissie. – Artikel 10 van het 

decreet van het Vlaams Gewest van 7 juli 2006 en 8 van het decreet van 18 juli 2013 tot regeling van de 
strategische adviesraden. 

 
— Veiligheid van de Staat: lid van de ondersteuningscel. – Artikel 19 van het koninklijk besluit van 5 

december 2006. 
 
— Veiligheid van de Staat: hoedanigheid van ambtenaar van de buitendiensten. – Artikel 18, §1, van 

het koninklijk besluit van 13 december 2006. 
 
— Militair van het actief kader. – Artikel 172, § 1, vierde lid, van de wet van 28 februari 2007. 
 
— Naamloze vennootschap van publiek recht «CITEO»: bestuurder, afgevaardigd bestuurder, adjunct-

afgevaardigde bestuurder. – Artikel 8 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 
april 2007. 

 
— Naamloze vennootschap van publiek recht «Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen»: 

bestuurder, lid van het directiecomité. – Artikelen 18 en 33 van de statuten van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering 
van 27 april 2007 (goedgekeurd door koninklijk besluit van 6 juli 2007). 

 
— Raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin: lid. – Artikel 9, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007.  
 
— Universiteit Hasselt: lid van de raad van bestuur. – Artikel 6, lid 1, 3°, van de decreet van 20 juni 

2008 houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in 
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Limburg. 
 
— Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en 

landschappen: lid. – Artikel 36, § 1, tweede lid, 2°, van het decreet van 23 juni 2008. 
 
— Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Oostende-Brugge, Luchthavenontwikkelings-

maatschappij Kortrijk-Wevelgem, Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen: lid van de raad van 
bestuur, gedelegeerde bestuurder. – Artikelen 23, § 2, 25, 56, § 2, 58, 66/21 en 66/23, van het Vlaamse 
decreet van 10 juli 2008 juncto artikel 21 van het kaderdecreet van 18 juli 2003. 

 
— Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer: lid of 

plaatsvervangend lid. – Artikel10, § 4, 2°, van het decreet van 18 juli 2008. 
 
— Selectieadviescommissie (sportinfrastructuur in Vlaanderen): lid. – Artikel 2, § 2, 6°, van het besluit 

van de Vlaamse regering van 18 juli 2008. 
 

— Wallonie-Bruxelles International: betrekkingen toegekend bij mandaat (sommige leidende 

ambtenaren). – Artikel 271, 6°, van het besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering (zoals 
gewijzigd bij het besluit van 13 december 2012). 

 

— Wallonie-Bruxelles International: betrekkingen toegekend bij mandaat (sommige leidende 

ambtenaren). – Artikel 271, 6°, van het besluit van 5 december 2008 van de Regering van de Franse 
Gemeenschap (zoals gewijzigd bij het besluit van 19 juni 2014). 

 
 
— Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid: lid. – Artikel 11, § 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 19 

december 2008. 
 
— Beoordelingscommissie circuskunsten: lid. – Artikel 23, § 6, van het Besluit van de Vlaamse 

regering van 6 maart 2009. 
 
— Adviescommissie voor de jeugdorganisaties (Franse gemeenschap): lid – Artikel 38, § 5, tweede lid, 

1°, van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de 
subsidiëring van de jeugdorganisaties. 

 
— «Conseil supérieur de l’audiovisuel» (Franse gemeenschap): lid van het College voor vergunning en 

controle, effectief of plaatsvervangend lid van het College voor advies, voorzitter of ondervoorzitter van 
het Bureau, personeelslid. – Artikelen 138, § 4, 3°; 139, § 2, 3°; 142, § 2 ; en 144 van het gecoördineerd 
decreet van 26 maart 2009 van de Franse Gemeenschap betreffende de audiovisuele mediadiensten. 

 
— VRT: bestuurder. – Artikel 12, § 2, 1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 

2009 betreffende radio-omroep en televisie. 
 
— Landelijke radio-omroeporganisaties (Vlaamse gemeenschap): leden van de raad van bestuur. – 

Artikel 138, § 1, 2°, a), van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende 
radio-omroep en televisie. 

 
— Regionale radio-omroeporganisaties (Vlaamse gemeenschap): leden van de raad van bestuur. – 

Artikel 141, § 1, 2°, a), van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende 
radio-omroep en televisie. 
 

— Netwerkradio-omroeporganisatie: lid raad van bestuur – Artikel 143/2, § 1, 2°, a, van het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. 

 
— Vlaamse Regulator voor de Media: lid. – Artikel 216, § 1, vierde lid, en 216, § 3, tweede lid, van het 
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decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie juncto 
artikel 21, § 1, van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.  

 
— Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): bestuurder, werknemer. – Artikel 

3.1.7, eerste lid, 3°, en 3.1.12/1, 3°, van het Vlaamse decreet van 8 mei 2009 houdende algemene 
bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet). 

 
— Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid: lid. – Artikel 6.1.26 van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening van 15 mei 2009. 
 
— Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering: lid. – Artikel 6.3.9, § 2, van de  Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 (nog niet in werking getreden). 
 
— Duitstalige gemeenschap: ombudsman. – Artikel 9, §1, 4°, van het decreet van 26 mei 2009. 
 
— «Stuurgroep GDI-Vlaanderen», «GDI-raad»: lid. – Artikelen 1, § 4, 1°, en 7, 1°, van het besluit van 

24 juli 2009 (Vlaamse regering). 
 
— Infrabel: bestuurder. – Artikel 18, § 1, tweede lid, van de bijlage van het koninklijk besluit van 15 

maart 2010. 
 
— Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lid benoemd ter 

vertegenwoordiging van een van de volgende adviesinstelling: Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Gewestelijke Mobiliteitscommissie, Adviesraad voor Huisvesting; lid benoemd als onafhankelijke expert. –
Artikel 4 van het besluit (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van 25 maart 2010.  

 
— Gemeenschapelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest: 

ombudsman. – Artikel 6, eerste lid, 4°, van het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen Franse 
Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschapelijke ombudsdienst 
voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. 

 
— Gemeenschappelijke «Ecole d'administration publique» (Bestuursschool) voor de Franse 

Gemeenschap en het Waalse Gewest: commissarissen van de Waalse Regering en van de Regering van 
de Franse Gemeenschap. – Artikel 39, § 1, 2°, van de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 10 
november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. 

 
— Jeugdraad: lid. – Artikel 7, § 2, van het decreet (Vlaamse overheid) van 20 januari 2012.  
 
— Adviescommissie en beoordelingscommissies voor het cultureel erfgoed (Vlaamse gemeenschap): 

lid. – Artikel 181 van het decreet van 6 juli 2012.  
 
— Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lid. 

– Artikel 6 van het besluit van 19 juli 2012. 
 
— Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die 

onder het Comité van Sector XVII ressorteren: ambtenaren-generaal (betrekkingen bij mandaat 
toegekend). – Artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 
2012. 

 
— Disciplinaire commissie of disciplinaire raad (preventie en bestrijding van doping in de sport in 

Vlaanderen): lid. – Artikel 88, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2012. 
 
— Gezworenen van de hoven van assisen. – Punt I, 8., 3°, van de omzendbrief van 11 januari 2013. 
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— Visitatiecommissie (culturele erfgoed in Vlaanderen): lid van de «pool van deskundigen». – Artikel 
105, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2013. 

 
— Belgische Mededingingsautoriteit: voorzitter, auditeur-generaal, directeur economische en juridische 

studies, personeelslid, assessor-ondervoorzitter of assessor. – Artikel IV. 37, van het Wetboek van 
economisch recht van 28 februari 2013. 

 
— bpost: bestuurder. – Artikel 20, §1, 2°, van de gecoördineerde statuten van bpost van 11 mei 2016. 
 
— Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lid. – 

Artikel 96, § 1, van de Brusselse Huisvestingscode van 11 juli 2013. 
 
— Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM): sociaal afgevaardigde bij een openbare 

vastgoedmaatschappij. – Artikel 62, 1°, van de Brusselse Huisvestingscode van 11 juli 2013. 
 
— Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Kandidaat-

pleegzorgers: voorzitter, ondervoorzitter, lid, plaatsvervanger. – Artikel 3, eerste lid, 1), van het besluit 
van de Vlaamse regering van 12 juli 2013.  

 
— Regeringscommissaris bij een publieke of private extern verzelfstandigde agentschap, bij de 

Vlaamse openbare instellingen De Watergroep, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep en het Vlaams Fonds voor de Letteren, of bij een vzw of een handelsvennootschap die 
deel uitmaakt van de Vlaamse overheid (met uitzondering van de universiteiten en hogescholen). – 
Artikel 12, eerste lid, 2°, van het decreet (Vlaamse overheid) van 22 november 2013. 

 
— Coördinatiecomité van de VDI (Vlaamse dienstenintegrator): lid. – Artikel 2, § 4, van het besluit van 

de Vlaamse regering van 29 november 2013. 
 
— Pool van beoordelaars, pool van voorzitters, Adviescommissie Kunsten (Vlaamse gemeenschap): 

beoordelaar, voorzitter, lid van de Adviescommissie. – Artikel 41, 1°, van het decreet van 13 december 
2013 (Kunstendecreet). 

 
— Aankoop van kunstwerken – Collectie Vlaanderen (Vlaamse gemeenschap): curator of lid van een 

commissie van experten. – Artikel 167 van het decreet van 13 december 2013 (Kunstendecreet) en 105 
en 106 van het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2014. 

 
— Federale Deontologische Commissie voor de openbare mandatarissen: lid. – Artikel 9 van de wet 

van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. 
 
— Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme: effectief of 

plaatsvervangend lid van de interfederale raad van bestuur. – Artikel 8, § 7, van het 
Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 goedgekeurd bij wet van 19 januari 2014. 

 
— Raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren 

(Duitstalige gemeenschap): leden en plaatsvervangers vertegenwoordigers uit de gezinssector, uit de 
gezondheidssector, uit de sociale sector en uit de jeugdsector. – Artikel 9, § 1, vierde lid van het bijzonder 
decreet van 20 januari 2014 tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. 

 
— Deontologische commissie (Waalse Gewest, Franse Gemeenschap en Franse 

Gemeenschapscommissie): lid. – Artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014 tussen de 
Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. 

 
— Viapass: lid van de raad van bestuur. – Artikel 24, § 1, 1°, van het Samenwerkingsakkoord van 31 

januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en tot 
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oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder 
de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 
— Vlaams bestuursrechtscollege (Milieuhandhavingscollege, Raad voor Vergunningsbetwistingen, 

Raad voor Verkiezingsbetwistingen): effectief of aanvullend bestuursrechter. – Artikel 51 van het decreet 
(Vlaamse overheid) van 4 april 2014. 

 
— Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI): lid van de raad van bestuur. – Artikel 11, 

vierde lid, 1°, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 18 april 2014. 

 
— Instellingen waarin openbare mandaten worden uitgeoefend (Franse Gemeenschapscommissie): 

overheidsbestuurder. – Artikelen 2, 2° tot 4°, en 6, § 1, eerste lid, 2°, van het decreet (Franse 
Gemeenschapscommissie) van 24 april 2014. 

 
— Vlaamse Heraldische Raad: lid. – Artikel 3, 1°, van het besluit (Vlaamse regering) van 16 mei 2014. 
 
— Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed: lid. – Artikel 3.1.2 van het besluit (Vlaamse Regering) van 

16 mei 2014. 
 
— Instituut voor de nationale rekeningen: niet van rechtswege aangeduide leden en waarnemers van 

de Raad van bestuur, lid van een wetenschappelijk comité. – Artikelen 26, vierde
 
lid; 31, tweede lid; 32, 

vierde lid; 33, derde lid; 34, derde lid, van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de 
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse 
Gemeenschapscommissie. 

 
— Centrum voor Cybersecurity België: directeur, adjunct-directeur. – Artikel 10, § 1, 2°, en 12, § 1, 4°, 

van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014. 
 
— Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten 

van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel: effectief of plaatsvervangend bestuurslid. – 
Artikel 6, vierde lid, van het huishoudelijk reglement van 16 oktober 2014. 

 
— Directie voor de controle op de lokale mandaten – Waalse overheidsdienst: personeelslid. – Artikel 2, 

3°, van het besluit (Waalse regering) van 6 november 2014. 
 

— Comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest): 
lid. – Artikel 2 van het besluit (Brusselse Hoofdstedelijke Regering) van 19 maart 2015. 

 
— Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen: lid. – Artikel 24, eerste lid, van het 

intern reglement goedgekeurd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 
2015. 

 
— Commissie van experts opgericht ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie: lid – Artikel 2, § 6, van het koninklijk besluit van 18 
november 2015. 

 
— Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen: 

- voorzitter. – Artikel 21, § 2, tweede lid, van de wet van 24 april 2014 betreffende de 
organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO’s; 

- vertegenwoordigers van een erkende organisatie. – Artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit 
van 12 november 2015 tot uitvoering van de wet van 24 april 2014. 
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— Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO): lid. – Artikel 7, tweede lid, van het 
besluit van 14 oktober 2016 van de Vlaamse Regering houdende het oprichten van de Vlaamse 
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO). 
 

— Raadgevend Comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: lid. – Artikel 12, 1°, 
van het besluit van 28 oktober 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. 
 

— Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: lid – Artikel 5, vijfde lid, van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams 
Informatie- en ICT-beleid. 

 
— Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven: lid van de raad van bestuur 

van de Dienst. – Artikel 21, § 2, eerste lid, van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap 13 
december 2016 tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend 
leven. 

 
— Sociale Huisvestingsmaatschappijen: visitator – Vlaamse overheid, deelnemingsvoorwaarden van 

de oproep tot kandidaatstelling van 30 januari 2017. 


