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Benoemingen en voordrachten 2013-2014 
 
 
 
Federale ombudsmannen 
 
Het mandaat van de federale ombudsmannen verstreek op 7 november 2011.  

 

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 

ombudsmannen diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van een Nederlandstalige en 

een Franstalige ombudsman. 

 

Op 24 januari 2013 werd een oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

Op 16 april 2013 vond een hoorzitting plaats met de kandidaten in de commissie voor de 
Verzoekschriften. Tijdens de Conferentie van voorzitters van 9 oktober 2013 bracht de heer 
Christian Brotcorne, voorzitter van de commissie, verslag uit van deze hoorzitting.  
 

Tijdens de plenaire vergadering van 10 oktober 2013 werd de heer Guido Herman benoemd tot 

Nederlandstalige ombudsman en mevrouw Catherine De Bruecker tot Franstalige 

ombudsvrouw. Zij legden op 19 november 2013 de eed af in handen van de Kamervoorzitter.  

 
 
Privacycommissie 
 
Bij brief van 24 maart 2014 deelde de minister van Justitie de lijst van kandidaten mee die door 

de Ministerraad werd voorgedragen voor de benoeming van een plaatsvervangend lid (8e 

mandaat) van de Privacycommissie. 

 

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

Nederlandstalige en Franstalige leden.  

 

Tijdens de plenaire vergadering van 23 april 2014 werd de heer Frank De Smet (N) benoemd tot 

plaatsvervangend lid van de Privacycommissie. Hij legde op 12 mei 2014 de eed af in handen 

van de Kamervoorzitter. 

 
 
Statistisch Toezichtscomité (opgericht binnen de Privacycommissie) 
 
Bij brief van 26 juni 2013 deelde de voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer de brief mee van de Vice-Eersteminister en Minister van Economie, 

Consumenten en Noordzee van 28 mei 2013 betreffende de voordracht van kandidaten door de 

Ministerraad voor het Statistisch Toezichtscomité. 

 

Aangezien deze voordracht onvolledig was, stuurde de Minister een nieuwe volledige voordracht 

bij brief van 2 april 2014. 
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Overeenkomstig artikel 24sexies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 

bestaat het Statistisch Toezichtscomité uit drie leden van de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de voorzitter, en drie externe leden aangewezen 

door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voor elk vast lid wordt één plaatsvervangend lid 

benoemd. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 april 2014 werden de volgende externe leden benoemd : 

 

Vaste leden 

 

- baron Michel Vanden Abbeele (F) 

- mevrouw Martine Van Wouwe (N) 

- de heer Patrick Deboosere (N) 

 

Plaatsvervangende leden 

 

- de heer Thierry Mansvelt (F) 

- de heer Philippe Gysberghs (N) 

- de heer Patrick Vander Weyden (N) 

 

Zij legden op 12 mei 2014 de eed af in handen van de Kamervoorzitter. 

 
 
Sectoraal comité voor de Federale Overheid (opgericht binnen de 

Privacycommissie) 
 

Bij brief van 10 juli 2013 verzond de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering 

van de Openbare Diensten de voordracht van kandidaten door de Ministerraad voor het 

Sectoraal comité voor de Federale overheid. 

 

Overeenkomstig artikel 31bis, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is elk sectoraal 

comité samengesteld uit drie vaste of plaatsvervangende leden van de Privacycommissie, 

waaronder de voorzitter, alsmede uit drie externe leden aangewezen door de Kamer. Voor elk 

vast lid wordt één plaatsvervangend lid benoemd. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 21 november 2013 werden de volgende externe leden 

benoemd : 

 

Vaste leden 

 

- mevrouw Nicole Lepoivre (F) 

- de heer Erik Van Hove (N) 
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- de heer Dirk De Bot (N) 

 

Plaatsvervangende leden 

 

- de heer Marc Isgour (F) 

- de heer Michel Fourman (F) 

- de heer Serge Vermeir (N) 

 

Zij legden op 31 maart 2014 en op 12 mei 2014 de eed af in handen van de Kamervoorzitter. 

 
 
Sectoraal comité van het Rijksregister (opgericht binnen de Privacycommissie) 
 
Bij brief van 23 juli 2013 verzond de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen de 

voordracht van kandidaten door de Ministerraad voor het Sectoraal comité van het Rijksregister. 

 

Overeenkomstig artikel 31bis, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is elk sectoraal 

comité samengesteld uit drie vaste of plaatsvervangende leden van de Privacycommissie, 

waaronder de voorzitter, alsmede uit drie externe leden aangewezen door de Kamer. Voor elk 

vast lid wordt één plaatsvervangend lid benoemd. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 5 december 2013 en van 23 april 2014 werden 

respectievelijk de vaste en plaatsvervangende leden benoemd : 

 

Vaste leden 

 

- de heer Marc Lognoul (F) 

- de heer Daniel Haché (F) 

- de heer Bart Preneel (N) 

 

Plaatsvervangende leden 

 

- mevrouw Els J. Kindt (N) 

- de heer Rudy Trogh (N) 

- mevrouw Aurélie Van der Perre (F) 

 

Zij legden op 31 maart 2014 en 12 mei 2014 de eed af in handen van de Kamervoorzitter. 
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Sectoraal comité van de Sociale zekerheid en Gezondheid (opgericht binnen de 
Privacycommissie) 
 
Bij brief van 17 april 2014 verzond de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid een lijst van kandidaten die door de Ministerraad werd voorgedragen voor de 

benoeming van een plaatsvervangend extern lid van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid (afdeling Sociale Zekerheid).  

 

Overeenkomstig artikel 37, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bestaat het Sectoraal comité van 

de Sociale zekerheid en Gezondheid uit twee leden van de Privacycommissie en zeven externe 

leden. Voor elk werkend lid wordt één plaatsvervangend lid benoemd. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 april 2014 werd mevrouw Ludwine Casteleyn (N) 

benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité (afdeling Sociale Zekerheid). Zij 

legde op 12 mei 2014 de eed af in handen van de Kamervoorzitter. 

 

 

Vaste Commissie voor Taaltoezicht 

 
Ingevolge de pensionering van de voorzitster van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, 

mevrouw Anna van Cauwelaert - De Wyels, diende de Kamer over te gaan tot de benoeming 

van een nieuwe voorzitter. 

 

Deze Commissie bestaat uit elf vaste leden en elf plaatsvervangende leden die door de Koning 

worden benoemd voor een termijn van vier jaar op voordracht van kandidaten door de 

gemeenschapsparlementen. Overeenkomstig artikel 60, § 3, van de gecoördineerde wetten op 

het gebruik van talen in bestuurszaken wijst de Kamer de voorzitter van de Commissie aan die 

dient te beschikken over de kennis van het Nederlands en het Frans. 

 

Op 27 februari 2012 en op 8 mei 2012 werd een oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 10 oktober 2013 werd de heer Emmanuel Vandenbossche 

benoemd tot voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 

 
 
Het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en 
racisme 
 
Het Interfederaal Centrum werd opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 

tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.  
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Overeenkomstig artikel 8, § 1, van het samenwerkingsakkkoord wordt het Centrum beheerd 

door een interfederale raad van bestuur bestaande uit 20 leden, 10 leden aangeduid door de 

Kamer (5 N + 5 F) en 10 leden aangeduid door de gewesten en de gemeenschappen, 

aangevuld met 1 lid van de Duitstalige Gemeenschap voor de materies die betrekking hebben 

op de Duitstalige Gemeenschap. Voor elk effectief lid wordt één plaatsvervangend lid benoemd. 

 

Op 31 maart 2014 werd een oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 april 2014 werden de volgende leden benoemd : 

 

Effectieve leden :  

 

- mevrouw Shaireen AFTAB (N) 

- de heer Paolo DE FRANCESCO (N) 

- mevrouw Els SCHELFHOUT (N) 

- de heer Herman VAN GOETHEM (N) 

- de heer Jogchum VRIELINK (N) 

- de heer Serge LIPSZYC (F) 

- mevrouw Sotieta NGO (F) 

- mevrouw Christine Nina NIYONSAVYE (F) 

- mevrouw Bernadette RENAULD (F) 

- de heer Thierry DELAVAL (F) 

 

Plaatsvervangende leden :  

 

- de heer Yves AERTS (N) 

- mevrouw Naima CHARKAOUI (N) 

- mevrouw Jacqueline GOEGEBEUR (N) 

- de heer Bernard HUBEAU (N) 

- de heer Jesse STROOBANTS (N) 

- mevrouw Maïté DE RUE (F) 

- mevrouw Christine KULAKOWSKI (F) 

- de heer Louis-Léon CHRISTIANS (F) 

- de heer Patrick WAUTELET (F) 

- mevrouw Claire GODDING (F) 

 
Overeenkomstig artikel 5/1 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal 

Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de 

vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, vormt de federale kamer van het 

Interfederaal Centrum, samengesteld uit de 10 leden die door de Kamer worden aangeduid, 

eveneens de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de 

migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen 

de mensenhandel. 
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College van deskundigen elektronische stemsystemen 
 

Op grond van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met 

papieren bewijsstuk diende de Kamer voor de verkiezingen van 25 mei 2014 de leden van het 

College van Deskundigen aan te wijzen.  

 

Het College bestaat enerzijds uit een permanent College waarvoor de Kamer drie deskundigen 

(waaronder een jurist) dient aan te wijzen en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Waals 

Parlement, het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap elk één 

deskundige aanwijzen. Voor elke effectieve deskundige wordt één plaatsvervangende 

deskundige aangewezen. 

 

Anderzijds bestaat het College uit een niet-permanent College waarvoor de Kamer, het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement en het Parlement van de 

Duitstalige Gemeenschap elk twee deskundigen aanwijzen. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 april 2014 benoemde de Kamer de volgende leden : 

 

PERMANENT COLLEGE : 

 

EFFECTIEVE LEDEN  

 

- de heer Bruno De Nys (Kamer, N) 

- de heer Karel Van Geyt (Kamer, N, jurist)  

- de heer Emmanuel Willems (Senaat, F)  

 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN  

 

- mevrouw Sophie Jonckheere (Kamer, N) 

- de heer Freddy Tomicki (Kamer, F) 

- de heer Erwin Vereecken (Kamer, N) 

 

NIET-PERMANENT COLLEGE :  

 

- de heer Ralph RAIGLOT (Kamer, F) 

- de heer Eric ADAMS (Kamer, N) 

 

Op 16 mei 2014 werd de samenstelling van het College van Deskundigen bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad.  
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Overige instellingen 
 

Ingevolge de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de 

hervorming van de Senaat werd de Kamer, met ingang van 25 mei 2014, (volledig) bevoegd 

voor de benoemingen en voordrachten van de leden van de volgende instellingen : 

 

- het Comité I (voorheen exclusieve bevoegdheid Senaat); 

- de Benoemingscommissies voor het notariaat (voorheen gedeelde bevoegdheid); 

- de Commissie van toezicht bij de deposito- en consignatiekas (voorheen één lid 

aangeduid door Kamer en één lid door Senaat, thans 2 leden door de Kamer); 

- de Evaluatiecommissie abortus (voorheen exclusieve bevoegdheid Senaat); 

- de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro 

(voorheen exclusieve bevoegdheid Senaat); 

- de Controle- en evaluatiecommissie euthanasie (voorheen exclusieve bevoegdheid 

Senaat); 

- de Commissie taalinspectie bij het leger (voorheen 3 Kamerleden en 3 Senatoren, thans 

6 Kamerleden). 

 

Tevens werden in de zittingsperiode 2013-2014 de volgende nieuwe instellingen opgericht 

waarvan de Kamer (een deel van) de leden zal benoemen : 

 

- de Federale Deontologische Commissie; 

- de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 

politieke partijen; 

- het Controleorgaan op de politionele informatie.  

 

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

toegekend, werd tijdens de gewone zittingsperiode 2013-2014 niet overgegaan tot benoemingen 

of voordrachten. 

 

Het gaat, pro memorie, om de volgende instellingen : 

 

- het Rekenhof; 

- het Grondwettelijk Hof; 

- de Raad van State; 

- het Comité P; 

- het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg; 

- het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke en sektarische organisaties; 

- de Tuchtraad van de CREG.  


