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Benoemingen 
 
 
Benoeming van staatsraden 
 
Zittingsperiode 2010-2011 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Pierre Nihoul 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 Franstalige staatsraad. 
 
Deze lijst werd op 12 januari 2011 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 3 februari 2011 heeft de Kamer deze lijst bevestigd. 
 
Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 werd de heer David De Roy benoemd tot staatsraad 
(B.S. 30 maart 2011). 
 
 
Zittingsperiode 2011-2012 
 
Ingevolge de pensionering van de heer Jules Messinne heeft de Raad van State 
overeenkomstig artikel 70 van bovenvermelde wetten een lijst met drie kandidaten 
voorgedragen voor het ambt van Franstalige staatsraad. Als eerste kandidaat werd de heer 
Bernard Blero voorgedragen. 
 
Deze lijst werd op 10 juli 2012 ter kennis gebracht van de Kamer. 
 
Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer, zoals hoger vermeld, hetzij de door 
de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een nieuwe lijst met drie namen 
voordragen. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 19 juli 2012 heeft de Kamer deze lijst bevestigd. 
 
 
 
Benoeming van assessoren 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Henri Bosly en het verstrijken van het mandaat van de heer 
Michel Tison heeft de Raad van State overeenkomstig artikel 80 van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State twee lijsten met drie kandidaten voorgedragen voor het ambt van 
respectievelijk Franstalige en Nederlandstalige assessor bij de afdeling Wetgeving. 
 
De lijst voor het ambt van Franstalige assessor werd op 17 mei 2010 ter kennis gebracht van de 
Kamer. 
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Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, 
achtste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, hetzij de door de Raad van 
State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een nieuwe lijst met drie namen voordragen. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 14 oktober 2010 heeft de Kamer gestemd over een nieuwe 
lijst met drie namen. De heer Sébastien Van Drooghenbroeck werd voorgedragen als eerste 
kandidaat, de heer Yves Lejeune als tweede kandidaat en de heer Yves De Cordt als derde 
kandidaat. 
 
Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011 werd de heer Van Drooghenbroeck benoemd tot Franstalig 
assessor bij de afdeling wetgeving (B.S. 10 augustus 2011).  
 
De lijst met kandidaten voor het ambt van Nederlandstalige assessor werd op 3 januari 2011 ter 
kennis gebracht van de Kamer. Deze lijst bevatte slechts twee (i.p.v.) drie kandidaten. De Raad 
van State werd dientengevolge verzocht over te gaan tot een nieuwe voordracht van een lijst 
met drie kandidaten.   
 
Bij brief van 3 mei 2011 werd een nieuwe voordracht ter kennis gebracht van de Kamer. 
 
Aangezien de voordracht niet unaniem was, kon de Kamer binnen een termijn van dertig dagen, 
hetzij de voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een andere lijst met drie namen voordragen. De 
Kamer nam geen beslissing binnen de voorgeschreven termijn waardoor de benoeming diende 
te gebeuren op basis van de lijst voorgedragen door de Raad van State. 
 
Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 werd de heer Michel Tison benoemd tot 
Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving (B.S. 27 december 2011).  
 
 
Benoeming van de leden van het Vast comité van toezicht op de politiediensten 
(Comité P)  
 
 
Zittingsperiode 2010-2011 
 
Tijdens de Conferentie van voorzitters van 16 december 2009 werd beslist de benoeming van 
de plaatsvervangende leden van het Comité P uit te stellen totdat het wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op 
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse zijn beslag had gekregen. 
 
Dit wetsvoorstel werd aangenomen door Kamer en Senaat en werd als wet bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010.  
 
De wet voorziet thans in twee plaatsvervangende leden per werkend lid. Aangezien er vijf 
werkende leden zijn, diende de Kamer tien plaatsvervangende leden te benoemen. Per werkend 
lid diende de Kamer een eerste en een tweede plaatsvervanger te benoemen.  
 
Op 27 oktober 2010 werd een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt in het Staatsblad.  

 
Tijdens de plenaire vergadering van 16 december 2010 werden de heer Yves Keppens en 
mevrouw Johana Erard benoemd tot respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangende 
voorzitter, de heren Serge Lipszyc en Olivier Mazy tot respectievelijk eerste en tweede 
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plaatsvervangende ondervoorzitter, de heren Koenraad Dassen en Peter De Smet tot 
respectievelijk eerste en tweede plaatsvervanger van de heer Herman Daens, de heren Antonio 
Caci en Stéphane Davreux tot respectievelijk eerste en tweede plaatsvervanger van de heer 
Emile Dejehensart en de heer Christian Lambin en mevrouw Marleen Nuyts tot respectievelijk 
eerste en tweede plaatsvervanger van mevrouw Diane Reynders. 
 
 
Zittingsperiode 2011-2012 
 
 
Ingevolge de pensionering van de heer Bart Van Lijsebeth legde de eerste plaatsvervangende 
voorzitter, de heer Yves Keppens, op 5 januari 2012 de eed af als nieuwe voorzitter van het 
Comité P. 
 
Bijgevolg diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van een nieuwe eerste 
plaatsvervangende voorzitter.  
 
Op 29 maart 2012 werd mevrouw Johanna Erard benoemd tot eerste plaatsvervangende 
voorzitter. 
 
Aangezien mevrouw Erard voorheen het mandaat van tweede plaatsvervangende voorzitter 
bekleedde, diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van een nieuwe tweede 
plaatsvervangende voorzitter. Daartoe werd zowel op 25 april 2012 als op 18 juni 2012 een 
oproep in het Staatsblad bekendgemaakt. Deze oproepen leverden evenwel geen kandidaturen 
op. 
 
 
Aanwijzing van een lid bij de Commissie van toezicht bij de deposito- en 
consignatiekas 
 
Met toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 tot samenschakeling 
van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de deposito- en consignatiekas 
diende de Kamer één van haar leden aan te wijzen als lid van de Commissie van toezicht bij de 
deposito- en consignatiekas voor een termijn van zes jaar. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 10 februari 2011 heeft de Kamer ingestemd met de 
aanwijzing van mevrouw Veerle Wouters. Zij voltooit het mandaat van de heer Jean-Pol Henry 
dat aanving op 1 januari 2007 en van zijn opvolger, de heer Luk Van Biesen. 
  
 
Aanwijzing van een lid bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
 
Zittingsperiode 2010-2011 
 
Overeenkomstig artikel 270, § 1, van de programmawet van 24 december 2002 duidt de Kamer 
uit haar leden één lid aan van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg.  
 
De vertegenwoordiger van de Kamer zetelt met raadgevende stem. 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2010-2011 en 2011-2012 
 

4 

 
Bij brieven van 13 oktober 2010 en 1 februari 2011 vroeg de voorzitter van de raad van bestuur 
van het Kenniscentrum – gelet op de hernieuwde samenstelling van de Wetgevende Kamers – 
een kandidaat voor deze functie voor te dragen.   
 
Tijdens de plenaire vergadering van 10 februari 2011 heeft de Kamer ingestemd met de 
aanwijzing van mevrouw Maggie De Block. 
 
 
Zittingsperiode 2011-2012 
 
Bij brief van 20 december 2011 vroeg het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg een nieuw 
lid aan te duiden ter vervanging van mevrouw De Block aangezien zij sinds 6 december 2011 
deel uitmaakt van de federale regering.   
 
Tijdens de plenaire vergadering van 19 januari 2012 heeft de Kamer ingestemd met de 
aanwijzing van mevrouw Lieve Wierinck. 
 
 
Overige instellingen 
 
Wat de overige instellingen betreft waarvoor aan de Kamer bijzondere opdrachten zijn 
toegekend, werd tijdens de gewone zittingsperiodes 2010-2011 en 2011-2012 niet overgegaan 
tot benoemingen of voordrachten. 
 
Het gaat, pro memorie, om volgende instellingen: 
 

- het Rekenhof; 
- het Grondwettelijk Hof 
- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
- de Federale ombudsmannen; 
- de Benoemingscommissies voor het Notariaat; 
- het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke en sektarische organisaties. 

 
 
 
 


