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TOELICHTING
DEVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la creation du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, sont crees toutes sortes d'organes
qui donnent des avis soit a 1'Executif, soit - indivi-
duellement - a des Ministres ou Secretaires d'Etat,
soit a des departements ou services ministeriels.

Bien que la loi ait etabli, dans notre pays, 1'egalite
de principe entre les hommes et les femmes, la
composition de la plupart des organes consultatifs s'en
ecarte dans les faits. Dans les organes consultatifs
bruxellois crees a ce jour, les femmes restent sous-
representees.

Nous estimons des lors que des mesures legales
doivent etre prises d'urgence pour introduire une
representation plus equilibree des hommes et des
femmes.

Pour garantir une representation minimale des
femmes, des exemples peuvent etre tires de la legisla-
tion etrangere. II est neanmoins possible de s'inspirer
de ce qui s'est fait egalement dans notre propre pays.
Ainsi, par exemple, Ie decret du Vlaamse Raad
instituant .un Conseil flamand des medias (12 mai
1985, Moniteur beige du 9 juillet 1985) qui present que
les deux tiers au plus des membres de cet organe

Dames en Heren,

Sedert net ontstaan van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad worden allerlei organen opgericht die
advies verlenen aan de Executieve, aan individuele
Ministers en/of Staatssecretarissen, aan ministeriele
departementen of diensten.

Ook al is er principieel en wettelijk gelijkheid van
mannen en vrouwen in ons land, toch blijkt dit niet uit
de samenstelling van de meeste adviesorganen. In de
Brusselse adviesorganen die tot hiertoe reeds opge-
richt zijn, blijven de vrouwen ondervertegenwoor-
digd.

Wij menen dan ook dat dringend wettelijke stap-
pen moeten gezet worden om een evenwichtiger
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in te
voeren.

Voor het garanderen van een minimale vertegen-
woordiging van vrouwen zijn voorbeelden aan te
halen uit buitenlandse wetgeving. Maar ook in eigen
land kan inspiratie geput worden. Zo bijvoorbeeld het
decreet van de Vlaamse Raad inzake de Vlaamse
Mediaraad (d.d. 12 mei 1985, Belgisch Staatsblad van
9 juli 1985), dat voorschrijft dat niet meer dan twee
derde van de leden van dit adviesorgaan van hetzelfde
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consultatif ne peuvent appartenir au meme sexe. II
nous semble qu'une disposition legale de ce type peut
egalement etre realisable et utile dans Ie contexte
bruxellois.

Le Gouvernement national a deja adopte, en
juillet 1989, un projet de lot relatif a la representation
equilibree des hommes et des femmes dans les or-
ganes consultatifs.

Par la presente proposition d'ordonnance, nous
souhaitons proposer une reglementation similaire
pour la Region de Bruxelles-Capitale.

Nous sommes toutefois conscients qu'une telle
regle peut susciter des difficultes pratiques pour les
organes consultatifs qui existent deja. C'est pour ce
motif que nous prevoyons une periode de transition
d'un an.

Un probleme specifique peut cependant se poser
pour des commissions qui ont ete creees au sein de
1'administration sur la base de dispositions statutaires.
Pour des «organes consultatifs» de ce type, la
presente proposition d'ordonnance doit plutot etre
consideree comme une recommandation.

geslacht mag zijn. Het lijkt ons dat dergelijke wette-
lijke bepaling ook haalbaar en nuttig kan zijn binnen
de Brusselse context.

Door de nationale Regering werd al in juli 1989
een ontwerp van wet goedgekeurd over de evenwich-
tige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in
de adviesorganen.

Met dit voorstel van ordonnantie wensen wij een
gelijkaardige regeling voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest voor te stellen.

Wij zijn er ons evenwel van bewust dat een
dergelijke regel praktische bezwaren kan opieveren
voor reeds bestaande adviesorganen. Daarom
voorzien wij een overgangsperiode van een jaar.

Een specifiek probleem kan evenwel rijzen voor
commissies die zijn opgericht binnen de administratie
op basis van statutaire bepalingen. Voor dergelijke
« adviesorganen » zien wij dit voorstel van ordonnan-
tie dan eerder als een aanbeveling.

D. CAUWELIER.
M. NAGY.

PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Article 1"

On entend par organes consultatifs tous les
conseils, commissions, comites, groupes de travail et
tout autre organe, quelle que soit sa denomination,
qui ont ete crees par une ordonnance ou par un arrete
de 1'Executif bruxellois, d'un ou plusieurs membres
de 1'Executif bruxellois ou de leurs departements ou
services, a 1'exception de ceux crees sur la base de
dispositions statutaires.

Article 2

Les deux tiers au plus des membres d'un organe
consultatif appartiennent au meme sexe.

Artikel 1

Onder adviesorganen wordt verstaan alle raden,
commissies, comites, werkgroepen of andere orga-
nen, ongeacht de benaming ervan, die bij ordonnantie
of bij besluit van de Brusselse Executieve, van een of
meer leden van de Brusselse Executieve of van hun
departementen of diensten worden opgericht, met
uitzondering van die weike op basis van statutaire
bepalingen worden opgericht.

Artikel 2

Ten hoogste twee derde van de leden van een
adviesorgaan is van hetzelfde geslacht.

Article 3 Artikel 3

II est accorde aux organes consultatifs crees avant Aan de adviesorganen die voor de inwerkingtre-
1'entree en vigueur de la presente ordonnance, un ding van deze ordonnantie werden opgericht, wordt
delai d'un an afin qu'ils adaptent leur composition aux een termijn van een jaar verleend ten einde hun
dispositions de 1'article 2. samenstelling aan te passen aan de bepalingen van

artikel 2.

4 juillet 1990. 4 juli 1990.

D. CAUWELIER.
M. NAGY.


