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CHAMBRES LEGISLATIVES 
CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

[C - 2021/40488] 

Appel aux candidats de sexe masculin pour un mandat de membre 
suppleant francophone du conseil d'administration du Centre 
interfederal pour l'Egalite des chances et la lutte contre le racisme 
et les discriminations (Unia) et Myria 

Vu la demission d'un membre suppleant, la Chambre des represen
tants doit proceder a la designation d'un nouveau membre suppleant 
pour le conseil d'administration du Centre interfederal pour f'egalite 
des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) et 
Myria. 

Comme la parite de genre et la parite linguistique doivent etre 
respectees, un membre suppleant francophone de sexe masculin doit 
etre nomme. 

Conformement a !'article 8, § 6, deuxieme alinea, de !'accord de 
cooperation du 12 juin 2013 visant a creer un Centre interfederal pour 
l'Egalite des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, 
le nouveau membre est nomme pour la duree restante du mandat en 
cours. 

Composition 
Le Centre interfederal est gere par un conseil d'administration 

compose de 20 membres, auquel s'ajoute un membre de la commu
naute germanophone pour les matieres qui concement cette commu
naute dont : 

- 10 membres (5 francophones et 5 neerlandophones), sont designes 
par la Chambre, dont au maximum 5 sont du meme sexe ; 

- 10 membres (plus 1), dont au maximum 6 sont du meme sexe, sont 
designes par les regions et Jes communautes. 

Les membres sont designes pour un terme de six ans, renouvelable 
deux fois, sur la base de Ieur competence, de leur experience, de leur 
independance et de leur autorite morale. Ils sont issus : 

- du monde academique ; 
- du monde judiciaire ; 
- de la societe civile ; 
- des partenaires sociaux. 
Le conseil d'administration doit etre compose de la maniere la plus 

pluraliste possible. 
Chaque membre effectif a un suppleant qui le remplace en cas 

d'absence. 
Le conseil d'administration peut se reunir sous la forme d'une 

session ~:>ieniere ou sous la forme de chambres restreintes. Conforme
ment a I article 5/1 de la Joi du 15 fevrier 1993 creant un Centre federal 
pour !'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamen
taux des etrangers et la Jutte contre la traite des etres humains, la 
chambre federale, composee des 10 membres designes par la Chambre, 
constitue egalement le conseil d'administration du Centre federal pour 
!'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux 
des etrangers et la Jutte contre la traite des etres humains (Myria). 

Incompatibilites 
Le mandat de membre effectif ou de membre suppleant n' est pas 

compatible avec : 
- le mandat de membre du Parlement europeen, des Chambres 

federales, ou d'un parlement de Communaute ou de Region; 
- le mandat de membre du gouvemement federal, d'un gouveme

ment de Communaute ou de Region ou de Secretaire d'Etat ; 
- la qualite de co-directeur, de coordinateur ou de membre du 

personnel du Centre 
- membre d'un cabinet ministeriel ou d'une cellule strategique 
Missions 
Le Centre a pour mission : 
1. de promouvoir I' egalite des chances prenant en consideration la 

diversite dans notre societe et de combattre toute forme de discrimina
tions, de distinction, d'exclusion, de restriction, d'exploitation ou de 
preference fondee sur : 

une pretendue race, la couleur de peau, l'ascendance, la nationalite, 
l'origine nationale ou ethnique, !'orientation sexuelle, l'etat civil, 
l'origine sociale, la naissance, Ia fortune, !'age, la conviction religieuse 
ou pnilosophique, I' etat de sante, la conviction politique ou syndicale, 
un handicap, une caracteristique physique ou genetique; 

2. de remplir Jes taches prevues a l'article 33, § 2, de la Convention 
des Nations Unies du 13 decembre 2006 relative aux droits des 
personnes handicapees. 

WETGEVENDE KAMERS 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

[C - 2021/40488] 

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig, mannelijk 
plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal 
Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en 
racisme (Unia) en Myria 

Gelet op het ontslag van een plaatsvervangend lid dient de Kamer 
van volksvertegenwoordigers over te gaan tot de aanwijzing van een 
nieuw plaatsvervangend lid voor de raad van bestuur van het 
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discrimi
natie en racisme (Unia) en Myria. 

Aangezien de gender- en taalpariteit moet worden gerespecteerd, 
dient een Franstalige, mannelijke plaatsvervanger te worden benoemd. 

Overeenkomstig artikel 8, § 6, tweede lid, van het samenwerkings
akkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een Interfederaal Centrum 
voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme wordt 
het nieuwe lid benoemd voor de duur van het lopende mandaat. 

Samenstelling 
Het Interfederaal Centrum wordt beheerd door een raad van bestuur 

bestaande uit 20 leden, aangevuld met 1 lid van de Duitstalige 
Gemeenschap voor de materies die betrekking hebben op deze 
gemeenschap, waarvan : 

- 10 !eden (5 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen), worden aange
wezen door de Kamer, maximaal 5 van hetzelfde geslacht ; 

- 10 (plus 1) !eden, maximaal 6 van hetzelfde geslacht, worden 
aangewezen door de gewesten en de gemeenschappen. 

De !eden worden aangeduid voor een termijn van zes jaar, twee maal 
hernieuwbaar, op basis van hun deskundigheid, hun ervaring, hun 
onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Zij komen voort uit : 

- de academische wereld ; 
- de gerechtelijke wereld ; 
- het middenveld ; 
- de sociale partners. 
De raad van bestuur dient zo pluralistisch mogelijk te worden 

samengesteld. 
Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die hem vervangt bij 

afwezigheid. 
De raad van bestuur kan vergaderen onder de vorm van een 

voltallige zitting of onder de vorm van beperkte kamers. Overeenkom
stig artikel 5/1 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een 
federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescher
ming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de 
mensenhandel, vormt de federale kamer, 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 (Myria). 

Onverenigbaarheden 
Het mandaat van een effectief lid of van een plaatsvervangend lid 

kan niet worden verenigd met : 
- het mandaat van lid van het Europees Parlement, de federale 

Kamers, of van een Gemeenschaps- of Gewestparlement; 
- het mandaat van lid van de federale Regering, van een gemeenschaps

of gewestregering of van staatssecretaris; 
- de hoedanigheid van codirecteur, coordinator of personeelslid van 

het Centrum; 
- lid van een ministerieel kabinet of beleidscel. 
Opdrachten 
Het Centrum heeft als opdracht : 
1. het bevorderen van de gelijkheid van kansen en omgaan met de 

diversiteit in onze samenleving en het bestrijden van elke vorm van 
discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voor
keur op grond van : 

een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationaliteit, de 
nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, de burger
lijke staat, de sociale positie, de geboorte, het vermogen, de leeftijd, het 
geloof, de levensbeschouwing, de gezondheidstoestand, de politieke of 
syndicale overtuiging, een handicap, een fysieke of genetische eigen
schap; 

2. de taken vervullen voorzien in artikel 33, § 2, van het Verdrag van 
de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van de 
personen met een handicap. 
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Candidatures 
Les candidatures, accompagnees d'un curriculum vitae, doivent etre 

introduites au plus tard trente jours apres publication du present avis, 
par pli recommande a la poste adresse a la Presidente de la Chambre 
des representants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. 

De plus amples informations peuvent etre obtenues aupres du 
Secretariat general de la Chambre des representants, tel. : 02/549.84.21, 
e-mail : secretariat.general@lachambre.be.

Les donnees a caractere personnel des candidats sont traitees
conformement a la declaration de confidentialite figurant sur le site 
web de la Chambre. 

Voir : 
www.lachambre.be/kvvcr / pdf_sections/ declconf /Nominations. pdf. 

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

[C - 2021/30278] 

Procedure de nomination d'un nouveau greffier (secretaire 
general/secretaire generate) du Parlement de la Region de Bruxelles
Capitale 

APPEL AUX CANDIDATURES 

En sa reunion de ce jour le 12 fevrier 2021, le Bureau du Parlement de 
la Region de Bruxelles-Capitale a decide de proceder a I' appel aux 
candidatures pour la fonction de greffier / greffiere (secretaire 
general/secretaire generale) du Parlement. Le Pariement a marque son 
accord !ors de sa seance pleniere le meme jour. 

La fonction a ete declaree vacante avec effet au 21 juillet 2021. 

La description de la fonction, Jes conditions d' admission specifiques, 
le profil et Jes competences techniques et comportementales necessaires 
pour la fonction de greffier / greffiere ont ete adoptes par le Bureau le 
10 fevrier 2021. 

Les candidat.e.s disposent d'un delai de vingt jours a compter de ce 
jour pour introduire leur candidature motivee. 

Les candidatures doivent etre conformes aux conditions d'admission 
generales definies au Reglement et au statut administratif ainsi qu'aux 
conditions d' admission specifiques fixees par le Bureau. 

Les candidat.e.s doivent notamment avoir la nationalite beige, etre 
bilingues et etre titulaires d'un diplome universitaire au niveau de 
master ou d'un diplome equivalent. 

Ils ou elles doivent disposer d'une experience professionnelle utile et 
pertinente d'au moins dix ans, dont au moins cinq ans dans une 
fonction de direction, en tant que fonctionnaire dans une administra
tion federale, regionale, communautaire, d'une Commission commu
nautaire ou d'un pouvoir provincial ou local y compris Jes services 
permanents des assemblees de ces autorites et Jes institutions publiques 
dependant de ces autorites. 

Le Bureau soumet Jes candidatures qu'il juge recevables a un college 
d'avis, qui selectionne au maximum cinq candidat.e.s qu'il juge Jes plus 
aptes a occuper la fonction. Les candidat.e.s selectionne.e.s seront 
ensuite soumis.e.s a un assessment et ils ou elles seront entendu.e.s par 
le Bureau avant que celui-ci ne soumette au Parlement une proposition 
motivee de nomination d'un.e des candidat.e.s selectionne.e.s. 

L'article 30 de la Joi speciale du 12 janvier 1989 sur Jes institutions 
bruxelloises impose que le greffier/la greffiere et le greffier adjoint/la 
greffiere adjonte du Parlement soient d'un role linguistique different. 
L'actuel greffier adjoint est neerlandophone. Le Bureau tiendra compte 
de cette exigence legale lorsqu'il se prononcera sur la recevabilite des 
candidatures. 

Les personnes interessees sont invitees a adresser leur candidature 
motivee, avec Jes annexes requises, au President du Parlement, soit par 
depot contre recepisse au plus tard le lundi 8 mars 2021 a 12 heures, soit 
par lettre recommandee expediee au plus tard le jeudi 4 mars 2021, le 
cachet de la poste faisant foi, a l'adresse des services du greffe, 22, rue 
du Chene a 1000 Bruxelles. 

Elles trouveront des informations plus precises sur la procedure, 
la description de la fonction, Jes conditions d'admission specifiques 
et le profil requis pour la fonction, y compris Jes competences 
techniques et comportementales necessaires, sur le site du Parlement 
(www.parlement.brussels). 

Kandidaturen 

De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen uiterlijk dertig dagen 
na de bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post 
aangetekende brief gericht aan de Voorzitster van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel. 

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, 
e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be. 

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeen
kornstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer. 

Zie : 
www.lachambre.be/kvvcr / pdf_sections/ declconf /Nominations. pdf. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

[C - 2021/30278] 

Procedure met het oog op de benoeming van een nieuwe griffier 
(secretaris-generaal) van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING 

Op zijn vergadering van heden 12 februari 2021 heeft het Bureau van 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement beslist over te gaan tot de oproep 
tot kandidaatstelling voor het ambt van griffi.er (secretaris-generaaI) 
van het Parlement. Het Parlement heeft fuermee ingestemd in zijn 
plenaire vergadering van dezelfde dag. 

Het ambt werd vacant verklaard met ingang op 21 juli 2021. 

De functieomschrijving, de specifieke toelatingsvoorwaarden, het 
profiel en de vereiste technische en gedragsgerichte competenties voor 
de functie van griffier werden goedgekeurd door het Bureau op 
10 februari 2021. 

Gegadigden beschikken over een termijn van twintig dagen vanaf 
heden om hun gemotiveerde kandidaatstelling in te dienen. 

De kandidaturen moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoor
waarden bepaald in het Reglement en in het administratief statuut en 
aan de specifieke toelatingsvoorwaarden gesteld door het Bureau. 

Kandidaten moeten onder meer de Belgische nationaliteit bezitten, 
tweetalig zijn en houder zijn van een masterdiploma van het universi
tair onderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma. 

Zij moeten beschikken over een nuttige en relevante beroepservaring 
van minstens tien jaar, waarvan minstens vijf jaar in een leidende 
functie, als ambtenaar bij de diensten van een federale, Gewest- of 
Gemeenschapsoverheid, van een Gemeenschapscommissie of van een 
provinciale of lokaie overheid, met inbegrip van de permanente 
diensten van de assemblees van deze overheden en de openbare 
instellingen die afhangen van deze overheden. 

Het Bureau zal de kandidaturen die het ontvankelijk bevindt, 
voorleggen aan een adviescollege, dat hoogstens vijf kandidaten zal 
selecteren die het college het meest geschikt bevindt om de functie uit 
te oefenen. De geselecteerde kandidaten worden vervolgens aan een 
assessment onderworpen en door het Bureau gehoord alvorens het een 
gemotiveerd voorstef tot benoeming van een van de geselecteerde 
kandidaten aan het Parlement voorlegt. 

Artikel 30 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 
tot de Brusselse instellingen schrijft voor dat de griffier en de 
adjunct-griffier van het Parlement van een verschillende taalrol moeten 
zijn. De huidige adjunct-griffier is Nederlandstalig. Het Bureau zal met 
dit wettelijk voorschrift rekening houden wanneer het zich zal 
uitspreken over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. 

Gegadigden worden uitgenodigd om hun gemotiveerde kandidaat
stellirig, samen met de voorgeschreven bijlagen, te richten aan de 
Voorzitter van het Parlement, ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs 
uiterlijk op maandag 8 maart 2021 om 12 uur, ofwel per aangetekend 
schrijven af te geven uiterlijk op donderdag 4 maart 2021 (de 
poststempel geldt als bewijs), aan het adres van de diensten van de 
griffie, Eikstraat 22 te 1000 Brussel. 

Zij vinden nadere gegevens omtrent de procedure, de specifieke 
toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving, het voor het ambt 
vereiste profiel met vermelding van de vereiste technische 
en gedragsgerichte competenties, op de website van het Parlement 
(www.parlement.brussels ). 
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