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TOELICHTING

Op 29 november 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed
betreffende de nieuwe aanstellingsprocedure voor gouverneurs met de bedoeling
“om de procedure die leidt tot aanstelling van een provinciegouverneur transparanter
te maken en ruimte te laten voor een inbreng door de parlementsleden.”.1
Op 16 mei 2014 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot
vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs gewijzigd door volgend
artikel in te schrijven:
“Deel III. De benoeming
Art. 8. De Vlaamse Regering verklaart de betrekking van gouverneur vacant. De
oproep wordt tenminste in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De oproep regelt
de wijze van kandidaatstelling en bevat een beknopte weergave van de functiebeschrijving en van het salaris. De termijn tussen de publicatie van de vacature en
de uiterste datum van kandidaatstelling bedraagt ten minste twintig werkdagen.
Art. 8/1. Voor de toegang tot een ambt van gouverneur gelden de volgende
algemene toelatingsvoorwaarden:
1° Belg zijn;
2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van
gouverneur;
3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4° aan de dienstplichtwetten voldoen;
5° tien jaar relevante ervaring kunnen aantonen.
Art. 8/2. In de selectieprocedure wordt onderzocht in welke mate de kandidaten
voldoen aan het vereiste competentieprofiel voor de functie.
De Vlaamse Regering stelt de functiebeschrijving vast.
Art. 8/3. §1. De kandidaten worden door een onafhankelijk selectiebureau
geselecteerd op basis van de criteria, vermeld in artikel 8/1 en 8/2.
§2. Het onafhankelijk selectiebureau stelt aan de minister van Binnenlandse
Aangelegenheden een lijst met geschikte kandidaten voor.
Art. 8/4. De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst,
vermeld in artikel 8/3, §2.
Art. 8/5. Wanneer de geselecteerde kandidaat voor een hoorzitting in de daartoe
bevoegde commissie van het Vlaams Parlement wordt uitgenodigd, dient hij
daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming.”.
De indieners van dit voorstel van resolutie stellen vast dat daar waar beoogd
werd om komaf te maken met de oude praktijk van ‘politieke benoemingen’ voor
het aanstellen van gouverneurs, vandaag precies het omgekeerde bereikt werd
doordat de Vlaamse Regering het niet eens geraakt over wie de meest geschikte
kandidaat is van de lijst van geschikte kandidaten om Jan Briers op te volgen als
gouverneur van Oost-Vlaanderen. Er is ook verwarring en tegenspraak over het al
dan niet gerangschikt zijn van de geschikte kandidaten op basis van de doorlopen
assessments bij het externe selectiebureau.
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De indieners van dit voorstel van resolutie stellen voor om de procedure bij te
schaven om tot meer transparantie en inbreng door het parlement te komen, zoals
oorspronkelijk beoogd door de regeringspartijen in 2013 en toenmalige oppositiepartij Open Vld.
Concreet worden volgende stappen voorgesteld:
1° vacantverklaring door de Vlaamse Regering;
2° selectie van de kandidaten door een onafhankelijk selectiebureau op basis
van de algemene toelatingsvoorwaarden en het door de Vlaamse Regering
vastgestelde competentieprofiel en functieomschrijving;
3° voorstellen door het onafhankelijke selectiebureau aan het Vlaams Parlement
van een lijst met geschikte kandidaten;
4° uitnodiging van de geschikte kandidaten voor een hoorzitting in een
ad-hoccommissie van het Vlaams Parlement bestaande uit Vlaamse volksvertegenwoordigers en experten;
5° vaststelling in consensus door de ad-hoccommissie van een rangschikking van
de geschikte kandidaten en het overmaken van deze rangschikking aan de
Vlaamse Regering;
6° benoeming door de Vlaamse Regering van de meest geschikte kandidaat.
Deze procedure garandeert volledige transparantie en een reële inbreng van
het Vlaams Parlement in de benoemingsprocedure voor gouverneurs. Het
voorleggen van een bij consensus door experten en parlementsleden vastgestelde
rangschikking van geschikte kandidaten aan de Vlaamse Regering garandeert een
breed draagvlak dat alle partijpolitieke grenzen overstijgt. De regering kan niet van
deze rangschikking afwijken.
Joris VANDENBROUCKE
Kurt DE LOOR
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,

–– gelet op de ontoereikendheid van de huidige procedure om in alle transparantie
en met een reële inbreng van het Vlaams Parlement tot een benoeming van de
meest geschikte kandidaat als gouverneur te komen;
–– vraagt de Vlaamse Regering om de procedure zoals ingeschreven in artikel 8
van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van
provinciegouverneurs, aan te passen en volgende stappen in te schrijven:
1° vacantverklaring door de Vlaamse Regering;
2° selectie van de kandidaten door een onafhankelijk selectiebureau op basis
van de algemene toelatingsvoorwaarden en het door de Vlaamse Regering
vastgestelde competentieprofiel en functieomschrijving;
3° voorstellen door het onafhankelijke selectiebureau aan het Vlaams Parlement
van een lijst met geschikte kandidaten;
4° uitnodiging van de geschikte kandidaten voor een hoorzitting in een
ad-hoccommissie van het Vlaams Parlement bestaande uit Vlaamse volksvertegenwoordigers en experten;
5° vaststelling in consensus door de ad-hoccommissie van een rangschikking
van de geschikte kandidaten en het overmaken van deze rangschikking aan
de Vlaamse Regering;
6° benoeming door de Vlaamse Regering van de meest geschikte kandidaat.
Joris VANDENBROUCKE
Kurt DE LOOR
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