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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Secretariaat Mandaten – Brussel Openbaar Ambt 

Oproep tot het indienen van kandidaturen voor leden van de selectiecommissies voor 
mandaathouders  

 
Deze oproep tot het indienen van kandidaturen is in overeenstemming met artikel 446 en verder van het 
Besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut 
en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en met 
artikel 439 en verder van het Besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van 
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Voor de selectie van mandatarissen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en bij de Instellingen van 
Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de Regering een oproep tot kandidaten om 
te zetelen in de selectiecommissies.  
 
De secretarissen van de selectiecommissies, aangeduid door het Ministerieel besluit van 18 april 2018 tot 
aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en 
van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verzamelen de kandidaturen 
van de potentiële commissieleden en stellen, voor elke selectieprocedure, commissieleden voor aan de 
Regering. 
 
De kandidaten worden er op gewezen dat de selectiecommissie minimaal 3 keer samen komt per 
selectieprocedure. Afhankelijk van het aantal kandidaten voor het vacante mandaat kunnen er meer 
vergaderingen nodig zijn. Alleszins is de aanstelling als lid van de selectiecommissie beperkt tot de 
selectieprocedure waarvoor zij werden aangeduid. 
 
De commissieleden worden vergoed met zitpenningen. Deze hebben een waarde van 250 euro per zitting 
voor een commissielid en 375 euro voor de voorzitter. Voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan de 
spilindex 138,01. 
 
Om u kandidaat te stellen, dient u : 

- ofwel over een expertise te beschikken inzake management in de publieke sector; 
- ofwel als expert of consultant over een bijzondere expertise beschikken inzake materies dewelke 
tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren. 

 
De leden van de commissies mogen geen kabinetsmedewerker zijn of een politiek mandaat uitoefenen. Om 
deze voorwaarde te controleren moet de kandidaat een verklaring op erewoord toevoegen aan zijn cv. 
 
Kandidaturen dienen gericht te zijn naar het secretariaat mandaten ten laatste op 22/07/2018 via 
secretariaatmandaten@talent.brussels en bevatten een actueel cv waarin de gevraagde expertise wordt 
bewezen en waarin een verklaring op erewoord is opgenomen dat u noch een politiek mandaat noch een 
functie als kabinetsmedewerker uitoefent. 
 
Meer inlichtingen kunnen verkregen worden bij het secretariaat mandaten van talent.brussels : 
bdecroock@talent.brussels / dvanmerris@talent.brussels  
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