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4 JUNI 2012. - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de 
werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen  

 
 
VERSLAG AAN DE KONING 
Sire, 
Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, 
heeft tot doel de samenstelling en de werking vast te stellen van de bij de wet van 8 maart 
2007 opgerichte Federale Adviesraad voor Ouderen. 
In het licht van het advies van de Raad van State en met het oog op de gemaakte opmerkingen 
betreffende de gebruikte terminologie, wordt hierna enige toelichting gegeven.  
De Koning moet erover waken dat het pluralistische en representatieve karakter van de 
Federale Adviesraad voor Ouderen wordt gewaarborgd. Dat wil onder andere zeggen dat de 
Raad moet zijn samengesteld uit personen die lid zijn van organisaties die bevoegd zijn 
inzake seniorenbeleid en dat deze organisatie geografisch verspreid moeten zijn over het 
volledige nationale grondgebied. 
Ingevolge het advies van de Raad van State werd beslist om het begrip geografische spreiding 
te verfijnen. De tekst werd op dit vlak dan ook gewijzigd en verwijst thans naar het begrip 
taalgebied zoals bedoeld in artikel 4 van de Grondwet. 
Het begrip « organisaties die bevoegd zijn inzake seniorenbeleid » moet in ruime zin worden 
geïnterpreteerd, om een zo pluralistisch mogelijke samenstelling van de Raad te waarborgen.  
Het besluit werd aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn 
advies 47.907/1 van 18 maart 2010. 
Wij hebben de eer te zijn, 
Sire, 
van Uwe Majesteit, 
de zeer eerbiedige 
en zeer getrouwe dienaar, 
De Minister van Pensioenen, 
V. VAN QUICKENBORNE 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,  
Mevr. J. MILQUET 
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Mevr. L. ONKELINX 
De Minister van Zelfstandigen, 
Mevr. S. LARUELLE 
De Minister van Justitie,  
Mevr. A. TURTELBOOM 
De Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 



Gelijke Kansen, 
M. WATHELET 
De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan 
de Minister van Justitie, 
Mevr. M. DE BLOCK 
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ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, 
artikelen 4, § 1, tweede lid, 6, § 2 vervangen bij de wet van 18 december 2009, en artikel 7; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2009; 
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 6 januari 2010;  
Gelet op het advies 47.907/1 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2010, met 
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 
Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, de Minister van Gelijke Kansen, de 
Minister van Sociale zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Justitie, de 
Staatssecretaris voor Mobiliteit en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
- « de Raad » : de Federale Adviesraad voor Ouderen; 
- « de Minister » : de Minister bevoegd voor Pensioenen; 
- « de wet van 8 maart 2007 » : de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale 
Adviesraad voor Ouderen; 
- « de ambtenaren-generaal » : de verantwoordelijken van de administraties bevoegd voor de 
aangelegenheden vermeld in artikel 3, § 3, van de wet van 8 maart 2007. 
Art. 2. De Raad is samengesteld uit : 
1° 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief op federaal niveau; 
2° 10 effectieve leden en 10 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied;  
3° 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Franse taalgebied; 
4° 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofstad;  
5° 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied;  
6° de ambtenaren-generaal van de administraties bevoegd voor de aangelegenheden vermeld 
in artikel 3, § 3, van de wet van 8 maart 2007 of hun afgevaardigden; 
7° de Minister bevoegd voor Pensioenen of zijn afgevaardigde; 
8° de Minister bevoegd voor Sociale Zaken of zijn afgevaardigde; 



9° de Minister bevoegd voor Gelijke kansen of zijn afgevaardigde; 
10° de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of zijn 
afgevaardigde; 
11° de Minister bevoegd voor Mobiliteit of zijn afgevaardigde; 
12° de Minister bevoegd voor Zelfstandigen of zijn afgevaardigde 
De leden opgesomd in het eerste lid, 6° tot 12°, wonen de vergaderingen met raadgevende 
stem bij. 
Art. 3. Het bureau is samengesteld uit : 
1° de voorzitter van de Raad; 
2° de ondervoorzitter van de Raad; 
3° de voorzitters en ondervoorzitters van de permanente commissies bedoeld in artikel 3, § 3, 
tweede lid, van de wet van 8 maart 2007; 
4° de ambtenaren-generaal die lid zijn van de Raad of hun afgevaardigden;  
5° de Minister bevoegd voor Pensioenen of zijn afgevaardigde; 
6° de Minister bevoegd voor Sociale zaken of zijn afgevaardigde; 
7° de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen of zijn afgevaardigde; 
8° de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of zijn 
afgevaardigde; 
9° de Minister bevoegd voor Mobiliteit of zijn afgevaardigde; 
10° de Minister bevoegd voor Zelfstandigen of zijn afgevaardigde. 
De voorzitter van de Raad en de ondervoorzitter van de Raad bedoeld in het vorige lid nemen 
respectievelijk de functies waar van voorzitter en ondervoorzitter van het bureau. 
De leden opgesomd in het eerste lid, 4° tot 10°, wonen de vergaderingen met raadgevende 
stem bij. 
Art. 4. De leden van de Raad, behalve de leden bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6° tot 12°, 
evenals de experts op wiens samenwerking een beroep wordt gedaan, kunnen aanspraak 
maken : 
1° op de terugbetaling van de reiskosten volgens de voorwaarden vastgesteld bij het 
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten voor de 
ambtenaren van niveau A; 
2° op de terugbetaling van de verblijfskosten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 
december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend aan de 
leden van het personeel der federale overheidsdiensten. 
Art. 5. De leden van het bureau, behalve de leden bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° tot 10°, 
krijgen een presentiegeld waarvan het bedrag wordt bepaald als volgt : 
- 18 euro voor de voorzitter en de ondervoorzitter; 
- 9 euro voor de andere leden. 
Het bedrag van het presentiegeld wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd op basis van de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende 
inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en 
tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 
bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige 
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied 
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden 



gekoppeld. 
Art. 6. De minister of zijn afgevaardigde sluit, in het kader van de opdracht van deze Raad, 
een verzekeringscontract af tot schadeloosstelling van de leden en experts van de raad, voor 
lichamelijke schade veroorzaakt door een ongeval tijdens een vergadering van voormelde raad 
of op de weg naar of van de plaats van de vergadering. 
Art. 7. De Minister bevoegd voor Pensioenen, de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen, de 
Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen, de Minister 
bevoegd voor Mobiliteit en de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 4 juni 2012.  
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Pensioenen, 
V. VAN QUICKENBORNE 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,  
Mevr. J. MILQUET 
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Mevr. L. ONKELINX 
De Minister van Zelfstandigen, 
Mevr. S. LARUELLE 
De Minister van Justitie,  
Mevr. A. TURTELBOOM 
De Staatssecretais voor Mobiliteit, 
toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
M. WATHELET 
De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, 
toegevoegd aan de Minister van Justitie, 
Mevr. M. DE BLOCK 
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