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Geachte lezer,
De Federale adviesraad voor Ouderen vindt zijn oorsprong in de wet 8 maart 2007 maar werd pas effectief
actief door het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2012.
De leden van de Raad werden benoemd bij koninklijk besluit van 13 november 2012 en dit voor een
mandaat van 4 jaar. Gezien dit besluit in werking trad op 21 november 2012 stopte hun mandaat op 21
november 2016, waarmee aldus de eerste vierjarige cyclus van de Raad werd voleindigd.
Met het oog op de vernieuwing van de Raad werd door de minister van Pensioenen en door de minister
van Sociale Zaken een oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2016.
De kandidaten dienden hun kandidatuur uiterlijk op 30 september 2016 in te dienen.
In de oproep wordt benadrukt dat het van groot belang is dat de Federale Adviesraad voor Ouderen
voldoende representatief is.
De wetgever heeft uitdrukkelijk in de wet van 8 maart 2007 ingeschreven dat de Koning bij de benoeming
van de leden moet waken over de pluralistische en representatieve samenstelling van de Raad. De oproep
onderstreept tevens dat de regering erop zal toezien dat een meerderheid van de leden van de Raad ouder
is dan 60.
Daarnaast voorziet het koninklijk besluit van 4 juni 2012 een strikte verdeling van de mandaten op basis
van het taalgebied waarbinnen de organisaties actief zijn. Er zijn mandaten voorzien voor organisaties
actief binnen het Nederlandse taalgebied, binnen het Franse taalgebied, binnen het tweetalig gebied
Brussel‐Hoofdstad, binnen het Duitse taalgebied en tenslotte ook voor organisaties actief op federaal
niveau.
Tenslotte voorziet de wet van 20 juli 1990 inzake de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in
de federale adviesorganen dat maximaal twee derde van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde
geslacht mogen zijn.
De combinatie van al deze, op zichzelf zeer terechte, voorwaarden zorgt ervoor dat het niet evident is om
de Raad samen te stellen. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de kandidaturen die werden
ontvangen naar aanleiding van de eerste oproep niet meteen toelieten om de adviesraad samen te stellen.
Er dienden zich geen kandidaten aan van organisaties actief binnen het Duitse taalgebied en ook de
kandidaturen van leden van organisaties actief binnen het Franse taalgebied lieten niet toe een ideologisch
evenwichtige Raad samen te stellen.
Daarnaast lieten de ontvangen kandidaturen, over alle taalgemeenschappen heen, niet toe om een Raad
samen te stellen die voor een derde uit vrouwelijke leden bestond.
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Er werd bijgevolg beslist om een tweede oproep te doen. Deze oproep verscheen in het Belgisch Staatsblad
van 31 oktober 2016 en legde de deadline voor het indienen van kandidaturen vast op 30 november 2016.
Ook ditmaal kon er geen adviesraad worden samengesteld. Er waren wel voldoende vrouwelijke
kandidaten, maar de overige twee onvolkomenheden bleven bestaan.
Dit leidde tot een derde oproep tot kandidaten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 februari
2017. Binnen de voorziene termijn van veertien dagen na de publicatie werden ditmaal wel kandidaturen
ontvangen die toelieten om een Raad samen te stellen.
Op voordracht van de ministers van Pensioenen en Sociale Zaken en op het advies van de in Raad
vergaderde ministers werden de leden bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 benoemd. Dit besluit werd
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2017 en vindt u in bijlage.
De moeizame samenstelling van de Raad had tot gevolg dat de Raad pas op het eind van het derde kwartaal
van 2017 effectief haar werkzaamheden kon aanvatten. De Raad kwam een eerste keer samen op 26
september 2017. Op deze eerste bijeenkomst verwelkomde uittredend voorzitter Luc Jansen niet alleen
de effectieve leden, maar ook alle plaatsvervangers, waardoor alle leden de mogelijkheid hadden om met
elkaar kennis te maken. De voorzitter schetste de FAVO en gaf uitleg bij de werking ervan. Hij wees op
enkel knelpunten en gaf de leden de ruimte om het woord te nemen.
In de tweede vergadering, op 30 november 2017, werden de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
verkozen. De leden kozen mevr. Maddie Geerts als voorzitter en dhr. Philippe Andrianne als
ondervoorzitter.
Daarnaast konden de leden zich kandidaat stellen voor de diverse permanente commissies en werden alle
voorbereidingen getroffen om deze commissies begin 2018 een eerste maal bijeen te roepen om hun
voorzitters en ondervoorzitters te kiezen, waardoor meteen ook het FAVO‐bureau wordt samengesteld.
Hoewel 2017 dus nagenoeg integraal werd besteed aan de samenstelling van de Raad kan dit geenszins
beschouwd worden als een “verloren” jaar. Geenszins: een goede en evenwichtig samengestelde Raad is
cruciaal en legt de basis voor een vruchtbare werking. Het is immers essentieel dat de Raad voldoende
representatief is voor alle senioren in de samenleving. Enkel op die manier kan de Raad een volwaardige
gesprekspartner zijn om de belangen van alle ouderen te behartigen tegenover de overheid.
De nieuwe adviesraad heeft dus alles in zich om het goede werk dat werd geleverd door de vorige
adviesraad verder te zetten. De nieuwe raad bestaat overigens voor de helft uit nieuwe leden en voor de
helft uit leden die ook deel uitmaakten van de vorige Raad, waardoor de continuïteit perfect gewaarborgd
is.
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Bij deze wensen wij alle leden van de vorige Raad en de aan de permanente commissies toegevoegde
deskundigen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet gedurende deze vier jaar. Een extra bedanking gaat
uit naar de voorzitter en ondervoorzitters van de permanente commissies en aan de heren Luc Jansen en
Willy Peirens voor hun zeer gewaardeerd voorzitterschap.

Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 17 mei 2018.

De Voorzitter,
Maddie GEERTS

De Ondervoorzitter,
Philippe ANDRIANNE
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Bijlage:
Lijst van de FAVO ‐ leden zoals die in het Belgisch Staatsblad is verschenen:
Artikel 1. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake
seniorenbeleid actief op federaal niveau:
1° Als effectieve leden :
De heer Geert MESSIAEN, wonende te Roeselare;
Mevrouw Naïma REGUERAS RIVAS, wonende te Oudergem;
De heer Luc DE CLERCQ, wonende te Sint‐Niklaas;
Mevrouw Godelieve PATA, wonende te Ukkel;
2° Als plaatsvervangende leden :
De heer Peter VERNIERS, wonende te Ganshoren, als plaatsvervanger van de heer Geert MESSIAEN;
Mevrouw Ellen OPHALVENS, wonende te Petegem‐aan‐de‐Leie, als plaatsvervangster van mevrouw Naïma
REGUERAS RIVAS;
De heer Niek DE MEESTER, wonende te Mechelen, als plaatsvervanger van de heer Luc DE CLERCQ;
De heer Theo BAEKE, wonende te Temse, als plaatsvervanger van mevrouw Godelieve PATA.
Art. 2. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid
actief binnen het Nederlandse taalgebied :
1° Als effectieve leden :
De heer Etienne DE VOS, wonende te Sint‐Katherina‐Lombeek;
De heer Théo BOUSMANS, wonende te Landen;
De heer Jean DE CLERCQ, wonende te Wondelgem;
Mevrouw Maddie GEERTS, wonende te Borsbeek;
Mevrouw Lieve MUS, wonende te Brugge;
Mevrouw Elisabeth GEENEN, wonende te Ukkel;
De heer Jean‐Pierre BAEYENS, wonende te Oostende;
Mevrouw Maria VOGELS, wonende te Deurne;
De heer Luc VANDEWALLE, wonende te Dikkebus;
De heer Petrus VAN TITTELBOOM, wonende te Sint‐Lievens‐Houtem;
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2° Als plaatsvervangende leden :
De heer Roland BERTRAINS, wonende te Neerlinter, als plaatsvervanger van de heer Etienne DE VOS;
De heer Felix VAN CAKENBERGHE, wonende te Duffel, als plaatsvervanger van de heer Théo BOUSMANS;
De heer Gilbert RAYMAEKERS, wonende te De Panne, als plaatsvervanger van de heer Jean DE CLERCQ;
Mevrouw Maria PEETERS, wonende te Leuven, als plaatsvervangster van mevrouw Maddie GEERTS;
Mevrouw Kristel WIJSHOF, wonende te Sint‐Kruis, als plaatsvervangster van mevrouw Lieve MUS;
Mevrouw Caroline COCQUYT, wonende te Geraardsbergen, als plaatsvervangster van mevrouw Elisabeth
GEENEN;
De heer Wilfried DE RIJCK, wonende te Borgerhout, als plaatsvervanger van de heer Jean‐Pierre
BAEYENS;
De heer Joos WAUTERS, wonende te Puurs, als plaatsvervanger van mevrouw Maria VOGELS;
De heer Jef MANNAERTS, wonende te Deinze, als plaatsvervanger van de heer Luc VANDEWALLE;
Mevrouw An HERMANS, wonende te Leuven, als plaatsvervangster van de heer Petrus VAN TITTELBOOM.
Art. 3. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake het
seniorenbeleid actief binnen het Franse taalgebied :
1° Als effectieve leden :
De heer André BERTOUILLE, wonende te Doornik;
De heer Luc JANSEN, wonende te Borgworm;
De heer Philippe ANDRIANNE, wonende te Chastre;
De heer Guy SANPO, wonende te Marcinelle;
Mevrouw Jeannine MARTIN, wonende te Heusy;
De heer Daniel VAN DAELE, wonende te Gerpinne;
De heer Jean Marie DEHEYN, wonende te Vorst;
De heer Thierry MONIN, wonende te Jemeppe‐sur‐Sambre;
2° Als plaatsvervangende leden :
Mevrouw Corinne ROSIER, wonende te Vloesberg, als plaatsvervangster van de heer André BERTOUILLE;
De heer Michel ROSENFELDT, wonende te Frameries, als plaatsvervanger van de heer Luc JANSEN;
Mevrouw Caroline COUTREZ, wonende te Ophain, als plaatsvervangster van de heer Philippe ANDRIANNE;
Mevrouw Chantal COLEMONTS, wonende te Luik, als plaatsvervangster van de heer Guy SANPO;
De heer Alain QUAIRIAT, wonende te Sint Stevens Woluwe, als plaatsvervanger van mevrouw Jeannine
MARTIN;
De heer Sergio RAVINCI, wonende te Dour, als plaatsvervanger van de heer Daniel VAN DAELE;
De heer Serge DEMORTIER, wonende te Forrières, als plaatsvervanger van de heer Jean Marie DEHEYN;
Mevrouw Evelyne DEWEZ, wonende te Court Saint Etienne als plaatsvervangster van de heer Thierry
MONIN.
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Art. 4. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid
actief binnen het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad:
1° Als effectieve leden :
Mevrouw Isabelle CAPIAUX, wonende te Watermaal Bosvoorde;
De heer Michel WUYTS, wonende te Elsene;
2° Als plaatsvervangende leden :
De heer Johan TRUYERS, wonende te Beert, als plaatsvervanger van mevrouw Isabelle CAPIAUX;
Mevrouw Marie‐Jeanne DESCHUYTENEER, wonende te Bever, als plaatsvervangster van de heer Michel
WUYTS.
Art. 5. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid
actief binnen het Duitse taalgebied :
1° Als effectief lid :
Mevrouw Sabine GÖSSING, wonende te Paifve;
2° Als plaatsvervangend lid :
Mevrouw Helga SACHERRAMAKERS, wonende te Eupen, als plaatsvervangster van mevrouw Sabine
GÖSSING.
De heer Théo BOUSMANS is kort na deze publicatie in het Staatsblad overleden,
Felix VAN CAKENBERGHE is nu effectief lid geworden
Het plaatsvervangend mandaat wordt niet opnieuw toegewezen.
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