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De raad van bestuur is belast met de volgende taken:
- het algemeen beleid van het Instituut bepalen;
de schriftelijke mededelingen bedoeld in artikel 5 goedkeuren;
een ontwerp van begroting goedkeuren, op voorstel van de
directeur of van de directrice, binnen het kader van de beschik
bare kredieten;
een jaarlijks operationeel plan goedkeuren, op voorstel van de
directeur of van de directrice;
het personeelsplan, het organigram en de functieomschrijvingen
vastleggen;
beslissen over de vastleggingen en de vastleggingsprocedure, in
het kader van de beschikbare kredieten;
beslissen om de gevallen bedoeld in artikel 6, § 4, van de wet al
dan niet aanhangig te maken bij de Raad van State of het
Grondwettelijk Hof;
studies laten uitvoeren in samenhang met de opdrachten van het
Instituut.
Duur van het mandaat
De !eden worden aangewezen voor een duur van zes jaar. Hun
mandaat kan eenmaal worden verlengd.
Om de twee jaar wordt een derde van de Raad van bestuur
vernieuwd.
Onverenigbaarheden
Het mandaat van effectief lid of van plaatsvervangend lid is
onverenigbaar met:
- de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, van een van
de federale Kamers, of van een gemeenschaps- of gewestparle
ment;
- de hoedanigheid van lid van de federale regering, van lid van een
gemeenschaps- of gewestregering of van een provinciaal of
gemeentelijk college;
- de hoedanigheid van ambtenaar in functie bij een administratie;
- de hoedanigheid van directeur of directrice van het Instituut of
van een sectorale instantie voor de bevordering en de bescher
ming van de rechten van de mens;
- de hoedanigheid van lid van een ministerieel kabinet of van een
beleidscel.
Kandidaatstelling
De kandidaturen, met cv, dienen uiterlijk binnen 30 dagen na
bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij een aangete
kende zending tegen ontvangstbewijs gericht aan de Voorzitster van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
De kandidaturen dienen te vermelden voor welk mandaat (effectief
en/of plaatsvervangend lid) zij hun kandidatuur indienen en voor
welke categorie (de gerechtelijke wereld, het maatschappelijk midden
veld, sociale partners).
De kandidaten die hun kennis van het Duits wensen aan te tonen,
dienen hiervan het bewijs te leveren of dienen aan te geven dat zij de
taaltest Duits wensen af te leggen.
Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen 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
komstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.
Zie https://www.dekamer.be/kvvcr /pdf_sections /declconf/
Privacyverklaring_benoemingen_NL.pdf

Le conseil d'administration est charge des taches suivantes:
- determiner la politique generale de l'lnstitut;
- adopter Jes communications ecrites visees a !'article 5;
- adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la
directrice, dans le cadre des credits disponibles;
- adopter un plan operationnel annuel, sur proposition du directeur
ou de la directrice;
- fixer le plan du personnel, l'organigrarnme et Jes profils de
fonction;
- decider des engagements et de la procedure d'engagement, dans
le cadre des credits disponibles;
- decider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour constitutionnelle dans Jes cas vises a !'article 6, § 4 de la Joi;
- faire realiser des etudes en lien avec Jes missions de l'Institut.
Duree du mandat
Les membres sont designes pour une duree de six ans. Leur mandat
peut etre renouvele une fois.
Un tiers du conseil d'administration est renouvele tous Jes deux aux.
Incompatibilites
Le mandat de membre effectif et de membre suppleant est incompa
tible avec:
- la qualite de membre du Parlement europeen, de l'une des
Chambres federales ou d'un Parlement de Communaute ou de
Region;
- la qualite de membre du gouvemement federal, de membre d'un
gouvernement de Communaute ou de Region ou d'un college
provincial ou communal;
- la qualite de fonctionnaire aupres d'une administration;
- la qualite de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'une
instance du secteur de la promotion et de la protection des droits
humains;
- la qualite de membre d'un cabinet ministeriel ou d'une cellule
strategique.
Candidature
Les candidatures, accompagnees d'un curriculum vitae, doivent etre
introduites au plus tard 30 jours apres la publication de cet avis par
courrier recommande avec accuse de reception a la Presidente de la
Chambre des representants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.
Les candidats doivent mentionner le mandat (membre effectif et/ou
suppleant) et la categorie (monde judiciaire, societe civile, partenaires
sociaux) pour lesquels ils introduisent leur candidature.
Les candidats qui souhaitent amener la preuve de leur connaissance
de l'allemand doivent en fournir la justification ou indiquer qu'ils
souhaitent presenter I'epreuve d'allemand.
De plus amples informations peuvent etre obtenues aupres du
Secretariat general de la Chambre des representants, tel.: 02/549.84.21,
courriel: secretariat.general@lachambre.be.
Les donnees a caractere personnel des candidats sont traitees
conformement a la declaration de confidentialite figurant sur le site
internet de la Chambre.
Voir https://www.lachambre.be/kvvcr /pdf_sections /declconf/
Privacyverklaring_benoemingen_FR.pdf

