Bijzondere wet van 5 mei 2003
Bijzondere wet van 5 mei 2003 op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van
verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de
Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke
Staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(B.S., 12 juni 2003)

Hoofdstuk I
Algemene bepaling
Artikel 1
Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
Hoofdstuk II
De Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse Regering
Artikel 2
In artikel 60, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt tussen het eerste en het tweede lid het
volgende lid ingevoegd :
" De lijst bedoeld in het eerste lid is samengesteld uit personen van verschillend geslacht. "
Artikel 3
Artikel 64 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993,
wordt vervangen door de volgende bepaling :
" § 1. Wanneer, bij de samenstelling van de Waalse Regering of na elke latere wijziging in de
samenstelling ervan, na aanwijzing van het voorlaatste regeringslid overeenkomstig artikel
60, § 3, alle leden van hetzelfde geslacht zijn, wordt de stemming voor de aanwijzing van het
laatste lid beperkt tot de kandidaten van het andere geslacht.
§ 2. Wanneer, bij de samenstelling van de Vlaamse Regering en van de Franse
Gemeenschapsregering, of na elke latere wijziging in de samenstelling ervan, na aanwijzing
van het op twee na laatste regeringslid overeenkomstig artikel 60, § 3, alle leden van hetzelfde
geslacht zijn en geen enkel lid uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad afkomstig is, wordt
de stemming voor de aanwijzing van de laatste twee leden beperkt tot de kandidaten van het
andere geslacht en tot de kandidaten uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Wanneer, bij de samenstelling van diezelfde regeringen of na elke latere wijziging in de
samenstelling ervan, na aanwijzing van het voorlaatste regeringslid overeenkomstig artikel
60, § 3, hetzij alle leden van hetzelfde geslacht zijn, hetzij geen enkel lid afkomstig is uit het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste
lid, naar gelang van het geval, beperkt tot de kandidaten van het andere geslacht of tot de
kandidaten uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. "
Hoofdstuk III
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Artikel 4
Artikel 35, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met het
volgende lid :

" De lijst bedoeld in het eerste lid en het tweede lid is samengesteld uit personen van
verschillend geslacht. "
Artikel 5
Artikel 35, § 2, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli
1993 en 13 juli 2001, wordt aangevuld met het volgende lid :
" Vóór de voordracht van kandidaten zoals bedoeld in het eerste lid, 2°, en het tweede lid
plegen de taalgroepen of, bij toepassing van de regel bedoeld in het tweede lid, de Franse
taalgroep en de leden van de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die is
samengesteld overeenkomstig artikel 60, vijfde lid, eventueel overleg met het oog op de
naleving van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet. "
Hoofdstuk IV
De Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Artikel 6
§ 1. In artikel 41, § 1, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet
van 16 juli 1993, wordt de volgende zin ingevoegd tussen de eerste en tweede zin :
" Wanneer de Regering geen personen van verschillend geslacht telt die tot dezelfde taalgroep
behoren, draagt zij minstens één kandidaat van het andere geslacht voor die tot die taalgroep
behoort. "
§ 2. In artikel 41, § 3, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16
juli 1993 en 13 juli 2001, wordt tussen het derde en het vierde lid het volgende lid ingevoegd :
" Wanneer de Regering geen personen van verschillend geslacht telt die tot dezelfde taalgroep
behoren, dragen de leden van die groep of, bij toepassing van de regel zoals bedoeld bij het
derde lid, de leden van de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die
samengesteld is overeenkomstig artikel 60, vijfde lid, minstens één kandidaat van het andere
geslacht voor. "
Hoofdstuk V
Inwerkingtreding
Artikel 7
Deze bijzondere wet treedt in werking vanaf de eerstkomende gehele vernieuwing van de
Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, elk voor wat hem betreft.

Wet van 5 mei 2003 op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend
geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap

(B.S., 12 juni 2003)
Hoofdstuk I
Algemene bepaling
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Hoofdstuk II
De Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Artikel 2
Artikel 49 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de
Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 7 januari 2002, wordt aangevuld met het
volgende lid :
" Ingeval de leden van de regering afzonderlijk worden gekozen en na aanwijzing van het
voorlaatste lid alle leden van hetzelfde geslacht zijn, wordt de stemming voor de aanwijzing
van het laatste lid beperkt tot de kandidaten van het andere geslacht. "
Hoofdstuk III
Inwerkingtreding
Artikel 3
Deze wet treedt in werking vanaf de eerstkomende gehele vernieuwing van de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap.

