
Samenstelling van het Comité van toezicht van het EFRO Operationeel Programma 2014-

2020 

Het Comité van toezicht bestaat uit volgende leden die er met beslissende stem in zetelen: 
 

 Als vertegenwoordigers van de bevoegde overheden van de Lidstaat: de Minister-

President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 Als partners in de programmering: 

 

- Gewestelijke, plaatselijke, stedelijke en andere bevoegde openbare overheden: een 

vertegenwoordig(er)(ster) per lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

 Kabinet van de Minister Guy Vanhengel 

 Kabinet van de Minister Didier Gosuin 

 Kabinet van de Minister Pascal Smet 

 Kabinet van de Minister Céline Frémault 

 Kabinet van de Staat Secretaris Bianca Debaets 

 Kabinet van de Staat Secretaris Cécile Jodogne 

 Kabinet van de Staat Secretaris Fadila Laanan 

 

- Economische en sociale partners:  

 Een vertegenwoordig(er)(ster) van de vakbonden: ABVV 

 Een vertegenwoordig(er)(ster) van de werkgevers: BECI 

 

- Betrokken organisaties die het middenveld vertegenwoordigen, waaronder 

milieuorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en organisaties voor de 

bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie: 

 Een Franstalige vertegenwoordig(er)(ster) aangesteld door Inter-

Environnement 

 Een Nederlandstalige vertegenwoordig(er)(ster) aangesteld door de Bruxelles 

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) 

 Twee vertegenwoordig(ers)(sters), een Nederlandstalige en een Franstalige, 

aangesteld door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding. 

 
Om deel te nemen aan de werkzaamheden van het Comité voor toezicht nodigt de voorzitter 
naast de leden met beslissende stem ook de volgende leden met raadgevende stem uit: 
 

- Een afvaardiging van de Europese Commissie  
 

- Een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: 
 



 Cel Coördinatie en Beheer van het  EFRO 

 Besturen belast met certificering 

 BISA 

- Een of meerdere vertegenwoordig(ers)(sters) van de Auditoverheid van de OP, 
 

- Een vertegenwoordig(er)(ster) van elke beheersoverheid van de Europese 
Structuurfondsen die actief zijn op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied: 
 FSE VL 

 FSE Troika 

 Actiris FSE 

- Een of meerdere expert(s) uitgenodigd door de beheersoverheid op basis van de 
behandelde materies, 
 

- Een vertegenwoordig(er)(ster) van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
 


