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Ministerieel besluit van 26 september
2016 tot aanwijzing of erkenning van de
assessoren en van de plaatsvervangende
assessoren in, en tot aanwijzing van de
griffiers-rapporteurs en van de
plaatsvervangende griffiers-rapporteurs
bij de raad van beroep inzake tuchtzaken
voor het geheel van de openbare
instellingen van sociale zekerheid

OFFICIEUZE COORDINATIE

Arrêté ministériel du 26 septembre 2016
désignant ou agréant les assesseurs et
les assesseurs suppléants et désignant
les greffiers-rapporteurs et les greffiersrapporteurs suppléants pour la chambre
de recours en matière disciplinaire pour
l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale

COORDINATION OFFICIEUSE

Artikel 1.

Article 1er.

§ 1.Worden aangewezen om te zetelen in de
hoedanigheid van assessor in de
Nederlandstalige afdeling van de raad van
beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van
de openbare instellingen van sociale
zekerheid :
- voor de Dienst voor de Bijzondere Sociale
Zekerheidsstelsels (DIBISS) :
De heer Marc Ver Elst;
- voor het Fonds voor de Beroepsziekten
(FBZ) :
De heer Stephan Blickx;
- voor het Rijksinstituut voor Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) :
De heer Peter Roelandt;
- voor het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO) :
De heer Rob Van Deun;
- voor de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) :
Mevr. Kristine Malschaert;
- voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) :
Mevr. Ingrid Vanleeuw;
- voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) :
De heer Guy Durinck;
- voor de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) :
De heer Marc Vanschelvergem;
- voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
(RJV) :
De heer Igo Cousserier;
- voor de Kruispuntbank van de Sociale

§ 1er. Sont désignés pour siéger en qualité
d'assesseur à la section d'expression
néerlandaise de la chambre de recours en
matière disciplinaire pour l'ensemble des
institutions publiques de sécurité sociale :
- pour l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS):
M. Marc Ver Elst;
- pour le Fonds des maladies professionnelles
(FMP) :
M. Stephan Blickx;
- pour l'Institut national d'Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants (INASTI) :
M. Peter Roelandt;
Pour le Fonds des Accidents du Travail (FAT) :
M. Rob Van Deun;
- pour la Caisse auxiliaire de Paiement des
Allocations de Chômage (CAPAC) :
Mme Kristine Malschaert;
- pour l'Office national de Sécurité sociale
(ONSS) :
Mme Ingrid Vanleeuw;
- pour l'Office national de l'Emploi (ONEM) :
M. Guy Durinck;
- pour la Caisse auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité (CAAMI) :
M. Marc Vanschelvergem ;
- pour l'Office national des Vacances annuelles
(ONVA) :
M. Igo Cousserier;
- pour la Banque-carrefour de la Sécurité
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Zekerheid (KSZ) / eHealth :
De heer Franky Vanhauwaert;
- voor het Federaal Agentschap voor
Kinderbijslag (FAMIFED):
Mevr. Ann Blaton;
- voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) :
Mevr. Liesbet Verbruggen;
- voor de Federale Pensioendienst(FPD) :
De heer Luc Hermans;
- voor de Hulp- en Voorzorgskas voor
Zeevarenden (HVKZ):
De heer Bert Strobbe.

sociale (BCSS) / eHealth :
M. Franky Vanhauwaert;
- pour l’Agence fédérale pour les allocations
familiales (FAMIFED) :
Mme Ann Blaton;
- pour l'Institut national d'Assurance MaladieInvalidité (INAMI) :
Mme Liesbet Verbruggen;
- pour le Service fédéral des Pensions (SFP) :
M. Luc Hermans ;
- pour La Caisse de Secours et de Prévoyance
en faveur des marins (CSPM):
M. Bert Strobbe.

§ 2. Worden aangewezen om te zetelen in de
hoedanigheid van plaatsvervangend assessor
in de Nederlandstalige afdeling van de raad
van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel
van de openbare instellingen van sociale
zekerheid :

§ 2. Sont désignés pour siéger en qualité
d'assesseur suppléant à la section
d'expression néerlandaise de la chambre de
recours en matière disciplinaire pour
l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale :

- voor de Dienst voor de Bijzondere Sociale
Zekerheidsstelsels (DIBISS):
De heer Jef Verlinden;
- voor het Fonds voor de Beroepsziekten
(FBZ) :
Mevr. Patricia Delva;
- voor het Rijksinstituut voor Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) :
De heer Jos Morren;
- voor het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO) :
De heer Sven Persoons;
- voor de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) :
De heer Geert Van Hove;
- voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) :
Mevr. Kathleen Verhofstadt;
- voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) :
Mevr. Paula Umans;
- voor de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) :
De heer Alain Vanclooster;
- voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
(RJV) :
Mevr. Pierrette Roels;
- voor de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ) / eHealth:
De heer Patrick Laureyns;
- voor het Federaal Agentschap voor
Kinderbijslag (FAMIFED):
Mevr. Liesbeth Backx;
- voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) :
Mevr. Veerle Huysentruyt;

- pour l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS):
M. Jef Verlinden;
- pour le Fonds des maladies professionnelles
(FMP) :
Mme. Patricia Delva;
- pour l'Institut national d'Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants (INASTI) :
M. Jos Morren;
Pour le Fonds des Accidents du Travail (FAT) :
M. Sven Persoons;
- pour la Caisse auxiliaire de Paiement des
Allocations de Chômage (CAPAC) :
M. Geert Van Hove;
- pour l'Office national de Sécurité sociale
(ONSS) :
Mme Kathleen Verhofstadt;
- pour l'Office national de l'Emploi (ONEM) :
Mme Paula Umans;
- pour la Caisse auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité (CAAMI) :
M. Alain Vanclooster;
- pour l'Office national des Vacances annuelles
(ONVA) :
Mme Pierrette Roels;
- pour la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale (BCSS) / eHealth:
M. Patrick Laureyns;
- pour l’Agence fédérale pour les allocations
familiales (FAMIFED) :
Mme Liesbeth Backx;
- pour l'Institut national d'Assurance MaladieInvalidité (INAMI) :
Mme Veerle Huysentruyt;
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- voor de Federale Pensioendienst(FPD) :
De heer Danny Buysse;
- voor de Hulp- en Voorzorgskas voor
Zeevarenden (HVKZ) :
Mevr. Anne-Catherine De Ridder.

- pour le Service fédéral des Pensions (SFP) :
M. Danny Buysse ;
- pour La Caisse de Secours et de Prévoyance
en faveur des marins (CSPM):
Mme Anne-Catherine De Ridder.

Art. 2.

Art. 2.

§ 1. Worden erkend om te zetelen in de
hoedanigheid van assessor, aangewezen door
de representatieve vakorganisaties, in de
Nederlandstalige afdeling van de raad van
beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van
de openbare instellingen van sociale zekerheid
:

§ 1er. Sont agréés pour siéger en qualité
d'assesseur, désigné par les organisations
syndicales représentatives, à la section
d'expression néerlandaise de la chambre de
recours en matière disciplinaire pour
l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale :

- voor de Algemene Centrale der Openbare
Diensten :
De heer Luc Raes (RVP), de heer Peter Roman
(RSZ), de heer Joan Van Poelvoorde (RSZ) en
mevrouw Magda Vierendeel (DIBISS);

- pour la Centrale générale des Services
publics :
M. Luc Raes (ONP), monsieur Peter Roman
(ONSS), M. Joan Van Poelvoorde (ONSS)en
Mme Magda Vierendeel (ORPSS);

- voor het ACV - Openbare Diensten :
De heer Wim Van den Neste (RVA) en Mevr.
Christel Debaere (RSVZ);
- voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar
Ambt :
De heren Jan Schraepen (RIZIV) en Robert
Hillary (RVP).

- pour la CSC - Services publics :
M. Wim Van den Neste (ONEm) et Mme
Christel Debaere (INASTI);
- pour le Syndicat libre de la Fonction publique
:
MM. Jan Schraepen (INAMI) et Robert Hillary
(ONP).

§ 2. Worden erkend om te zetelen in de
hoedanigheid van plaatsvervangend assessor,
aangewezen door de representatieve
vakorganisaties, in de Nederlandstalige
afdeling van de van de raad van beroep
inzake tuchtzaken voor het geheel van de
openbare instellingen van sociale zekerheid :

§ 2. Sont agréés pour siéger en qualité
d'assesseur suppléant, désigné par les
organisations syndicales représentatives, à la
section d'expression néerlandaise de la
chambre de recours en matière disciplinaire
pour l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale :

- voor de Algemene Centrale der Openbare
Diensten :
De heer Dirk Henderickx (HVW), de heer Eddy
Plaisier (RVA) en mevrouw Vera Rosseau
(RVA);
- voor het ACV - Openbare Diensten :
Mevr. Sonja Mathijs (HVW) en de Heer
Bernard Bedert (RSZ).
- voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar
Ambt :
De heer Dino Seghers (RVA).

- pour la Centrale générale des Services
publics :
M. Dirk Henderickx (CAPAC), M. Eddy Plaisier
(ONEM) et Mme Vera Rosseau (ONEM);

Art. 3.

Art. 3.

§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de
hoedanigheid van assessor in de Franstalige
afdeling van de raad van beroep inzake
tuchtzaken voor het geheel van de openbare

§ 1er. Sont désignés pour siéger en qualité
d'assesseur à la section d'expression française
de la chambre de recours en matière
disciplinaire pour l'ensemble des institutions

- pour la CSC - Services publics :
Mme Sonja Mathijs (CAPAC) et M. Bernard
Bedert (ONSS);
- pour le Syndicat libre de la Fonction publique
:
M. Dino Seghers (ONEM)
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instellingen van sociale zekerheid :

publiques de sécurité sociale :

- voor de Dienst voor de Bijzondere Sociale
Zekerheidsstelsels (DIBISS):
De heer Jean-Pierre Rucquoy;
- voor het Fonds voor de Beroepsziekten
(FBZ) :
Mevr. Véronique Marchand;
- voor het Rijksinstituut voor Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) :
De heer Paul Verelst;
- voor het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO) :
Mevr. Dominique Maboge;
- voor de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) :
De heer Luc Druart.;
- voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) :
Mevr. Véronique Musique;
- voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) :
De heer Olivier Herpoel;
- voor de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) :
De heer Christophe Snyders;
- voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
(RJV) :
Mevr. Muriel Outelet;
- voor de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ) / eHealth :
De heer Didier Piron;
- voor het Federaal Agentschap voor
Kinderbijslag (FAMIFED):
Mevr. Amelie Georges;
- voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) :
De heer Alain Ghilain;
- voor de Federale Pensioendienst (FPD) :
Mevr. Anne-Catherine Bouchez.

- pour l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS):
M. Jean-Pierre Rucquoy;
- pour le Fonds des maladies professionnelles
(FMP) :
Mme Véronique Marchand;
- pour l'Institut national d'Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants (INASTI) :
M. Paul Verelst;
- pour le Fonds des Accidents du Travail (FAT)
:
Mme Dominique Maboge;
- pour la Caisse auxiliaire de Paiement des
Allocations de Chômage (CAPAC) :
M. Luc Druart;
- pour l'Office national de Sécurité sociale
(ONSS) :
Mme Véronique Musique;
- pour l'Office national de l'Emploi (ONEM) :

§ 2. Worden aangewezen om te zetelen in de
hoedanigheid van plaatsvervangend assessor
in de Franstalige afdeling van de raad van
beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van
de openbare instellingen van sociale
zekerheid :

§ 2. Sont désignés pour siéger en qualité
d'assesseur suppléant à la section
d'expression française de la chambre de
recours en matière disciplinaire pour
l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale :

- voor de Dienst voor de Bijzondere Sociale
Zekerheidsstelsels (DIBISS):
De heer Claude Leroy;
- voor het Fonds voor de Beroepsziekten
(FBZ) :
Mevr. Françoise Broodcoorens;
- voor het Rijksinstituut voor Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) :

- pour l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS) :
M. Claude Leroy;
- pour le Fonds des maladies professionnelles
(FMP) :
Mme. Françoise Broodcoorens;
- pour l'Institut national d'Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants (INASTI) :

M. Olivier Herpoel;
- pour la Caisse auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité (CAAMI) :
M. Christophe Snyders;
- pour l'Office national des Vacances annuelles
(ONVA) :
Mme Muriel Outelet;
- pour la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale (BCSS) /eHealth :
M. Didier Piron;
- pour l’Agence fédérale pour les allocations
familiales (FAMIFED) :
Mme Amelie Georges;
- pour l'Institut national d'Assurance MaladieInvalidité (INAMI) :
M. Alain Ghilain;
- pour le Service fédéral des Pensions (SFP) :
Mme Anne-Catherine Bouchez.
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De heer Severin Gunumana Shatangiza;
- voor het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO) :
Mevr. Marianne Mirkovic;
- voor de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) :
De heer Renaud Couplet;
- voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) :
De heer Michaël Gomand;
- voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) :
Mevr. Sonia Rodriguez Rodriguez;
- voor de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) :
Mevr. Danica Zamurovic;
- voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
(RJV) :
Mevr. Dominique Preys;
- voor de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ) /eHealth:
De heer Alain Urbain;
- voor het Federaal Agentschap voor
Kinderbijslag (FAMIFED):
Mevr. Muriel Dubrowski;
- voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) :
Mevr. Cindy Feola;
- voor de Federale Pensioendienst (FPD) :
Mevr. Michèle Decat.

M. Severin Gunumana Shatangiza;
Pour le Fonds des Accidents du Travail (FAT) :

Art. 4.

Art. 4.

§ 1. Worden erkend om te zetelen in de
hoedanigheid van assessor, aangewezen door
de representatieve vakorganisaties, in de
Franstalige afdeling van de raad van beroep
inzake tuchtzaken voor het geheel van de
openbare instellingen van sociale zekerheid :

§ 1er. Sont agréés pour siéger en qualité
d'assesseur, désigné par les organisations
syndicales représentatives, à la section
d'expression française de la chambre de recours
en matière disciplinaire pour l'ensemble des
institutions publiques de sécurité sociale :

- voor de Algemene Centrale der Openbare
Diensten :
Mevr. Pascale Vallois (RSZ), de heer JeanPierre Delchef (FAO), de heer Cyprien
Nizeyimana (RIZIV) en de heer Pierre
Dmitrevky (RSZ);
- voor het ACV - Openbare Diensten :
De heer Philippe Kinif (HVW) en mevrouw
Julie Pirlet (RVA);
- voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar
Ambt :
De heren Philippe Bucco (RVA) en Christophe
Segner (RVA).

- pour la Centrale générale des Services publics :

§ 2. Worden erkend om te zetelen in de
hoedanigheid van plaatsvervangend assessor,

§ 2. Sont agréés pour siéger en qualité
d'assesseur suppléant, désigné par les

Mme Marianne Mirkovic;
- pour la Caisse auxiliaire de Paiement des
Allocations de Chômage (CAPAC) :
M. Renaud Couplet;
- pour l'Office national de Sécurité sociale
(ONSS) :
M. Michaël Gomand;
- pour l'Office national de l'Emploi (ONEM) :
Mme Sonia Rodriguez Rodriguez;
- pour la Caisse auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité (CAAMI) :
Mme Danica Zamurovic;
- pour l'Office national des Vacances annuelles
(ONVA) :
Mme Dominique Preys;
- pour la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale (BCSS) /eHealth :
M. Alain Urbain;
- pour l’Agence fédérale pour les allocations
familiales (FAMIFED) :
Mme Muriel Dubrowski;
- pour l'Institut national d'Assurance MaladieInvalidité (INAMI) :
Mme Cindy Feola;
- pour le Service fédéral des Pensions (SFP) :
Mme Michèle Decat.

Mme Pascale Vallois (ONSS), M. Jean-Pierre
Delchef (FAT), M. Cyprien Nizeyimana (INAMI)
et M. Pierre Dmitrevky (ONSS);
- pour la CSC - Services publics :
M. Philippe Kinif (CAPAC) et Mme Julie Pirlet
(ONEM);
- pour le Syndicat libre de la Fonction publique
:
MM. Philippe Bucco (ONEM) et Christophe
Segner (ONEM).
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aangewezen door de representatieve
vakorganisaties, in de Franstalige afdeling van
de raad van beroep inzake tuchtzaken voor
het geheel van de openbare instellingen van
sociale zekerheid :
- voor het ACV - Openbare Diensten :
Mevr. Maryse Josse (HZIV);
- voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar
Ambt :
De heer Pascal Bougelet (RVA).

organisations syndicales représentatives, à la
section d'expression française de la chambre de
recours en matière disciplinaire pour l'ensemble
des institutions publiques de sécurité sociale :
- pour la CSC - Services publics :
Mme Maryse Josse (CAAMI);
- pour le Syndicat libre de la Fonction publique:
De heer Pascal Bougelet (ONEM).
Art. 5.

Art. 5.
Worden respectievelijk aangewezen tot
griffier-rapporteur en plaatsvervangend
griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige
afdeling van de raad van beroep inzake
tuchtzaken voor het geheel van de openbare
instellingen van sociale zekerheid, Mevr.
Vanessa Verbesselt, ambtenaar bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en
Mevr. Eva Vandenbussche, ambtenaar bij het
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen(RSVZ).

Sont respectivement désignées en qualité de
greffier-rapporteur et de greffier-rapporteur
suppléant à la section d'expression
néerlandaise de la chambre de recours en
matière disciplinaire pour l'ensemble des
institutions publiques de sécurité sociale, Mme
Vanessa Verbesselt, fonctionnaire à l'Office
national de l'Emploi (ONEm) et Mme Eva
Vandenbussche, fonctionnaire à l'Institut
national d'Assurances sociales pour
Travailleurs indépendants (INASTI).

Art. 6.

Art. 6.

Worden respectievelijk aangewezen tot
griffier-rapporteur en plaatsvervangend
griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling
van de raad van beroep inzake tuchtzaken
voor het geheel van de openbare instellingen
van sociale zekerheid, Mevr. Déborah
Courard, ambtenaar bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) en de heer Miguel
Demeter, ambtenaar bij de Rijksdienst voor
jaarlijkse vakantie (RJV).

Sont respectivement désignées en qualité de
greffier-rapporteur et de greffier-rapporteur
suppléant à la section d'expression française
de la chambre de recours en matière
disciplinaire pour l'ensemble des institutions
publiques de sécurité sociale, Mme Déborah
Courard, fonctionnaire à l'Office national de
l'Emploi (ONEm) et monsieur Miguel Demeter
fonctionnaire à l'Office national des Vacances
annuelles (ONVA).

Art. 7.

Art. 7.

Het ministerieel besluit van 25 juni 2010 tot
aanwijzing of erkenning van de assessoren en
van de plaatsvervangende assessoren in, en
tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en
van de plaatsvervangende griffiersrapporteurs bij de raad van beroep voor het
geheel van de openbare instellingen van
sociale zekerheid wordt opgeheven.

L’arrêté ministériel du 25 juin 2010 désignant
ou agréant les assesseurs et les assesseurs
suppléants et désignant les greffiersrapporteurs et les greffiers-rapporteurs
suppléants pour la chambre de recours pour
l'ensemble des institutions publiques de
sécurité sociale est abrogé.

Art. 8.

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop
het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge.
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