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1. Opdrachten en institutionele organisatie 

 

1.1  Opdrachten 

 
De OESO-Richtlijnen werden opgesteld in 1976 en werden voor het laatst geactualiseerd op 25 mei 2011. Ze 

bevatten aanbevelingen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestrijken domeinen als 

informatieverstrekking, arbeidsverhoudingen, milieu, mensenrechten, technologie, mededinging, fiscaliteit, 

corruptiebestrijding en consumentenbescherming.  

Het Belgisch Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP) 
heeft voornamelijk twee opdrachten die voortvloeien uit een internationale verplichting.  

• De eerste opdracht bestaat erin de informatieverstrekking over de OESO-Richtlijnen en de toepassing 

van de OESO-Richtlijnen door Belgische ondernemingen te bevorderen, met name door toepassing 

van het principe van due diligence. 

 

• De tweede belangrijke opdracht bestaat erin om meldingen1 van ngo’s, vakverenigingen of derden 

te onderzoeken over mogelijke inbreuken op de Richtlijnen door een multinationale onderneming 

die aanwezig is in België of een Belgische multinationale onderneming in het buitenland. Het NCP 

kan dan zijn diensten aanbieden waarbij het optreedt als bemiddelaar-verzoener tussen de 

verschillende betrokken partijen.  
 

1.2  Institutionele organisatie 

 
Sinds januari 2018 wordt het voorzitterschap van het NCP waargenomen door de heer Renaat Schrooten, 

directeur-generaal van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het secretariaat wordt verzorgd door de heer Cyril Liance, attaché 

bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Een tweede persoon, mevrouw Marianne Gratia, 

vervoegde het secretariaat van het NCP in februari 2020 onder een jaarcontract via Talent Exchange2. 

 

1 De klachten die gericht worden aan het NCP worden specifieke gevallen (Eng. specific instance) genoemd in de officiële 
terminologie van de OESO. 
2 Het betreft een terbeschikkingstelling vanuit een ander federaal ministerie (interne markt). 

mailto:cyril.liance@economie.fgov.be
mailto:marianne.gratia@economie.fgov.be
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Adres: Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel.  

Website: www.oecd-guidelines.fgov.be 

Het NCP is drieledig samengesteld met 15 leden: 

- Een afvaardiging van de volgende federale overheidsdiensten:  

o FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  

o FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

o FOD Buitenlandse Zaken  

o FOD Justitie  

o FOD Volksgezondheid en Leefmilieu  

o FOD Financiën 

 

- Vertegenwoordigers van de drie gewesten van het land. 

-  Een afvaardiging van de werkgeversorganisaties:  

- Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)  

- De Federatie van de Technologische Industrie (AGORIA)  

- De Federatie van de Distributie (COMEOS) 

- Een afvaardiging van drie representatieve werknemersorganisaties: 

 

- ACV (Algemeen Christelijke Vakverbond)  

- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)  

- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 

 

Het NCP beschikt daarnaast ook over een netwerk van experten.  

Dit netwerk bestaat uit een twaalftal personen met verschillende kennis en achtergrond die hun expertise 

ter beschikking kunnen stellen, op eigen initiatief of op verzoek van het NCP, zij het voor een algemeen 

probleem of voor de behandeling van specifieke gevallen.  

Zo bestrijkt dit ondersteunende netwerk alle domeinen van de OESO-Richtlijnen.  
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2. Algemeen overzicht van de activiteiten in 2020 
 

Het NCP kwam in 2020 vijfmaal bijeen, dat is minder vaak dan de voorgaande jaren (gemiddeld acht 

vergaderingen). De problemen door de coronacrisis leidden er in eerste instantie toe dat de in het begin van 

de crisis geplande vergaderingen uitgesteld dienden te worden. Deze omstandigheden maakten een 

optimale werking onmogelijk, zowel voor de behandeling van de specifieke gevallen die gemeld werden aan 

het NCP (2.1) als voor de organisatie van promotionele activiteiten (2.2). Om aan deze moeilijke situatie het 

hoofd te bieden, bood het secretariaat vervolgens alternatieven aan voor zijn leden door online 

vergaderingen te houden en door aan verschillende webinars voor promotiedoeleinden deel te nemen. De 

behandeling van de specifieke gevallen werd eveneens digitaal voortgezet. 

Daarnaast antwoordde het NCP op twee parlementaire vragen in de loop van 2020, voornamelijk met 

betrekking tot de uitvoering van het Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten en met 

betrekking tot de Belgische en Europese ambitie om de ondernemingen due diligence bij te brengen inzake 

de impact van hun activiteiten in de gebieden die onder de OESO-Richtlijnen vallen. 

 

          2.1. Specifieke gevallen 

In 2020 ontving het NCP een nieuw specifiek geval waarover het een eerste evaluatie publiceerde ((K)SBSI en 

ITUC/ACV). Het sloot daarnaast ook een in 2019 geopend dossier af met de publicatie van een eindverklaring 

(The IUF/AB- InBev).  

Het Belgische NCP stuurt systematisch zijn persberichten door naar Credendo, Finexpo en Bio met als doel 

de banden aan te halen zodat zij over relevante informatie beschikken om de situatie van ondernemingen te 

kunnen beoordelen die de steun vragen van deze organisaties voor verzekering en exportkrediet. 

 

- Specifiek geval (K)SBSI en ITUC/ACV  

Op 6 en op 8 mei 2020 ontving het Belgische NCP twee specifieke gevallen van een persoon die verklaarde 

op te treden als voorzitter van een Indonesische vakbond met de naam (K)SBSI. Een eerste klacht werd 

ingediend tegen de Confédération internationale des syndicats (CSI) en een tweede tegen het Algemeen 

Christelijk Vakverbond – la Confédération nationale belge des syndicats chrétiens (ACV-CSC).    

Aangezien de feiten aan de basis van beide klachten gelijklopend waren, werd besloten een evaluatie op te 

maken voor de twee meldingen samen. 

Volgens de klager gaan de feiten die aan de oorsprong liggen van de klacht terug naar het begin van de jaren 

1990 met de oprichting van een vakbond genaamd SBSI. In 2003, na een decennium van historische, politieke 

en maatschappelijke gebeurtenissen in Indonesië, veranderde de vakbond SBSI van naam en werd KSBSI. Zijn 

stichter, de klager bij het Belgische NCP, was ondertussen uit de vakbond SBSI gestapt. Daarna verwierp hij 

de veranderingen die ingevoerd werden na zijn vertrek uit de vakbond, en hij oordeelde dat de naam, het 

logo en de hymne die gebruikt werden door de in 2003 opgerichte vakbond KSBSI oorspronkelijk tot de 

vakbond SBSI behoorden. Hij besloot daarom een nieuwe vakbond op te richten onder de naam (K)SBSI, die 

volgens hem het exclusieve recht heeft om de volledige auteursrechten van de vorige vakbond SBSI te 

gebruiken. Hij startte in naam van de vakbond (K)SBSI verschillende gerechtelijke procedures op om het 
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gebruik van deze namen door de vakbond KSBSI te betwisten. In zijn aan het NCP gerichte klacht geeft de 

melder aan dat verschillende van deze procedures de geldigheid van zijn argumenten bevestigd hebben. 

In zijn eerste melding, die de grond vormde van het eerste deel van het specifiek geval (tegen de CSI), vroeg 

de klager aan het NCP om het huidige aan de CSI verbonden lid, genaamd KSBSI, te schrappen, en de vakbond 

die hij nu vertegenwoordigt, genaamd (K)SBSI, in te schrijven en als lid op te nemen.  

In zijn tweede melding, die de grond vormt van het tweede deel van het specifiek geval (tegen ACV-SCS), 

vroeg de klager aan het NCP om een einde te stellen aan de samenwerking tussen de Belgische vakbond ACV-

CSC en KSBSI en de financiële steun van ACV-CSC aan KSBSI te verbieden.   

Op 14 september 2020 publiceerde het Belgische NCP zijn eerste evaluatie3 en besloot het zijn diensten niet 

aan te bieden, zich daarbij baserend op de volgende elementen: 

- Noch de CSI noch de vakbond ACV-CSC vallen onder het persoonlijke toepassingsgebied van de OESO-

Richtlijnen. 

- Het NCP heeft geen mandaat om de gerechtelijke beslissingen te doen toepassen die de klager voorlegde 

in verband met de toepasbaarheid van de nationale wetten in Indonesië. 

Het Belgische NCP herinnerde er in zijn eerste evaluatie aan dat een van de belangrijkste doelstellingen van 

een vakbond erin bestaat de belangen van zijn leden op hun werkplek te beschermen en te bevorderen. Met 

de bedoeling betere arbeidsomstandigheden te bieden aan de Indonesische werknemers, adviseerde het 

Belgische NCP de vertegenwoordigers van de KSBSI en van de (K)SBSI een constructieve bilaterale dialoog 

aan te gaan om hun geschillen te regelen. Een dergelijke dialoog kan helpen om oplossingen te vinden op 

nationaal niveau met betrekking tot hun respectieve mandaten en voorts ook mogelijke vormen van 

samenwerking voor gezamenlijke acties in de toekomst. 

Een soortgelijk specifiek geval dat uitging van dezelfde persoon werd aan het Nederlandse NCP gericht tegen 

een vakbondsorganisatie in Nederland. Alvorens zijn eerste evaluatie af te ronden, contacteerde het 

Belgische NCP herhaaldelijk zijn Nederlandse collega om over het dossier te spreken en standpunten en 

gegevens uit te wisselen om zo zijn zicht op het dossier te vervolledigen en tot een standpunt te komen dat 

verenigbaar is voor de twee NCP’s. 

 

- Specifiek geval Ab-InBev en de vakbond IUF 

Op 2 april 2019 werd bij het Belgische NCP door de Union internationale des associations de travailleurs de 

l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration et du tabac (IUF), die de plaatselijke vakbond in 

India (HBLMU) vertegenwoordigt, een specifiek geval gemeld over de onderneming AB InBev. De groep werd 

ervan beschuldigd bepalingen van de OESO-Richtlijnen met betrekking tot mensenrechten (hoofdstuk IV) en 

arbeidsverhoudingen (hoofdstuk V) overtreden te hebben. De kwesties hielden verband met de collectieve 

onderhandelingen en de vrijheid van vereniging in de fabriek van Sonepat in India. IUF gaf in de klacht 

daarnaast ook aan dat anti-syndicale praktijken en intimidaties ertoe hadden geleid dat vier werknemers 

door de onderneming geschorst werden. Deze werknemers hadden ook een rol in de vakbond HBLMU en 

beweerden aangesteld te zijn als vakbondsafgevaardigden binnen de onderneming. 

 

3 Zie persbericht van het Belgische NCP : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/Initial-
Assessment-K-SBSI-ITUC-ACV.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Initial-Assessment-K-SBSI-ITUC-ACV.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Initial-Assessment-K-SBSI-ITUC-ACV.pdf
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Op 24 juni 2019 besloot het Belgische NCP het geval te aanvaarden en publiceerde het zijn eerste evaluatie4, 

waarbij het zijn diensten aanbood aan de partijen, die daarmee instemden. 

Op 2 maart 2020, na een bemiddelingsronde van twee dagen onder leiding van een professionele derde 

bemiddelaar, publiceerde het Belgische NCP een tussentijdse bemiddelingsverklaring5. In deze verklaring 

werd vermeld dat de bemiddeling weliswaar vruchtbaar was geweest wat betreft het aangaan van een 

dialoog en het wederzijds begrip opbrengen voor de respectieve standpunten, maar dat ze niet tot een 

akkoord had geleid. Niettemin hadden de partijen beslist om hun dialoog voort te zetten, waarbij ze zich 

zouden concentreren op wat de kern van de klacht leek te zijn, namelijk de re-integratie van de vier 

geschorste personeelsleden, als werknemers enerzijds en als vakbondsafgevaardigden anderzijds. 

Het Belgische NCP besliste dan ook om zijn diensten verder aan te bieden. De vier werknemers werden bij 

het proces betrokken tijdens een tweede bemiddelingsronde, die over meerdere dagen gespreid was. 

Op 19 november 2020 publiceerde het Belgische NCP zijn slotverklaring6, waarbij het aankondigde dat er 

een, gedeeltelijk vertrouwelijk, akkoord gesloten was tussen de partijen rond vier hoofdpunten: 

- Snelle re-integratie van de vier werknemers op dezelfde werkplek en de erkenning van hun rol als 

vakbondsafgevaardigden. 

- Vorming van een specifieke structuur voor het uitbouwen van een sociale dialoog binnen de 

onderneming. 

- Stopzetting van de lokale protestacties. 

- Opvolging van, en toezicht op het akkoord door het Belgische NCP. 

 

Het Belgische NCP verzocht de partijen om schriftelijk verslag uit te brengen over de vorderingen in de 

uitvoering van het akkoord, binnen een termijn van zes maanden volgend op zijn eindverklaring. Het NCP zal 

indien nodig een vergadering regelen met de twee partijen om zijn aanbevelingen en de uitvoering van het 

akkoord te bespreken.  

Midden 2021 zal een vervolgverklaring over het verloop van de situatie tussen de partijen worden 

gepubliceerd. 

 

2.2. Promotionele activiteiten  

In 2020 nam het NCP deel aan verschillende externe promotionele activiteiten en organiseerde een online 

vergadering met het maatschappelijk middenveld en verschillende Belgische vakbonden.  

- Webinars over due diligence  

Het secretariaat nam actief deel aan twee webinars die georganiseerd werden door het netwerk The Shift 

waarvan het lid is sinds zijn oprichting in 2016. Op 23 april 2020 stelde het secretariaat de basisprincipes van 

due diligence voor tijdens een presentatie met als titel « Het ABC van due diligence ». Op 29 oktober 2020 

 

4 Zie persbericht van het Belgische NCP : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/IUF-
ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf  
5 Zie persbericht van het Belgische NCP: 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/Mediation-Statement-NCP-IUF-ABInbev-EN.pdf  
6 Zie persbericht van het Belgische NCP : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/Final-
Statement-the-IUF-AB-InBev-EN.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/IUF-ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/IUF-ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/Mediation-Statement-NCP-IUF-ABInbev-EN.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Final-Statement-the-IUF-AB-InBev-EN.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Final-Statement-the-IUF-AB-InBev-EN.pdf
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stelde het secretariaat daarnaast ook de OESO-Richtlijnen voor, alsook de procedure met zes stappen voor 

de realisatie van due diligence tijdens het SDG Forum in een presentatie met als titel « Transforming supply 

chains to contribute to the SDGs: concrete methodologies and tools ». 

- Jaarlijkse informatieve vergadering met de ngo’s 

Het NCP vervolgde de verwezenlijking van een permanente verstandhouding met het maatschappelijk 

middenveld met de organisatie van een informatieve vergadering op december 2020. Het was de vierde 

jaarlijkse vergadering met de bedoeling het NCP voor te stellen: zijn samenstelling, opdrachten en werking, 

met een grotere klemtoon op de opdracht van klachtenbehandeling. Dankzij deze vergadering kon tevens 

van gedachten gewisseld worden over actuele kwesties in verband met het thema “Ondernemingen en 

Mensenrechten” en over de prioriteiten op korte en lange termijn van de organisaties die deelnamen aan de 

vergadering. 

Er vonden tevens over het hele jaar gespreid verschillende bilaterale vergaderingen plaats met de ngo’s met 

de bedoeling de Richtlijnen en het werk van het NCP te promoten.  

In de loop van 2020 nam het NCP ook deel aan verschillende evenementen en cursussen waarbij het zijn rol 

onder de aandacht kon brengen. 

- Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten 

Het NCP droeg bij aan de afronding van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Ondernemingen en 

Mensenrechten (NAP) dat bij het begin van de zomer van 2017 werd aangenomen. 

Het NAP telde in totaal 33 acties waarbij verschillende federale ministeries alsook de drie gewesten 

betrokken waren. 

Het NCP, vertegenwoordigd door zijn secretariaat, maakt deel uit van de werkgroep maatschappelijk 

verantwoord ondernemen van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Deze werkgroep 

ijvert voor de samenstelling en de uitvoering van het NAP sinds de oprichting ervan in 2013. Het NCP was 

rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij een vijftiental punten van het plan7.  

Tijdens de tweede helft van 2020 werd een oefening gestart voor mapping en evaluatie van de  

plandoelstellingen. Aan de hand van dit proces, dat National Baseline Assessment wordt genoemd en geleid 

wordt door de universiteit van Leuven en van Antwerpen, wil men nieuwe leidraden over het thema 

ondernemingen en mensenrechten uitwerken. Een gedetailleerd verslag van de conclusies wordt in het 

eerste kwartaal van 2021 voorgesteld. Het kan als basis dienen voor de uitwerking van een nieuw plan of de 

goedkeuring van meer specifieke acties. 

     -     Communicatiemiddelen 

In de loop van 2020 vernieuwde het NCP daarnaast verschillende communicatiemiddelen. Er werd een 

nieuwe brochure gepubliceerd in het Frans, het Engels en het Nederlands. Ook werd de website herzien, 

gereorganiseerd en bijgewerkt. Er werd een nieuw logo ontwikkeld, om de visuele identiteit van het NCP te 

versterken in lijn met het logo dat de Richtlijnen kenmerkt. Er werd een LinkedIn-pagina gecreëerd om te 

zorgen voor regelmatige communicatie over initiatieven in verband met de opdrachten van het NCP. 

 

 

7 Onder deze acties noemen we verschillende ronde tafels en workshops over elk van de sectorale instrumenten 
voor due diligence van de OESO. Daarnaast publiceerde en promootte het NCP twee brochures om de 
ondernemingen te begeleiden in hun strijd tegen corruptie, waaronder een specifieke brochure voor de kmo’s. 
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 2.3. Implicatie binnen het netwerk van NCP’s 

Zoals de voorgaande jaren nam het Belgische NCP actief deel aan de vergaderingen van het netwerk van 

NCP’s (er zijn 49 landen aangesloten) onder de hoede van de OESO. Deze samenwerking binnen het netwerk 

van NCP’s vereist vooreerst voorbereidend werk om de documenten te bestuderen die door de OESO worden 

voorgesteld, vervolgens een actieve deelname aan de vergaderingen, en tot slot opvolging van de dossiers. 

In 2020 werden drie vergaderingsrondes (in juni, november en december) georganiseerd. Op deze 

vergaderingen kunnen tevens ervaringen tussen NCP’s uitgewisseld worden. In 2020 werden onder meer de 

volgende thema’s aangesneden: de impact van de coronacrisis op het werk van de NCP’s, waaronder de 

behandeling van de specifieke gevallen via digitale weg, de gedachtewisseling over de uitwerking van 

hulpmiddelen voor een opleiding over hoe klachten te behandelen en een bemiddeling te voeren, 

gedachtewisseling rond het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen gekoppeld aan het milieu, de 

manier om vertrouwen op te bouwen met de vakbonden en andere betrokken partijen met betrekking tot 

de opdrachten van de NCP’s, de kwestie van de belangenverstrengelingen binnen de NCP’s, de interpretatie 

van de Richtlijnen in het licht van actuele kwesties, en de uitwerking van een mededeling rond 20 jaar NCP’s 

(evaluatie en uitdagingen). 

Het NCP werkte daarnaast ook mee aan een grondige evaluatie van de inhoud en de toepassing van de 

Richtlijnen (een zogenaamde stocktaking), met name om te beantwoorden aan nieuwe uitdagingen die sinds 

de laatste herziening ervan in 2011 naar voren kwamen: klimaatverandering, dierenwelzijn, digitalisering van 

de economie en van de sociale contacten, enzovoort. Met deze evaluatie wil men tevens de tweede sectie 

van de Richtlijnen rond de werking van de NCP’s verbeteren en uitdiepen. De opgemaakte balans zal dan in 

2021 richting kunnen geven aan de besprekingen over een herziening van de tekst van de Richtlijnen die er 

waarschijnlijk zal komen. 

 

 2.4. Projecten aangevat in 2020 

In de loop van 2020 werden binnen het NCP een aantal gedachtewisselingen en concrete acties aangevat. 

Deze zullen in 2021 worden voortgezet: 

 - Workshop over due diligence voor ondernemingen 

Net als het in 2019 voor de textielsector had georganiseerd, werkte het NCP een intersectorale workshop ter 

bevordering van due diligence uit, in samenwerking met de ondernemingen, de vakbonden, het FIDO, het 

netwerk The Shift en de OESO. Doel: vertrekkende van praktijkgevallen en wederzijdse ervaringen discussies 

starten, in kleine groepen, met en tussen ondernemingen over de manier waarop ze hun due diligence 

kunnen toepassen, en een antwoord bieden op de belemmeringen die men daarbij ondervindt. Het publiek 

zal bestaan uit ondernemingen, waaronder kmo’s, die reeds concrete maatregelen hebben genomen om hun 

zorgvuldigheidsplicht na te leven, of die dit willen gaan doen. Het project was uitgewerkt en de partners 

waren gevonden en gecontacteerd, maar de coronacrisis leidde tot uitstel van de praktische organisatie van 

het project; een lijfelijke deelname leek toch aangewezen om te kunnen beantwoorden aan het doel van het 

project.  

 - Voorstel om het NCP de rol van ILO focal point toe te kennen 
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In 2019 stelde de FOD Werkgelegenheid voor om aan het NCP de rol toe te vertrouwen om het 

instrumentarium te promoten dat vervat is in de Beginselverklaring betreffende Multinationale 

Ondernemingen van de ILO. Dit voorstel is met name gebaseerd op het argument dat deze rol complementair 

zou zijn met diens rol om de OESO-Richtlijnen te promoten. Deze rol wordt benoemd met de term « focal 

point ». 

De genoemde verklaring van de ILO vormt een van de drie belangrijke instrumenten om de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de ondernemingen te promoten. Dit laatste instrument beschikt echter over geen 

promotioneel doorgeefluik in België 

Gezien het advies van de ILO om drieledig samengestelde focal points te vormen, deed de FOD 

Werkgelegenheid het voorstel om aan het NCP deze rol van focal point voor België toe te vertrouwen. 

Concreet zou dit voorstel, indien gerealiseerd, erin bestaan dat gezorgd wordt voor de promotie van door de 

ILO aangenomen operationele instrumenten, zonder zich in de plaats te stellen van de ILO. Het zou dus de 

bedoeling zijn promotie te voeren voor de rol van ILO-helpdesk, de interpretatieprocedure en de dialoog 

tussen onderneming-vakbond als bemiddelings- en verzoeningsmethode, gevoerd en geleid door de ILO. 

Dit voorstel werd binnen het NCP besproken en het punt kwam op de agenda van de Nationale Arbeidsraad, 

op verzoek van diens werkgeversafgevaardigden. Aangezien de besprekingen nog steeds lopen, werd het 

initiatief niet afgerond in 2020. 

 

 

 

 

Het secretariaat van het NCP staat ter beschikking om meer inlichtingen te verstrekken over alle punten die 

in deze nota aan bod kwamen, binnen de perken van zijn geheimhoudingsplicht.   

 

 

Renaat Schrooten    Cyril Liance & Marianne Gratia 

Voorzitter van het NCP   Secretariaat van het NCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


