
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 98/36376]

27 OKTOBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de leden van de deskundige
commissie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het
kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het
regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind, inzonderheid op artikel 4, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 tot oprichting van de deskundige commissie, bedoeld
in artikel 4, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing
van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 oktober 1998;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de Vlaamse regering op 15 september 1998 de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse

regering aanduidde waarvoor de verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport wordt opgelegd, moet onverwijld
voorzien worden in de inwerkingstelling van een terzake deskundige commissie zoals voorzien in artikel 4, tweede lid
van voorvermeld decreet van 15 juli 1997;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Als vaste leden met kennis en deskundigheid in effectrapportage worden benoemd :

1° de heer Rudolf Verheyen, Lange Lozanastraat 158, bus 6, 2018 Antwerpen;

2° Mevr. Ingrid Kristoffersen, Zorgvliet 19, 3090 Overijse;

3° Mevr. Godelieve Vandemeulebroecke, Houwaartsebergweg 17, 3390 Houwaart.

Art. 2. Als vaste leden met kennis en deskundigheid inzake de rechten van het kind, zoals verwoord in het
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind, worden benoemd :

1° de heer Eugene Verhellen, Nieuwstraat 73, 9660 Brakel;

2° Mevr. Anne-Marie Drieskens, Vanbellegemdreef 27, 8510 Marke.

Art. 3. De heer Eugene Verhellen wordt benoemd als voorzitter.

Mevr. Godelieve Vandemeulebroecke wordt benoemd als ondervoorzitter.

Art. 4. Als plaatsvervangende leden worden benoemd :

1° de heer Luc Hens, Buntgrasstraat 33, 1981 Zemst-Hofstade als plaatsvervanger van de heer Rudolf Verheyen;

2° Mevr. Tanje Nuelant, Lambeaulaan 138, 1200 Brussel als plaatsvervanger van Mevr. Ingrid Kristoffersen;

3° Mevr. Thérèse Jacobs, Bloklaan 23 bus 4, 1730 Asse als plaatsvervanger van Mevr. Godelieve Vandemeule-
broecke;

4° de heer Frans Spiesschaert, Gelategem 1, 9500 Geraardsbergen, als plaatsvervanger van de heer Eugene
Verhellen;

5° de heer Luc De Smet, Hertwinkel 9, 3061 Leefdaal, als plaatsvervanger van Mevr. Anne-Marie Drieskens.

Art. 5. Aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 tot oprichting van de deskundige
commissie, bedoeld in artikel 4, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het
kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind worden de
volgende leden toegevoegd :

« Elk vast lid heeft een plaatsvervanger door wie het in geval van afwezigheid wordt vervangen.

De regering benoemt de plaatsvervangende leden, op voordracht van de coördinerende minister, voor een termijn
van vijf jaar. Die termijn kan eenmaal hernieuwd worden. Drie plaatsvervangende leden worden benoemd op basis van
hun kennis en deskundigheid in effectrapportage en twee plaatsvervangende leden worden benoemd op basis van hun
vertrouwdheid met de rechten van het kind, zoals verwoord in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.
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Als een vast lid om welke reden ook zijn mandaat niet kan beëindigen, wordt het lid door wie het vervangen
wordt, tot vast lid benoemd voor de verdere duur van het mandaat.

Als een vast lid wordt vervangen door een plaatsvervangend lid, wordt een nieuw plaatsvervangend lid benoemd
voor de verdere duur van het mandaat. ».

Art. 6. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden «van de leden van de commissie»
en de woorden «en de door hen » de woorden « , de plaatsvervangende leden van de commissie » ingevoegd.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 27 oktober 1998.

Brussel, 27 oktober 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 98/36376]

27 OCTOBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand portant nomination des membres de la commission
experte, visée à l’article 4, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d’impact sur l’enfant et
le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique
gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant, notamment l’article 4, alinéa 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 instituant la commission experte visée à l’article 4, alinéa 2,
du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la politique gouvernementale
quant au respect des droits de l’enfant;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que le Gouvernement flamand a désigné le 15 septembre 1998 les attributions des membres du

Gouvernement flamand soumises à l’obligation d’établissement d’un rapport d’impact sur l’enfant et qu’à cet effet il
importe de mettre en activité une commission experte en la matière, conformément à l’article 4, alinéa deux du décret
précité du 15 juillet 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés membres effectifs possédant des connaissance et une expertise en matière de rapports
d’impact :

1° M. Rudolf Verheyen, Lange Lozanastraat, 158, bte 6, 2018 Anvers;

2° Mme Ingrid Kristoffersen, Zorgvliet 19, 3090 Overijse;

3° Mme Godelieve Vandemeulebroecke, Houwaartsebergweg 17, 3390 Houwaart;

Art. 2. Sont nommés membres effectifs possédant des connaissance et une expertise en matière de droits de
l’enfant, tels qu’énoncés dans la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant :

1° M. Eugene Verhellen, Nieuwstraat 73, 9660 Brakel.

2° Mme Anne-Marie Drieskens, Vanbellegemdreef 27, 8510 Marke

Art. 3. M. Eugene Verhellen est nommé président.

Mme Godelieve Vandemeulebroecke est nommée vice-présidente.

Art. 4. Sont nommés membres suppléants :

1° M. Luc Hens, Buntgrasstraat 33, 1981 Zemst-Hofstade, en qualité de suppléant de M. Rudolf Verheyen.

2° Mme Tanje Nuelant, Lambeaulaan 138, 1200 Bruxelles, en qualité de suppléant de madame Ingrid Kristoffersen;

3° Mme Thérèse Jacobs, Bloklaan 23, boı̂te 4, 1730 Asse, en qualité de suppléant de M. Eugene Verhellen.

4° M. Frans Spiesschaert, Gelategem 1, 9500 Grammont, en qualité de suppléant de M. Eugene Verhellen;

5° M. Luc De Smet, Hertwinkel 9, 3061 Leefdaal, en qualité de suppléant de Mme Anne-Marie Drieskens.

Art. 5. A l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 instituant la commission experte visée
à l’article 4, alinéa deux du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d’impact sur l’enfant et le contrôle de la
politique gouvernementale quant au respect des droits de l’enfant, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d’absence.

Le Gouvernement nomme les membres suppléants sur la proposition du Ministre coordonnateur, pour un délai de
cinq ans. Ce délai peut être prolongé une fois. Trois membres suppléants sont nommés sur la base de leurs
connaissances et de leur expertise en matière de rapports d’impact et deux membres suppléants sont nommés sur la
base de leur compétence en matière de droits de l’enfant, tels qu’énoncés par la convention de l’ONU relative aux droits
de l’enfant.
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Si, pour quelque raison que soit, un membre effectif n’est pas en mesure d’achever son mandat, son suppléant est
nommé membre effectif pour la durée restante de son mandat. »

Art. 6. Il est inséré dans l’article 8, premier alinéa du même arrêté entre les mots ″des membres de la commission″
et les mots ″et des experts externes″, les mots ″, des membres suppléants de la commission″.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 octobre 1998.

Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

*

[98/36322]

Departement Wetenschap, Innovatie en Media
Personeel. — Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 wordt de heer Koen Verlaeckt, stam-
nummer 6606702-32, benoemd in de graad van navorser bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
Wetenschap, Innovatie en Media, administratie Wetenschap en Innovatie, afdeling Wetenschappen, met standplaats
in Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 april 1998.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschaps- en technologiebeleid, is belast met de uitvoering van

dit besluit.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 wordt Mevr. Monika Sormann, stam-
nummer 5404559-10, benoemd in de graad van navorser bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
Wetenschap, Innovatie en Media, administratie Wetenschap en Innovatie, afdeling Wetenschappen, met standplaats
in Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 april 1998.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschaps- en technologiebeleid, is belast met de uitvoering van

dit besluit.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 wordt de heer Thierry Vergeynst, stam-
nummer 6806603-16, benoemd in de graad van adviseur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
Algemene Zaken en Financiën, administratie Planning en Statistiek, afdeling Statistiek, met standplaats in Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1998.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de planning, is belast met de uitvoering van dit besluit.

[C − 98/36240]

Vlaamse audiovisuele selectiecommissie. — Verlenging mandaat

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media van 8 september 1998 wordt het
mandaat van de Vlaamse audiovisuele selectiecommissie, benoemd bij ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en
gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 februari 1998, voorlopig verlengd, met uitzondering van Jo Daems, aan wie
eervol ontslag wordt verleend.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

*

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 98/36344]

Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten

AARSCHOT. — Bij besluit van 24 november 1998 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijke Beleid en Huisvesting wordt het beroep van de stadsontvanger van Aarschot van 14 oktober 1998 tegen het
besluit van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 10 september 1998 houdende uitvoerbaar-
verklaring van het betalingsmandaat 1881 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot van
23 april 1998 met betrekking tot betaling van een staat van kosten en erelonen aan Liedekerke Wolters Waelbroeck &
Kirkpatrick van 131 950 frank voor de volgende prestaties : advies bij de tuchtprocedure, studie van het dossier met het
oog op de hoorzitting bij de gouverneur i.v.m. het beroep van Mevr. M.C. Vencken, contact met de raadsman van
Mevr. M.C. Vencken, Mr. Reynders, hoorzitting bij de gouverneur, eerste lezing beslissing gouverneur, advies over het
eventueel beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gouverneur, omstandig advies over de aansprakelijk-
heid van de gemeenteontvanger, ingewilligd.
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