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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zittingen 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 20 januari 2020 en van de zitting van 27 januari 
2020 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 13 december 2019, bezorgd via het digitaal loket, van 
de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende de vernietiging van de 
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gemeenteraadsbesluiten van 21 oktober 2019 betreffende de benoeming van de leden van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  
 
3. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2014/00003 - De Houck 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014, houdende de goedkeuring van het 
voorgelegd ontwerp voor de aanleg van het tracé der wegenis en het rooilijnplan; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2014/00003 zoals verleend door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 3 november 2014 aan Joris Goen; 
 
Gelet op de verklaring van belofte  gratis grondafstand van 23 mei 2014 om de wegenis aan het 
openbaar domein toegevoegd te worden; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 16 april 2015 zoals opgesteld door landmeter-espert Gunther Ermens 
voor Studiebureau Goen, Massemsesteenweg 1-3 te 9230 Wetteren; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegenis en een strook grond aan de Heihoekweg, kadastraal 
gekend als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A en perceelnummer 789R2; 
  
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegeniswerken van 16 december 2015; 
 
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering van de werken van 14 maart 2016; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2014 waarin de 
grondafstand als voorwaarde is opgenomen; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattest; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Een strook grond met de oppervlakte van 37 are, 43 centiare en 18 dma, zoals aangeduid op het 
opmetingsplan met de referentie van het kadaster 24039/10222, opgemaakt door Studiebureau Goen 
vertegenwoordigd door landmeter-expert Gunther Ermens, Massemsesteenweg 1-3 te 9230 
Wetteren, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 van 
de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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4. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2013/00004 - De Kouter 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013, houdende de goedkeuring van het 
voorgelegd ontwerp voor de aanleg van het tracé der wegenis en het rooilijnplan; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie 2013/00004 zoals verleend door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 9 september 2013 aan Joris Goen; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 23 januari 2014; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 19 augustus 2014; 
 
Gelet op de verklaring van belofte  gratis grondafstand van 28 maart 2013 om de wegenis aan het 
openbaar domein toegevoegd te worden; 
 
Gelet op het opmetingsplan met referentie 2010/3197 zoals opgesteld door landmeter-espert Gunther 
Ermens voor Studiebureau Goen, Massemsesteenweg 1-3 te 9230 Wetteren; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegenis en een strook grond aan de Kouter, kadastraal gekend 
als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A en perceelnummer 790R2; 
  
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegeniswerken van 16 december 2015; 
 
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken van 28 april 2016; 
 
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering van de werken van 7 november 2018; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2013 waarin de 
grondafstand als voorwaarde is opgenomen; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattest; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 
 
art. 1 
Een strook grond met de oppervlakte van 35 are, 62 centiare en 26 dma, zoals aangeduid op het 
opmetingsplan met de referentie van het kadaster 24039/10237, opgemaakt door Studiebureau Goen 
vertegenwoordigd door landmeter-expert Gunther Ermens, Massemsesteenweg 1-3 te 9230 
Wetteren, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
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art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 van 
de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00208VK - Rijkenhoekstraat 45 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur op 3 december 2019 de aanvraag van omgevingsvergunning 
tot verkavelen met nummer OOMV2019/00218VK (Rijkenhoekstraat) op naam van François Geens, 
Rijkenhoekstraaat 45, 3191 Boortmeerbeek, voor een perceel gelegen te 3191 Boortmeerbeek, 
Rijkenhoekstraat 45 met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie B, nrs. 554b en 554c voor het 
creëren van één bouwlot, ontving; 
 
Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door bvb Landmeter Geens Fr., Schrieksebaan 284, 3140 
Keerbergen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek plaatsvond van 8 januari 2020 tot en met 6 februari 2020; 
 
Gelet op het advies van de omgevingsambtenaar met betrekking tot de 
omgevingsvergunningaanvraag; 
 
Overwegende dat deze aanvraag past in de 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' op het vlak van 
ruimtelijke ordening zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 september 2019;  
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een strook grond van 1 a  55 ca (gekend onder lot 3 op het plan 
van de verkavelingsaanvraag) in te lijven in het openbaar domein om te streven naar een volwaardig 
kwaliteitsvol openbaar domein bestemd voor een nieuwe wegaanleg en nutsvoorzieningen; 
 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende gemeentewegen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Rijkenhoekstraat 45 ter hoogte van de in rand 
vermelde omgevingsvergunningsaanvraag OMV2019/00208VK voorlopig goed te keuren zoals 
vermeld op de omgevingsvergunningsaanvraagplannen. 
 
art. 2 
De gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp moeten door de 
bouwheer gratis worden afgestaan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en 
om reden van openbaar nut. 
 
art. 3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het departement Omgeving, Ruimtelijke Ordening, 
Diestsepoort 6 bus 91 3000 Leuven en aan de diensten van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
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6. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00168VK - Muizenseweg 3 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur op 13 september 2019 de aanvraag van omgevingsvergunning 
tot verkavelen met nummer OMV2019/00168VK (Stationsweg) op naam van landmeter Bruno 
Mertens van bvba @TOPO, Frederik de Merodestraat 111, 2800 Mechelen, voor een perceel gelegen 
te 3191 Boortmeerbeek, Muizenseweg 3 met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie A, nrs. 
149K4, 149E5 en 149R3 voor het creëren van 4 bouwloten en het slopen van bestaande bebouwing 
ontving; 
 
Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door landmeter Bruno Mertens van bvba @TOPO, Frederik 
de Merodestraat 111, 2800 Mechelen van 14 augustus 2019; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek plaatsvond van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 
2019; 
 
Gelet op het advies van de omgevingsambtenaar met betrekking tot de 
omgevingsvergunningaanvraag; 
 
Overwegende dat deze aanvraag past in de 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' op het vlak van 
ruimtelijke ordening zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 september 2019;  
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een strook grond van ongeveer 1 a  0 ca (gekend onder lot 5 op 
het plan van de verkavelingsaanvraag) in te lijven in het openbaar domein om te streven naar een 
volwaardig kwaliteitsvol openbaar domein bestemd voor een nieuwe wegaanleg en 
nutsvoorzieningen; 
 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende gemeentewegen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Muizenseweg 3 ter hoogte van de in rand vermelde 
omgevingsvergunningsaanvraag OMV2019/00168VK voorlopig goed te keuren zoals vermeld op de 
omgevingsvergunningsaanvraagplannen. 
 
art. 2 
De gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp moeten door de 
bouwheer gratis worden afgestaan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en 
om reden van openbaar nut. 
 
art. 3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het departement Omgeving, Ruimtelijke Ordening, 
Diestsepoort 6 bus 91 3000 Leuven en aan de diensten van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
 
7. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00166VK - Hoogstraat 44 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
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Overwegende dat het gemeentebestuur op 11 september 2019 de aanvraag van omgevingsvergunning 
tot verkavelen met nummer OMV2019/00166VK (Hoogstraat-Postweg) door Kelly Van Dyck namens 
Gronden Verelst, Hoogstraat 44, 3191 Boortmeerbeek voor een perceel grond langsheen de 
Hoogstraat 44, 3191 Boortmeerbeek met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie A, nrs. 360 W 
en 360G voor het creëren van 2 bouwloten en het slopen van bestaande bebouwing ontving; 
 
Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door bvba Landmeter Geens Fr., Schrieksebaan 284, 3140 
Keerbergen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek plaatsvond van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 
2019; 
 
Gelet op het advies van de omgevingsambtenaar met betrekking tot de 
omgevingsvergunningaanvraag; 
 
Overwegende dat deze aanvraag niet past in de 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' op het vlak 
van ruimtelijke ordening zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 september 2019;  
 
Overwegende dat de Postweg als fietsstraat best niet wordt ontwikkeld zoals voorgesteld; 
 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende gemeentewegen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Hoogstraat 44 ter hoogte van de in rand vermelde 
omgevingsvergunningsaanvraag OMV2019/00166VK niet goed te keuren zoals vermeld op de 
omgevingsvergunningsaanvraagplannen. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het departement Omgeving, Ruimtelijke Ordening, 
Diestsepoort 6 bus 91 3000 Leuven en aan de diensten van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
 
8. Goedkeuring overeenkomst voor de opmaak van een intergemeentelijk Sustainable Energy 

and Climate Action Plan, kortweg SECAP  (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan), door de 
Provincie Vlaams-Brabant 

Overwegende dat met het Burgemeestersconvenant – een initiatief van de Europese Commissie – 
steden en gemeenten zich engageren om bij te dragen aan de Europese en regionale inspanningen om 
de CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen van 
de huidige en toekomstige klimaatverandering; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek in 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 
(CoM2020) ondertekende, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot 
tegen 2020 (referentiejaar 2011), en dat de gemeente Boortmeerbeek reeds een klimaatactieplan 
(SEAP) opmaakte in het kader van het CoM2020; 
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Overwegende dat de einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) in zicht komt, 
wil Boortmeerbeek zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030) en ook tijdens deze 
legislatuur inzetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid;   
 
Gelet op het besluit van de deputatie van 21 juni 2018, waarbij de provincie zich engageert om 
Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s  (gemeentelijk energie- en 
klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en deze tevens te 
ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering ervan; 
 
Gelet op de collegebeslissingen van 24 juni 2019 en 9 december 2019 waarmee de gemeente haar 
interesse voor de bovenstaande dienstverlening kenbaar maakte; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
De gemeente Boortmeerbeek beslist om het SECAP (klimaatactieplan) in kader van het 
Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant op te maken. 
 
art. 2 
De gemeente Boortmeerbeek wil samen met de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel een 
intergemeentelijk SECAP opmaken. 
 
art. 3 
De gemeente Boortmeerbeek ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
Vlaams-Brabant, bijlage inclusief,  betreffende de opmaak van een (inter)gemeentelijk gemeentelijk 
energie- en klimaatactieplan (SECAP). 
 
art. 4 
De gemeente Boortmeerbeek voorziet hiervoor een bedrag van 3.750,00 EUR op de actie 
1419/6/4/3/8 met budgetsleutel 0329/61399999 (burgemeestersconvenant) in de gewone 
gemeentebegroting van 2020. 
 
art. 5 
De start van de opmaak van het SECAP is voorzien in de periode april-mei-juni 2020. Op dat moment 
zal ook officieel ingetekend worden op het Burgemeestersconvenant 2030 (via GR-beslissing), waarna 
de gemeente 2 jaar de tijd heeft om haar SECAP/klimaatplan op te maken. 
 
art. 6 
In navolging van de overeenkomst (zie bijlage) zal de gemeente het nodige personeel en budget 
voorzien voor zowel het opmaken als het uitvoeren van de maatregelen en acties uit het SECAP: 

• minstens één persoon die tijd en mandaat krijgt voor de coördinatie, opmaak en uitvoer SECAP 
i.s.m. de PROVINCIE; 

• personeelsinzet bij andere gemeentelijke diensten voor deelname en voorbereiding 
workshops opmaak SECAP en voor de uitvoering van de maatregelen. 

 
art. 7 
Een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu, t.a.v. 
Burgemeestersconvenant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
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9. Resultaat verzoening buurtweg 41 
Met betrekking tot voetweg 41 neemt de gemeenteraad kennis van de inhoud van het proces-verbaal 
van verzoening zoals vastgesteld door de vrederechter te Haacht op 18 november 2019: 
a) binnen de maand, uiterlijk op 31 december 2019, zal de tegenpartij de uiterste palen op haar 
perceel/bedding voetweg verwijderen; 
b) de geplaatste poorten zullen ten allen tijde open moeten blijven; 
c) de 'binnenste' palen (waarop de poorten bevestigd zijn) blijven voorlopig staan; uiterlijk 31 mei 2020 
zal er een her-evaluatie gebeuren (i.f.v. verleggingsprocedure). 
 
De gemeenteraad neemt eveneens kennis van het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen van 9 december 2019 waarbij het voorstel van landmeter Johan Artois over het te verleggen 
tracé werd aanvaarden mits: 

• De buurtweg wordt enkel gebruikt als een voetweg met breedte 1,65 m vanaf het perceel 
  Liboton tot de aansluiting met de Uranusweg; 

• De voetweg wordt aangelegd in 100% waterdoorlatend materiaal zoals betonklinkers,  
 dolomiet, gras; 

• De aansluiting met het deel te behouden buurtweg ter hoogte van het perceel Liboton heeft 
een overlapping die juist voldoende is voor toegang met de fiets aan de hand en wordt 
afgesloten met geschrankte hekkens; 

• In geen geval is gemotoriseerd verkeer toegelaten; 
• Het deel tussen het perceel van de Kerkfabriek en de aansluiting op de Uranusweg kan op een 

breedte van 3,30 m worden voorzien voor landbouwvoertuigen ten behoeve van 
landbouwactiviteiten; 

• het akkoord van de omwonenden in de latere procedure; 
• overdracht aan de gemeente. 

 
10. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 
Overwegende dat de eikenprocessierups (Thaumetopeoa precessionea L.) regelmatig wordt 
aangetroffen in de gemeente; 
 
Overwegende dat de haartjes waarmee die rupsen zijn bedekt en de nesthaarden, ernstige irritaties 
van de huid, de luchtwegen en de ogen kunnen veroorzaken bij de bevolking; 
 
Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de processierupsen 
van aard is om de vrijwaring van de openbare gezondheid te bevorderen; 
 
Overwegende dat het niet meer ecologisch verantwoord is om op grote schaal biologische 
bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen de eikenprocessierups, omdat het middel niet soort-specifiek 
is en evenzeer alle andere rupsen in de omgeving doodt. 
 
Overwegende dat de preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen met Bacillus thuringiensis 
(Foray 48B) enkel uitgevoerd mag worden wanneer er door de Vlaamse Overheid een afwijking op het 
verbod op pesticiden voor wordt verleend en dit onder de in de afwijking bepaalde voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 met betrekking tot het gemeentelijk 
reglement ter bestrijding van de eikenprocessierupsen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: eenparig. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2019 met betrekking tot de bestrijding van 
eikenprocessierupsen in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast reglement  met betrekking tot de bestrijding van eikenprocessierupsen goed te keuren 
waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Reglement eikenprocessierups 
 
Artikel 1: Definitie 
Dit reglement is van toepassing op alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot 
hebben van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna ‘beheerders’ genoemd). 
 
Artikel 2: Meldingsplicht 
Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, moet het 
gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 
 
Artikel 3: Informatieplicht 
De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke waarschuwingsborden, 
voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te lichten en te wijzen op het gevaar en 
op persoonlijke preventieve maatregelen. 
 
Artikel 4: Maatregelen in de bebouwde kom 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde kom, 
zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun medewerking 
en bijstand te verlenen. 
 
Zij zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april – eind mei) preventief 
te laten besproeien met bacteriële middelen (Bacillus thuringiensis), voor zover dit op de betrokken 
locatie nog mag worden toegepast. 
 
Artikel 5: Maatregelen buiten de bebouwde kom – toegankelijke gebieden 

1. Gebieden met een natuurbeherende functie 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierupsen wordt vastgesteld in gebieden met een 
natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het 
gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk of 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk 
moet worden afgesloten. 

2. Andere gebieden 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden dan 
in artikel 5 punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal 
worden nagegaan of verwijdering en/of preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen 
noodzakelijk zijn. 
Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of noodzakelijk 
zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 
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Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten. 

 
Artikel 6: Kostprijs 
De verplichte verwijdering valt ten laste van de beheerder. 
Het gemeentebestuur draagt de kosten van: 

• de preventieve behandeling, voorzien in artikel 4 van dit reglement; 
• de verwijdering van eikenprocessierupsen op openbaar domein en op en tegen terreinen waar 

kinderen in georganiseerd verband kunnen spelen zoals onder meer terreinen van scholen, 
jeugdbewegingen en sportclubs. 

 
Artikel 7: Sanctie 
Diegenen die de bepalingen van artikel 2, 3, 4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
11. Goedkeuring samenwerkingsafspraken CLB 
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, 
artikel 14; 
 
Gelet op artikel 62 §1, 10° van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende de keuze voor het 
centrum voor leerlingenbegeleiding clb N-Brussel; 
 
Gelet op het initiatief van Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek om in onderling overleg de 
huidige samenwerking met clb N-Brussel te evalueren en bij te sturen; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon 
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op de leertijd 
samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden of te blijven (de centra voor 
leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen nieuwe 
aanvraag tot erkenning indienen); 
 
Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de 
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen; 
 
Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uitwerkt, dat 
een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat; 
Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op leerlingenbegeleiding voor 
iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar taken ondersteund wordt 
door schoolexterne instanties; 
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Overwegende dat de school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB N-
Brussel en daarom het initiatief moet nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een 
centrum; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad gekozen heeft om samenwerkingsafspraken te maken met het 
centrum voor leerlingenbegeleiding CLB N-Brussel; 
 
Overwegende dat het overleg tussen de directies van de school en van het centrum voor 
leerlingenbegeleiding geleid heeft tot samenwerkingsafspraken; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
De volgende algemene samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke basisschool Boortmeerbeek 
en het CLB N-Brussel goed te keuren: 
 
Hoofdstuk 1. – Inleidende bepalingen 
 
art. 1 Voor de toepassing van deze samenwerkingsafspraken wordt met de volgende termen 
bedoeld: 
§1 Centrum: CLB N-Brussel, Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 
instellingsnummer: 114249 
§2 Centrumbestuur: Vlaamse Gemeenschapscommissie  
§3 School: Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek, Beringstraat 107, 3190   Boortmeerbeek, 
instellingsnummer: 012153 
§4 Schoolbestuur: Boortmeerbeek 
 
art. 2 
§1 De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start in het 
begin van het schooljaar 2020-2021. 
§2 De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het 
schooljaar. De samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar. 
Bij stopzetting van de samenwerking op initiatief van het centrum zal het de dienstverlening blijven 
verlenen tot de school een samenwerking met een ander centrum heeft vastgelegd. De dienstverlening 
blijft daarbij gegarandeerd tot het einde van hetzelfde schooljaar en maximaal voor de periode van 
het daaropvolgend volledige schooljaar. 
§3 Als een school en een CLB niet tot afspraken over samenwerking komen, meldt de school dat 
aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten 
voor de bemiddeling en de samenstelling van de bemiddelingscommissie. 
 
Hoofdstuk II. - Samenwerking school – centrum voor leerlingenbegeleiding 
 
Afdeling 1. – Zorgcontinuüm - 4 domeinen  
art.3 De samenwerking tussen school en CLB situeert zich binnen het zorgcontinuüm waarbij de school 
de regierol heeft. Binnen fase 0 zet het CLB zijn signaalfunctie in, in fase 1 de consultatieve 
leerlingenbegeleiding. De kernactiviteiten onthaal, vraagverheldering, begeleiding, handelingsgerichte 
diagnostiek, handelingsgericht advies en draaischijffunctie worden ingezet in fase 2 van het 
zorgcontinuüm. 
 
art.4 In elk van de 4 domeinen worden kernactiviteiten ingezet. Daarbij zal de onthaler de vraag 
onthalen en verhelderen. Er wordt hierbij afgewogen of het CLB een HGD (handelingsgerichte 
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diagnostiek) traject start, een handelingsgericht advies kan geven of dat er via consultatieve 
begeleiding kan verder gewerkt worden op fase 1.  
Binnen het CLB-team wordt bekeken welke begeleider best geplaatst is om de vraag op te nemen bij 
de opstart van een handelingsgericht traject. De begeleider doet een intake met de betrokken partijen: 
ouders, leerling, school waar nodig. en bekijkt met het CLB-team welk HGD traject gelopen dient te 
worden. De begeleider volgt het verdere traject op. 
 
art.5 Binnen het domein onderwijsloopbaanbegeleiding wordt expliciet samengewerkt rond 
afwezigheden van leerlingen waar de onderwijsloopbaan van de leerling in het gedrang komt. 
 
art.6 Binnen hetzelfde domein wordt zowel door de school als door het CLB een kwaliteitsvolle 
begeleiding opgestart in functie van keuzeprocessen doorheen de schoolloopbaan. Het CLB geeft 
daarbij informatie aan de leerlingen en de ouders over de onderwijsstructuur. 
 
art.7 Er wordt zowel door de school als door het CLB voorzien in een warm onthaal van anderstalige 
nieuwkomers. Hiertoe informeert de school het CLB over nieuw ingeschreven anderstalige 
nieuwkomers. Het CLB voorziet in een contactmoment met leerling en/ of ouders. 
 
art.8 Over de 4 domeinen heen zet het CLB haar draaischijffunctie in. Als het aanbod van het CLB 
ontoereikend is, wordt een leerling op basis van een indicatiestelling doorverwezen naar een 
schoolextern aanbod. Het CLB zorgt hierbij voor een warme toeleiding naar dit aanbod en werkt naar 
een afstemming tussen het onderwijstraject en het extern aanbod. 
 
Afdeling 2. – Systematische contactmomenten – vaccinaties - profylaxe  
art.9 organisatie en uitvoering van de systematische contacten  
§1 Er is een systematisch contact voorzien 
in de eerste kleuterklas of bij de leeftijdscohorte driejarigen. 
in het eerste leerjaar of leeftijdscohorte zesjarigen. 
in het vierde leerjaar of de leeftijdscohorte negenjarigen 
in het zesde leerjaar of de leeftijdscohorte elfjarigen  
in het derde jaar van het secundair onderwijs of de leeftijdscohorte veertienjarigen 
§2 De school faciliteert deze contactmomenten door onder andere het uitdelen en ophalen van 
vragenlijsten, het ter beschikking stellen van de lokalen, … 
 
art.10 Vaccinaties 
§1 Het CLB biedt vaccinaties aan alle leerling volgens het vaccinatieschema. 
§2 De school faciliteert deze contactmomenten door onder andere het uitdelen en ophalen van 
toestemmingsbrieven, het ter beschikking stellen van de lokalen, … 
 
art.11 profylaxe 
§1 De school meldt bepaalde infectieziekten en besmettelijke ziekten aan het CLB. De school geeft 
daarbij de nodige informatie door.  
§2 De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het 
vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het 
Draaiboek Infectieziekten CLB) op school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke 
maatregelen moeten genomen worden en informeert de directeur van de school.  
§3 De school ondersteunt de acties van het CLB  onder andere door het meegeven van brieven om de 
ouders te informeren. 
 
Afdeling  3. – Informatieuitwisseling 
art. 12 
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§1 Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het 
centrum via het schoolreglement.  
§2 School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken 
op de hoogte via (dienstorder). 
§3 Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. 
Leerlingen of de ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het 
doorgeven van die informatie. 
§4 Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
§5 De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het 
multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig 
zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de 
ouders van de niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het 
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.  
§8 Deze samenwerkingsafspraken worden op (de website, het elektronisch leerplatform, het 
schoolsecretariaat) bewaard en zijn daar vrij toegankelijk. 
 
Hoofdstuk III. – Evaluatie en bijsturing  
 
art. 13 Centrum en school evalueren de samenwerking jaarlijks. Op basis van deze evaluatie kunnen 
de samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd. 
Hoofdstuk IV. – Slotbepalingen 
 
art.14 Een exemplaar van dit besluit wordt ter beschikking gesteld aan de school en aan het 
betrokken CLB. 
 
12. AGB - Meerjarenplan 2020-2025 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan 
lokale besturen kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB op de Raad van Bestuur van 16 
december 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, 

Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy 
Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Steven D'hont. 
6 onthoudingen: Eddy Mortier, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Maria Luise 
Altmutter en Regina Wolfs. 
 

art. 1 
Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren. 
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13. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 
recyclagepark 2020-2022 

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de 
Vlaamse Regering van 16 september 2016, samen met de wijzigingen goedgekeurd op 17 mei 2019; 
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark; 
 
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 24 juni 2008 
werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden 
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de 
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen 
worden geregistreerd; 
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 april 2008 werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden 
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische 
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt 
gewogen en geregistreerd; 
 
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, 
gft, pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en de kosten voor de uitbating van het 
gemeentelijk recyclagepark, - en meer in het bijzonder verbonden kosten voor inzameling en 
verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen - zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën. 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek ook afvalstoffen inzamelt via sorteerstraten; 
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Overwegende dat een ondergrondse sorteerstraat bestaat uit minstens 2 duo of 4 ondergrondse 
afvalcontainers voor de inzameling van gft, pmd, restafval, papier en karton en desgevallend voor wit 
en gekleurd glas, dat voor elke fractie 1 ondergrondse afvalcontainer of 1 duo ondergrondse 
afvalcontainer wordt voorzien; 
 
Overwegende dat enkel de leden van de beperkte gebruikersgroep toegang hebben tot de 
ondergrondse sorteerstraat; 
 
Overwegende dat EcoWerf voor de leden van deze gebruikersgroepen een elektronische 
toegangskaart ter beschikking stelt. 
 
Overwegende dat voor de gemeente Boortmeerbeek voor de sites zoals opgenomen in bijlage 1 
gebruikersgroepen werden gedefinieerd; 
 
Overwegende dat de gemeente deze bijlage jaarlijks kan bijwerken; 
 
Overwegende dat inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via een ondergrondse sorteerstraat 
volledig is geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat elk lid van een gedefinieerde gebruikersgroep 
verplicht wordt om de voormelde afvalfracties aan te bieden in de daartoe ter beschikking gestelde 
ondergrondse afvalcontainer; 
 
Overwegende dat elke ondergrondse afvalcontainer slechts in werking treedt na aanbieding van een 
door EcoWerf gevalideerde toegangskaart. 
 
Overwegende dat de toegangskaart toelaat de aanbieder te identificeren, en het volume of het 
gewicht van het aangeboden afval vast te leggen en te registreren; 
 
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling via sorteerstraten van 
het gewoon huisvuil, gft, zachte plastics, snoeihout en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de kosten voor inzameling 
en verwerking van de op het recyclagepark aangebrachte afvalstoffen zullen verhaald worden op de 
aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting; 
 
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het 
volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de toepassing van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat om 
het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan 
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren; 
 
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de 
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting 
een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, 
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de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Gelet op het besluit van de Raad van bestuur van EcoWerf van 17 september 2014 met betrekking 
tot de vaststelling van het tarief van de pmd-zakken; 
 
Overwegende dat bij de invoering van DifTar in het werkingsgebied van EcoWerf in 2015 volgende 
afspraken werden gemaakt met de gemeenten: 

• een kostendekkingspercentage van 90% voor de inzameling huis-aan-huis; 
• een kostendekkingspercentage van 25% voor de inzameling op de recyclageparken; 
• een driejaarlijkse evaluatie/herziening van de tarieven in functie van de kostendekking; 

 
Overwegende dat de kostendekking voor 2018 was gedaald onder het streefniveau en dat een 
tariefaanpassing zich dan ook opdrong, rekening houdende met twee belangrijke principes: 

• de vervuiler betaalt 
• binnen de door Vlarema opgelegde tariefvork 

 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 26 juni 2019, na input gevraagd te 
hebben van het Algemeen comité en vervolgens van alle gemeente-vennoten om de tarieven zo aan 
te passen dat de kostendekking voor de groep DifTar-gemeenten (huis-aan-huis) hierdoor stijgt van 
84,2% naar 89,4%; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling via 
sorteerstraten zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaamse 
gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, 

Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, 
Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
5 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Hans Crol, Regina Wolfs en Steven 
D'hont. 
 

Artikel 1 
Met ingang van 1 maart 2020 tot en eindigend op 31 december 2022 een contantbelasting te vestigen 
voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling via sorteerstraten van het gewoon huisvuil, het 
grofvuil, het pmd-afval, de zachte plastics, het gft-afval (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en 
voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het 
recyclagepark, waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Contantbelasting op de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, 
pmd, zachte plastics en gft)  en de aanbieding van afvalstoffen op het recyclagepark  
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
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huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft 
(groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude 
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en 
etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden. 
 
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk 
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, 
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
 
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden 
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 
informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of 
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering 
van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen. 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA. 
 
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
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aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend 
glas, die geen hol glas zijn. 
 
Groenafval : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, 
bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en 
kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van 
minder dan 10 cm), haagscheersel. 
 
Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met 
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. 
 
Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden 
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen. 
 
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. 
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, 
glas, hout en/of aarde. 
 
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en 
kalk, cellenbeton, asbest, … 
 
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en 
tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke 
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en 
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
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daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten 
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, 
styrofoamplaten,… 
 
Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), 
(noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder 
batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van 
plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, 
olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen 
en netten.  
 
Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, 
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), 
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, 
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten : Apparaten die elektrische stromen of 
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, 
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle 
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op 
het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: 
apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
 
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, 
wandbedekking, …. 
 
Recyclagepark: Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren 
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. 
 
Sorteerstraat: een combinatie van 2 duo of 4 ondergrondse containerterminals of ondergrondse 
afvalcontainers ten behoeve van de inzameling van de fracties restafval, gft, pmd, papier en karton. 
Ondergrondse containerterminal (ONDERGRONDSE AFVALCONTAINER): een ondergrondse 
inzamelrecipiënt, voorzien van een inwerpzuil met, afhankelijk van de aangeboden fractie een 
aangepaste inwerpopening.  De ondergrondse afvalcontainer is voorzien van een elektronisch te 
openen deksel, enkel te openen bij aanbieding van een door EcoWerf gevalideerde toegangsbadge. 
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Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang 
verleend tot de ondergrondse afvalcontainer en/of recyclagepark. De badge registreert de gebruiker 
en het volume of het gewicht van de aangeboden fractie.  Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de 
badge maakt deel uit van een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep. 
 
Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd 
worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot 
een ondergrondse sorteerstraat en/of recyclagepark. 
 
Artikel 3 
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke 
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het 
afval bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics en grofvuil (en 
het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval), dan wel de inzameling via het recyclagepark.  
 
Artikel 4 
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter 
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: 
 

Fractie Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 

a) Huisvuil 
• ophaling en verwerking 

⁰ per kg gewogen huisvuil 
(sorteerstraat: gewichtsmeting 
tot op 0,5 kg nauwkeurig) 
⁰ aanbieding 40 l container 
⁰ aanbieding 120 l container 
⁰ aanbieding 240 l container 
⁰ aanbieding 360 l container 
⁰ aanbieding 1.100 l 

container 
⁰ voorrijkost op afroep 

 
• gebruiksrecht container 

⁰ container 40 l 
⁰ container 120 l 
⁰ container 240 l 
⁰ container 360 l 
⁰ container 1.100 l 
⁰ aankoop slot 

 
• gebruikersrecht sorteerstraat 

 
 
0,28 EUR/kg 
 
 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
3,53 EUR/maand 

 
 
0,28 EUR/kg 
 
 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
/ 
1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 
2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
7,06 EUR/maand 

b) Gft-afval 
• ophaling en verwerking 

⁰ per kg gewogen huisvuil 
(sorteerstraat: gewichtsmeting 
tot op 0,5 kg nauwkeurig) 

 
• gebruiksrecht container 

⁰ container 40 l 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
 
 
 
0,84 EUR/maand 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
 
 
 
/ 
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⁰ container 120 l 
⁰ container 240 l 
⁰ container 360 l 
⁰ container 1.100 l 
⁰ aankoop slot 

 
• gebruikersrecht sorteerstraat: 

0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
zie huisvuil (niet 
fractiegebonden) 

1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 
2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
zie huisvuil (niet 
fractiegebonden) 

c) Grofvuil (geldt ook voor 
recyclagepark) 

• voorrijkost op afroep 
• verwerking per pakket 

of 
• 1 persoonsmatras 
• 1 persoonsbed 
• 2 persoonsmatras 
• 2 persoonsbed 
• zetel: 1-zit 
• zetel: 2-zit 
• zetel: 3-zit 
• stoel (2 stuks) 
• (tuin)tafel 

 
12,50 
EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
7,50 EUR 
7,50 EUR 
15,0 EUR 
15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 
7,50 EUR 
7,50 EUR 

 
12,50 
EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 
m³ 
 
7,50 EUR 
7,50 EUR 
15,0 EUR 
15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 
7,50 EUR 
7,50 EUR 

d) Pmd-afval (60 l zak) 0,15 EUR/zak 0,15 EUR/zak 

e) Roze zak (60 l zak) 0,25 EUR/zak 0,25 EUR/zak 

Toegangsgeld Volumetarief Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 

a) Bezoek aan het recyclagepark 
• auto, voetganger, fiets 
• aanhangwagen 
• bestelwagen 

 
b) Asbestcement, kga, aeea, zachte 
plastics 
 
 
 
 
 
c) Gratis toegangsbeurten per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,00 EUR/beurt 
9,00 EUR/beurt 
24,00 EUR/beurt 
 
Een voertuig dat enkel 
asbestcement, kga, aeea 
en/of zachte plastics in een 
roze zak aanvoert heeft 
gratis toegang tot het 
recyclagepark. 
 
4 per aansluitpunt; 
Een personenwagen, 
fietser of voetganger wordt 
verrekend als 1 gratis 
toegangsbeurt; 
Een aanhangwagen wordt 
geteld als 3 gratis 
toegangsbeurten. Een 
bestelwagen kan geen 
gebruik maken van de 
gratis beurten. 
 

 
6,00 EUR/beurt 
18,00 EUR/beurt 
36,00 EUR/beurt 
 
Geen 



-32- 

d) Opgelet Vanaf het 19e bezoek 
binnen 
hetzelfde kalenderjaar 
worden de KMO tarieven 
aangerekend. 

 
Artikel 3bis 
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid 
van de referentiepersoon verblijven. 
 
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke – of 
rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
Artikel 5 
§ 1 De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de 
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen 
worden geregistreerd. 
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft 
van de maand. 
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in 
functie van de gebruikte containers. 
 

Aantal en type containers voorschot 

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter 50,00 EUR 

per container van 240 l 100,00 EUR 

set van 3 containers van 360 l 500,00 EUR 

per container van 1.100 l 500,00 EUR 

 
Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de 
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de 
decimaal. 
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 EUR wordt door de financieel beheerder een nieuwe 
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum 
van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0,00 EUR. 
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd 
aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve 
opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare 
bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de 
begunstigde. Een eindafrekening wordt afgeleverd. 
 
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en roze 
zakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente 
vastgestelde plaats(en). 
 
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil 
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op afroep dienen de contantbelasting te betalen via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar 
huis-aan-huis). 
 
§4. Bij een DifTar volumepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en 
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de 
betaalkaart Bancontact of via de DifTar rekening. 
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog niet 
verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en nog slechts één 
maal de mogelijkheid hebben om het volumetarief of het tarief voor betalende fracties via de DifTar-
rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren 
met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.  
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is 
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal 
bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang 
krijgen tot het recyclagepark. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op 
afroep tot het saldo werd aangezuiverd.  
 
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een 
contantbelasting gevraagd van 5,00 EUR. 
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval 
afkomstig vanuit de gemeente, een toegangskaart voor het recyclagepark aanvragen bij het 
gemeentebestuur. De toegangskaart worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 maanden, 
tegen een waarborg van 50,00 EUR.  
 
Artikel 6 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 9 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
14. Kennisname verslag cultuurraad 9 september 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 september 2019. 
 
15. Kennisname verslag sportraad 16 september 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 16 september 2019. 
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16. Kennisname verslag gezondheidsraad 7 oktober 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 7 oktober 2019. 
 
17. Kennisname verslag milieuadviesraad 14 november 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 14 november 2019. 
 
18. Kennisname verslag seniorenraad 20 november 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 20 november 2019. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
De algemeen directeur 

 

                                       De voorzitter 
 

   
Johan Smits                                    Steven Michiels 

 


