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Contantbelastingsreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark
aangeboden harde en zachte plastics

De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 118;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
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);
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, inzonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4.;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de
Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel
35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.);
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 containerpark;
Overwegende dat de uitbating van het containerpark in de gemeente met ingang van 24 juni 2008
werd geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het containerpark zal worden
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het containerpark zal worden geregistreerd, alsook dat de
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen
worden geregistreerd;
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Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het containerpark
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 gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting voor de inzameling en verwerking
van afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe van ‘de vervuiler
betaalt’ toe te passen, en 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 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,
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 gemeenteraad van 23 november 2015 met betrekking tot de goedkeuring
van de contantbelasting voor de inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, gft en
pmd) 2016-2019;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2016 met betrekking tot de aanvulling van het
algemeen politiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen waarbij harde
en zachte plastics als nieuwe selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 harde en zachte plastics zal inzamelen op de
containerparken;
Overwegende dat onder harde plastics wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
• Wat kan
⁰ Plastic buizen en dakgoten
⁰ Plastic emmers
⁰ Plastic ramen, deuren en rolluiken
⁰ Plastic speelgoed
⁰ Plastic muziekcassette dozen
⁰ Plastic tuinmeubelen
⁰ Plastic wasmanden
⁰ Plastic bierbakken
⁰ Plastic dakgoten
⁰ Plastic planchetten
⁰ ...
• Wat kan niet
⁰ Pmd
⁰ Kga: siliconen tubes, bussen van detergenten, olie, vaten, verfpotten
⁰ Polyester golfplaten
⁰ Elektrisch / elektronisch materiaal
⁰ Spullen op batterijen
⁰ Bloempotten
⁰ Plastic folie
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⁰
⁰
⁰
⁰
⁰
⁰
⁰

Motorhelmen
Auto-onderdelen
Frigoboxen of draagtassen
Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
...

Overwegende dat onder zachte plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,... (LDPE;
HDPE, PP,....)
• Wat kan
⁰ Folies
⁰ Draagtassen
⁰ Zakjes
⁰ Blisters
⁰ Kuipjes en vlootjes
⁰ Potjes
⁰ Kleerhangers
⁰ Bloempotjes
⁰ Klein speelgoed
⁰ Harde plastic met volume < 10 l (emmer)
⁰
• Wat kan niet
Pmd
⁰ Pvc
⁰ Rubber
⁰ Schuimrubber
⁰ Textiel
⁰ Schoenen
⁰ Leder
⁰ Piepschuim
⁰ Geplastificeerd papier
⁰ Golfplaten
⁰ Zilverkleurige folies
Overwegende dat deze moeten worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter
beschikking gesteld recipiënt (roze zak).
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het containerpark - en meer in het bijzonder de
kosten verbonden aan inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen-, zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Gelet op het voorstel van EcoWerf van 18 april 2016 om volgende tarieven te hanteren:
• Harde plastics
⁰ Gewichtspark: 3 cent/kg
⁰ Volumepark: gelijkgesteld aan de andere betalende fractie (excl. grofvuil)
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volumetarief op basis van het voertuig
auto, voetganger, fiets (laadruimte <
2m³)
aanhangwagen (max. 2 m³ afval)
bestelwagen (max. 4 m³ afval)
⁰

•

tarief particulier
2,5 EUR (of 1 gratis beurt)
7,5 EUR (of 3 gratis
beurten)
20,00 EUR

Traditioneel park: tarifering naar analogie van volume park.

Zachte plastics:
⁰ 25 cent/zak (60 liter)
⁰ Gratis aan te leveren op alle type parken.

Overwegende dat de invoering van dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het principe
"de vervuiler" betaalt toe te passen;
Overwegende dat bovendien de burger beloond wordt door deze mogelijkheid van nog meer
doorgedreven afvalsortering in de zin dat de contantbelasting op harde en zachte plastics lager is dan
deze op restafval en/of grof vuil waarin de plastics anders zouden terechtkomen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT:

21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts,
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries,
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders.

art. 1
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een contantbelasting te vestigen voor het ter inzameling
en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het containerpark.
art. 2
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere
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.
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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,
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.
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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
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,…
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Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en
gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps,
plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren, ...
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 (aeea): 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, …
Containerpark : 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.
art. 3
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden
afvalstoffen op het containerpark.
art. 4
De contantbelasting in functie van het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden
afvalstoffen bedraagt:
Fractie
a) Grofvuil
• Volume 1 perskamer
of
• Per pakket van 0,5 m3
of
• 1 persoonsmatras
• 1 persoonsbed
• 2 persoonsmatras
• 2-persoonsbed
• zetel: 1-zit

Contantbelasting particulieren

Contantbelasting KMO

20,00 EUR/perskamer

20,00 EUR/perskamer

5,00 EUR/begonnen 0,5 m³

5,00 EUR/begonnen 0,5 m³

5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
5,00 EUR

5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
5,00 EUR
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• zetel: 2-zit
• zetel: 3-zit
• stoel (2 stuks)
• (tuin)tafel
Harde plastics (vanaf 1 juli
2016)
Volumetarief op basis van het
voertuig Auto, voetganger,
fiets (laadruimte < 2m3)

10,00 EUR
15,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
Tarief particulier

Aanhangwagen (max. 2 m^
afval)

7,5 EUR (of 3 gratis beurten)

Bestelwagen (max. 4 m^ afval)
Toegangsgeld
a) Bezoek aan het
containerpark
• auto, voetganger, fiets
• aanhangwagen
• bestelwagen
b) Asbestcement, kga, en aeea

20,0 EUR
Contantbelasting particulieren

c) Gratis toegangsbeurten per
jaar

4 per aansluitpunt;

10,00 EUR
15,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR

2,5 EUR (of 1 gratis beurt:)

2,50 EUR/beurt
7,50 EUR/beurt
20,00 EUR/beurt
Een voertuig dat enkel
asbestcement, kga of aeea
aanvoert heeft gratis toegang
tot het containerpark

Contantbelasting KMO

5,00 EUR/beurt
15,00 EUR/beurt
geen

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.
d) Opgelet

Vanaf het 19e bezoek binnen
hetzelfde kalenderjaar worden
de KMO tarieven

art. 5
Met ingang van 1 juli 2016 tot en met het aanslagjaar 2019 een contantbelasting te heffen op het
aanbieden van zachte plastics van 25 cent/zak (60liter), gratis aan te leveren op het containerpark.
art. 6
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.
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art. 7
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge 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 kaart voor het containerpark aanvragen bij het
gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 4 weken, tegen
een waarborg van 50,00 EUR. Voor de uitlening van deze kaarten wordt door de gemeente
Boortmeerbeek een contantbelasting van 5,00 EUR gevraagd.
art. 8
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.
art. 9
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.
art. 10
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Michel Baert
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 juni 2016

de gemeentesecretaris,

Johan Smits

de voorzitter,

Michel Baert
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