
Vergadering gemeenteraad van 04/11/2013 
 
Aanwezig : Vos Mark, 
Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, 
Onclin Katja, Schepenen 
Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard, Oosterbosch Ronnie, Renkens 
Davy, Beusen Anita, Stevens Ludwig, Witters Suzy, Neven Peter, Nicolaes Jean, 
Slangen Anja, Loyens Mieke, L'Hoëst Joël, Jacobs Dirk, Coenegrachts Steven, 
Noelmans Jan, Raadsleden 
Vrijens Guido,  Secretaris 
 
Laat zich verontschuldigen : 
Wouters Veerle, Nijs Jessica, Raadsleden 
 
Vragen vanuit het publiek: 
Marie-Elise Smets: 
1. Waarom wordt in sommige straten gasleiding gelegd en in andere straten niet? Bv. 
in de Reggerstraat wordt gas toegestaan in een gedeelte van de straat en in het 
andere gedeelte niet. Maakt de gemeente een onderscheid? 
burgemeester Mark Vos: 
In het gedeelte waar zich groeven bevinden mag geen gasleiding gelegd worden, in 
het gedeelte waar zich geen groeven bevinden mag dit wel. 
2. Wanneer de afbraakwerken aan het cultureel centrum te Herderen beginnen komt 
de duivenvereniging zonder lokaal te zitten.  Is hiervoor een oplossing voorzien? 
schepen Bert Cilissen: 
De duivenvereniging zal tijdens de afbraakwerken en de nieuwbouwwerken tijdelijk 
geen lokaal hebben.  De gemeente heeft voorgesteld om uit te wijken naar een 
andere deelgemeente waar een lokaal ter beschikking was, maar de duivenvereniging 
heeft dit geweigerd.  Er wordt naar een oplossing gezocht. 
3. Ik herhaal mijn vraag om eenrichtingsverkeer in te richten in de Sint-Albanusstraat 
en de Kloosterstraat te Vlijtingen? 
schepen Guy Kersten: 
Wij onderzoeken de mogelijkheid, wij bekijken dit samen met de Ophemmerstraat. 
4. Ik herhaal mijn voorstel om bepaalde onderhoudswerken aan kerken, zoals bv het 
proper maken van de dakgoten,  gezamenlijk door een aanemer te laten uitvoeren.  
Aan de kerk te Zussen zijn herstellingswerken uitgevoerd, maar sijpelt ondertussen 
het water opnieuw over de muren.  Heeft de oplevering van de werken reeds 
plaatsgevonden? 
burgemeester Mark Vos: 
Het gezamenlijk laten uitvoeren van onderhoudstaken is een bevoegdheid van de 
kerkfabrieken, we zullen uw voorstel met hen bespreken. 
Wat de oplevering van de werken aan de kerk te Zussen betreft, dit zullen we 
navragen. 
Inwoner Daalstraat Herderen: 
In de landbouwzone onderaan in de Daalstraat te Herderen parkeert een 
transportbedrijf 4 vrachtwagens, mag dit? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit probleem wordt opgelost want dit bedrijf gaat verhuizen naar de ambachtelijke 
zone te Riemst. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering 
samengeroepen ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter 
dd. 25.10.2013. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Jean Nicolaes. 
 
Gaat over tot de dagorde. 
 
 



Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. TOELICHTING BRANDWEERZONE LIMBURG OOST 

De heer Jos Peters en de heer Frank Parthoens geven een toelichting over de 
brandweerzone Limburg Oost. 
 
Jan Peumans: 
1. Wordt de afsprakenovereenkomst met de stad Maastricht behouden? 
burgemeester Mark Vos: 
De overeenkomst van voorheen blijft gehandhaafd. 
 
2. Wat zal de professionalisering kosten? 
Jos Peters: 
Doordat de Overheid bijkomende taken oplegt, is professionalisering nodig.  De 
kosten hiervan worden gedekt door provinciale dotatie. 
burgemeester Mark Vos: 
De volledige professionalisering van alle korpsen is onbetaalbaar.  De bedoeling is om 
met meer beroepslui te gaan werken om snellere interventies te kunnen uitvoeren. 
 
Steven Coenegrachts: 
Welk statuut heeft de brandweerzone? 
Jos Peters: 
Vanaf 1 januari 2015 is dit een rechtsperoonlijkheid. 
 
Gerard Stratermans: 
Beschikt de brandweerzone over duikers voor interventies aan het kanaal? 
Jos Peters: 
Neen, wij doen beroep op de duikers van de brandweerkorpsen van  Eisden of 
Hasselt. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de brandweerzone te feliciteren met 
haar goede werking bij interventies en bedanken voor het uitvoeren van de keuringen 
van alle verenigingslokalen in onze gemeente. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

2. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1. Hebben de kerkbesturen reeds een kerkenplan, want zonder kerkenplan kan de 
BBC niet worden goedgekeurd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit kerkenplan moet opgemaakt worden door het centraal kerkbestuur, maar dat is tot 
op heden nog niet gebeurd.  De meerjarenplanning is in orde en wij nemen deze op in 
de BBC.  Wij gaan er van uit dat alle kerken zullen blijven bestaan. 
 
2. Kan in de Wijnstraat eenrichtingsverkeer voor de ganse straat worden ingevoerd?  
Sommige bewoners rijden nu waar het niet mag en zijn wellicht niet verzekerd moest 
er een ongeval gebeuren. 
schepen Guy Kersten: 
Wij zijn ter plaatse geweest en hebben met verschilende betrokken partijen 
gesproken.  De situatie wordt geëvalueerd en er wordt naar een oplossing gezocht. 
 
3.Is het mogelijk om het stoepenplan aldaar dringend uit te voeren? 
schepen Guy Kersten: 
Dit is voorzien in de planning van 2015.  We zullen uw vraag bespreken in de 
werkgroep. 
 
4. De firma die het bermbeheer uitvoert in de Millerstraat heeft het haksel van het 
snoeihout in de bermen gespoten, dit zal de groei van onkruid bevorderen. 



burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
5. Uit een antwoordbrief die ik ontvangen heb van de gemeente blijkt dat slechts17% 
van de uitgenodigde gezinnen aanwezig was op de Gezinsdag.  Is het niet beter om 
dit evenement te decentraliseren, wellicht nemen meer gezinnen deel als dit doorgaat 
in het dorp waar ze effectief wonen. 
schepen Marina Pauly: 
Een deelname van 17% is, in vergelijking met andere gemeenten, een goede 
opkomst.  Indien we de Gezinsdag decentraliseren zal dit meer kosten met zich 
meebrengen.  Nu wordt de Gezinsdag gekoppeld aan andere evenementen zoals bv. 
de bibliotheekweek om de kosten te drukken. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Graag een stand van zaken over de parking, het museum, de uitbating van het 
cafetaria, enz.  aan de brug te Vroenhoven.  Wij vernemen nu via de media het een en 
het ander.  De burgemeester stond zelfs de pers te woord tijdens een persconferentie 
alhoewel wij als gemeente hiermee niets te maken hebben.  
burgemeester Mark Vos: 
NV de Scheepvaart had deze persconferentie georganiseerd en mij gevraagd om in 
naam van de gemeente de pers te woord te staan. 
Vanaf 1 november 2013 kan de feestzaal gehuurd worden via de firma Carpe Diem. 
NV de Scheepvaart heeft een akkoord met de eigenaar van een perceel gelegen in de 
blauwe zone en zal dit inrichten als parking.  Vanaf april/mei 2014 zal het museum 
operationeel zijn en wordt de brasserie dagelijks uitgebaat. 
 
Jan Noelmans: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. het verhuren van het lokaal van de vroegere 
deelbibliotheek te Vlijtingen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Verenigingen kunnen zich kandidaat stellen om de vrije ruimte te huren. 
 
Jan Peumans: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de boerderij die beschadigd werd door de brand 
op Caestert.  De gemeente beloofde in april 2013 een vergadering te beleggen maar 
deze heeft nog niet plaatsgevonden.  Ik heb destijds mijn diensten aangeboden, maar 
deze werden onnodig geacht.  Zijn er sinds april 2013 nog stappen ondernomen? 
schepen Mathieu Eycken: 
Via Natuurpunt Riemst hebben wij een aantal adressen gekregen van instanties die 
uitgenodigd moeten worden op de overlegvergadering desbetreffende. Deze 
vergadering vindt eerstdaags plaats. 
 
2. In een verslag van de landbouwraad stond vermeld dat de gemeente zou optreden 
tegen overtreders van de 1m strook op de ruilverkavelingswegen.  Wanneer ik van 
Herderen naar Millen wandel via de ruilverkavelingsweg gelegen achter het 
voetbalplein te Herderen merk ik daar echter niets van. 
schepen Guy Kersten: 
We hebben hierover nog geen officiële klachten ontvangen.  Sommige ophopingen 
zijn natuurlijke ophopingen en dus niet altijd te voorkomen.  De gemeentelijke 
technische dienst stelt een inventaris op van de moeilijke plaatsen.  Zaken die reeds 
jaren lopende zijn kunnen niet in enkele maanden tijd worden opgelost. 
 
3. Welke politiek handhaaft de gemeente inzake stedenbouwkundige overtredingen?  
schepen Katja Onclin: 
Desberteffende bestaat een strafrechterlijk luik.  Daarnaast kan de politie een PV 
opstellen en mag de stedenbouwkundige ambtenaar vaststellingen doen.  Het 
uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen gelijk is voor de wet. 
 
4. Ik heb geen duidelijk antwoord ontvangen op mijn vraag betreffende de 
taakverdeling van de duurzaamheidsambtenaar. 



schepen Mathieu Eycken: 
Gezien we hiervoor geen subsidies van de Overheid meer zullen ontvangen, hebben 
we in het kader van de besparingen deze taken verdeeld. 
Jan Peumans: 
Gelieve mij een overzicht te bezorgen van welke dienst welke taak nu doet. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Wordt de grond gelegen achter de voetbalkantine te Vroenhoven aangekocht door 
de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Het is onze bedoeling om na aankoop dit stuk grond te ruilen voor een ander stuk 
grond waar het wachtbekken kan worden aangelegd.  De plannen worden uitgewerkt. 
 
2. Graag een stand van zaken betreffende de plannen van de stad Bilzen i.v.m. de 
wateroverlast in de Koekoekstraat. 
burgemeester Mark Vos: 
De burgemeester van Bilzen beloofde om een bos met wateropvang aan te leggen.  
Wij hebben hiervan echter nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen.  Ook via het 
onteigeningsplan voor de rioleringswerken in de Demerstraat wordt naar een 
oplossing voor dit probleem gezocht. 
Gerard Stratermans: 
Wordt een doorsteek voorzien tussen het nieuwe gedeelte van de ambachtelijke zone 
en de Maastichtersteenweg of wordt ook een gedeelte van het verkeer naar de 
Bilzersteenweg geleid?? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit opzoeken. 
 
3. In de Iers Kruisstraat te Lafelt werd een boom die op publiek domein staat zeer 
zwaar gesnoeid.  
burgemeester Mark Vos: 
We zijn reeds op de hoogte en onderzoeken dit. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de bouw van een voetbalkantine te Kanne. 
schepen Christiaan Bamps: 
De voetbalclub van Kanne zoekt financiële middelen om deze kantine te kunnen 
starten met de bouw van ee nieuwe kantine.   
 
Ronnie Oosterbosch: 
1. Welke regels volgt de gemeente voor het innen van de belasting op leegstaande en 
krotwoningen?  Het beleid dat nu wordt gevoerd, m.n. het aanbieden van sociale 
woningen en sociale bouwkavels, zal immers de leegstand en de verkrotting in de 
hand werken. 
schepen Katja Onclin: 
Het is zeker niet onze bedeling om een heksenjacht te ontketenen.  We willen er wel 
voor zorgen dat het leefbaar karakter van de dorpen behouden blijft.  Eigenaars van 
leegstaande en krotwoningen worden aangeschreven en aangemaand iets te 
ondernemen.  Slechts in enkele dringende gevallen zal het reglement toegepast 
worden. 
Wij willen komen tot een mix van sociale woningen en bouwkavels en gerenoveerde 
woningen en zullen renovatie promoten om alzo leegstand en verkrotting proberen te 
voorkomen.  
 
Anita Beusen: 
1. Na 1 jaar blijkt er nog altijd geen oplossing te zijn voor een logiesverstrekkend 
bedrijf te Kanne waar mensen zijn ingeschreven.  Laten we deze bouwovertreding 
aanslepen met de kans dat anderen gelijkaardige bedrijven ook mensen gaan 
huisvesten? 



 
burgemeester Mark Vos: 
De eigenaars werden uitgenodigd voor een gesprek en werden aangemaand op korte 
termijn de juiste bouwplannen in te dienen, zo niet zal de gemeente optreden tegen 
deze bouwovertreding. 
Anita Beusen: 
Wat wordt bedoeld met korte termijn? 
schepen Katja Onclin: 
Zij krijgen nog een paar maanden  de tijd. 
 
2. De gemeente heeft een gemotiveerd schrijven gericht tot het Waalse gewest 
betreffende het plaatsen van windmolens in de nabijheid van Natura 2000-gebieden.  
Wat houdt dit schrijven precies in en wat zijn Natura 2000-gebieden? 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij hebben dit bezwaarschrift ingediend omdat deze windmolens werden geplaatst 
zonder enig overleg met ons.  Er werd geen rekening gehouden met de wettelijk 
bepaalde afstanden en met de ligging van een Natura 2000-gebied.  Dit is een 
natuurgebied met speciale fauna en flora dat door de windmolens zeer zeker nadelige 
gevolgen zal ondervinden. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de raadsleden een kopie van dit bezwaarschrift te bezorgen. 
 
3. Wat doet de gemeente concreet in het kader van "verzet tegen armoede"? 
schepen Katja Onclin: 
De gemeente wil i.s.m. specifieke actoren armoede in de ruime zin binnen de 
gemeente in kaart brengen.  We plegen overleg met de scholen en een aantal acties 
worden ondernomen vanuit het dienstencentrum. 
 
Dirk Jacobs: 
1. De skateramp in Vlijtingen werd verwijderd wegens veiligheidsredenen.  Worden de 
toestellen geplaatst door de gemeente regelmatig gecontroleerd?  Komt er een ander 
toestel in de plaats? 
schepen Bert Cilissen: 
Al de toestellen van de gemeente worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd.  
Dit toestel wordt niet onmiddellijk vervangen, er zal eerst een bevraging plaatsvinden 
i.v.m. de invulling van dit plein. 
 
2. Mag de aannemer die stoepen aanlegt in de gemeente de opgebroken klinkers die 
eigendom zijn van de privé eigenaar meenemen? 
burgemeester Mark Vos: 
Bij de aanleg van nieuwe stoep legt de gemeente 1,5 m nieuwe klinkers, voor de 
resterende meters worden de oude klinkers gebruikt tenzij de inwoner dit anders 
wenst.  We zullen dit onderzoeken. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. de onteigening in de Elderenweg voor de aanleg 
van een parking. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben nog geen antwoord van de eigenaar ontvangen. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. het KSJ-lokaal te Heukelom. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit lokaal heeft nog geen bestemming. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

3. VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN. 
 
Gelet op artikel 8 § 4 tweede lid en artikel 50 van het gemeentedecreet; 
Rekening houdend met de dienstouderdom en de resultaten van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt bepaald: 
 

Naam en voornaam van de 
raadsleden 

Datum eerste 
indienstreding 

Aantal stemmen 
gemeenteraads-
verkiezing  
dd. 14/10/2012 
 

Geboorte-
datum 

Peumans Jan 01/01/1983 1.848 06.01.1951 
Thys Ivo 01/01/1989 203 07.03.1948 
Vos Mark 01/01/1995 3.593 25.04.1969 
Pauly Marina 01/01/1995 1.397 15.10.1957 
Stratermans Gerard 01/01/1995 738 14.06.1957 
Kersten Guy 01/01/2001 1.519 18.07.1956 
Cilissen Bert 01/01/2001 1.165 19.04.1974 
Eycken Mathieu 01/01/2001 1.048 15.04.1962 
Wouters Veerle 01/01/2001 607 02.06.1974 
Oosterbosch Ronnie 01/01/2001 598 17.11.1972 
Onclin Katja 11/03/2003 1.332 14.01.1980 
Bamps Christiaan 02/01/2007 1.281 22.08.1961 
Renkens Davy 02/01/2007 770 27.08.1980 
Beusen Anita 02/01/2007 686 10.05.1962 
Stevens Ludwig 02/01/2007 480 13.04.1968 
Witters Suzy 05/07/2010 418  26.02.1956 
Neven Peter 02/01/2013 1.026 27.09.1987 
Nicolaes Jean 02/01/2013 938 27.07.1948 
Slangen Anja 02/01/2013 861 13.05.1971 
Nijs Jessica 02/01/2013 809 16.10.1987 
Loyens Mieke 02/01/2013 798 06.04.1981 
L'Hoëst Joël 02/01/2013 770 18.06.1971 
Jacobs Dirk 02/01/2013 593 05.01.1969 
Coenegrachts Steven 02/01/2013 581 14.07.1985 
Noelmans Jan 02/01/2013 488 28.05.1986 

 
artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rangorde van de gemeenteraadsleden goed. 
 
 
Interne zaken - Dienst ICT 

4. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN 
VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN CIPAL OP 13 DECEMBER 2013 - AANVULLING 
BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 14.10.2013 
 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 



Gelet op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die 
plaatsvindt op vrijdag 13 december 2013 om 10.30 uur op de zetel van CIPAL te 2440 
Geel, Cipalstraat 1; 
Gelet op de oproepingsbrief van  12 september 2013 en 09 oktober 2013 met de 
agenda van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL van 13 december 2013 die volgende agendapunten bevat: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met 

inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
3. Wijzigingen van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan 

de deelnemers verstuurde ontwerp. 
4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, 

om over te gaan tot de coördinatie van de statuten. 
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6. Rondvraag. 

Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering. 
Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agendapunten te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statuaire bepalingen één 
vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij de heer 
Christian Bamps aangeduid werd als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Cipal voor de 
duur van de legislatuur; 
Na beraadslaging en stemming; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL van 13 december 2013, zoals overgemaakt per brief van 12 
september 2013 en 09 oktober 2013, goedgekeurd: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met 

inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
3. Wijzigingen van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan 

de deelnemers verstuurde ontwerp. 
4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, 

om over te gaan tot de coördinatie van de statuten. 
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6. Rondvraag. 

Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering. 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 2013 wordt 
aangewezen: de heer Christian Bamps, schepen, Klein Lafeltstraat 24 te 3770 Riemst. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om de buitengewone 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 
2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 
handelen en te beslissen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 2013 en 
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 



 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepepen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel en aan de heer 
Christian Bamps.  
 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

5. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN TWEE 
DEURGEHELEN VOOR DE SPORTHAL VAN HERDEREN 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
bereikt); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van twee 
deurgehelen voor de sporthal van Herderen” een lastenboek met technische 
beschrijving met nr.SD/775/2013 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.438,02 excl. 
btw of € 9.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, 
op artikel 764/724-54 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met 
eigen middelen. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor het leveren en plaatsen van twee 
deurgehelen voor de sporthal van Herderen. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek met nr.SD/775/2013 en de raming 
voor de opdracht “Leveren en plaatsen van twee deurgehelen voor de sporthal van 
Herderen”. De raming bedraagt € 7.438,02 excl. btw of € 9.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 764/724-
54 van de buitengewone dienst. 
De financiering zal met eigen middelen gebeuren. 



 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

6. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET HERSTELLEN VAN EEN MUUR AAN DE SCHOOL 
VAN HEUKELOM 
 
Ivo Thys: 
Ik ga niet akkoord en vraag de stemming.  Met dit bedrag had men de stabiliteit van 
het mergelpad kunnen herstellen en het mergelpand aldus kunnen behouden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
bereikt); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat door het slopen van de woning, grenzend aan de school, een mergelmuur is 
vrijgekomen; 
Gelet dat deze vrijgekomen muur afgeschermd dient te worden om vocht- en 
stabiliteitsproblemen te voorkomen; 
Gelet dat de stedenbouwkundige vergunning in aanvraag is; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstellen van een muur aan de 
school van Heukelom” een bijzonder bestek met nr.SD/776/2013 werd opgesteld door 
de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,70 excl. 
btw of € 15.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, 
op artikel 722/724-52 van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Nva / 
Spa-Groen / Open VLD) en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het 
herstellen van een muur aan de school van Heukelom, bij toepassing van artikel 26, § 
1, 1° a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet 
bereiken van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.SD/776/2013 en de 
raming voor de opdracht “Herstellen van een muur aan de school van Heukelom”, 
opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De kostenraming bedraagt € 12.396,70 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw. 



artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met eigen middelen op 
artikel 722/724-52 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013. 
 
LDP - Dienst Milieu 

7. AFVALREGLEMENT BETREFFENDE HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE 
AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE AFVALSTOFFEN 
 
Ivo Thys: 
1. Ik vind tegenstrijdige beweringen in dit dossier.  Voor welk systeem wordt gekozen? 
schepen mathieu Eycken: 
De gemeente kan kiezen tussen 4 systemen. 
 
Jan Peumans: 
Dit is een verdoken belastingsverhoging.  Waarom behoudt de gemeente de zakken 
van 60 liter niet?  Er werd destijds afgesproken dat afvalophaling niet duurder mocht 
worden, ik vraag de stemming. 
burgemeester Mark Vos: 
Limburg.net legt een aantal verplichtingen op aangaande uniformiteit.  Via dit systeem 
is het de vervuiler die betaalt en dat is een correcte belasting. 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135§2. 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43§2,2°. 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 huishoudelijke 
afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28.  
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen 
en afvalstoffen (Vlarema), gewijzigd bij het besluit van 4 mei 2012.  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 
januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling 
Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net; 
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor 
volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in Vlarema: drukwerkafval, afgedankte 
voertuigen, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, 
afgewerkte olie zoals vermeld in bijlage 3.4.6, oude en vervallen geneesmiddelen, 
gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong, 
afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen, afvallandbouwfolies, zwerfvuil, gebruikte 
injectienaalden en gebruikte wegwerpluiers; 
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; 
dat minstens papier en karton, holglas en plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons selectief moeten worden ingezameld; 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het 
huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en 
het afval maximaal selectief in te zamelen; 
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en 
hergebruik van afvalstoffen; 
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar 
bedrijfsafval maximaal selectief dienen ingezameld te worden; 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk 
afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar 
af te stemmen.  
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke 
zorgplicht zoals bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam 



beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van huisvuil via de 
gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, 
sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever, …) 
maximaal wil voorkomen. 
Gelet op de tekstuele aanpassingen. 
 
Inhoud: 
Hoofdstuk I    - Algemene bepalingen 
Hoofdstuk II      - Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval  
Hoofdstuk III    - Inzameling van grofvuil 
Hoofdstuk IV    - Selectieve inzameling van glas 
Hoofdstuk V    - Selectieve inzameling van papier en karton(afval) 
Hoofdstuk VI    - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (kga) 
Hoofdstuk VII    - Selectieve inzameling van gft  
Hoofdstuk VIII   - Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons (pmd-afval) 
Hoofdstuk IX    -    Selectieve inzameling van afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur (aeea) 
Hoofdstuk X    - Selectieve inzameling van metalen gemengd 
Hoofdstuk XI    - Selectieve inzameling van textiel  
Hoofdstuk XII   -  Selectieve inzameling van herbruikbare goederen 
Hoofdstuk XIII  - Selectieve inzameling van andere afvalstoffen 
Hoofdstuk XIV  - Het recyclagepark  
Hoofdstuk XV  -  Slotbepalingen 
 
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 
artikel 1: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen 
verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in 
artikel 4.1.1 van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA). 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: 
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke 
afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten 
van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, 
54° van het VLAREMA. 
artikel 2: 
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen in elk geval niet worden aangeboden bij om het 
even welke selectieve inzameling: 
− huisvuil 
− grofvuil 
− gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen 
− krengen van dieren en slachtafval 
− oude en vervallen geneesmiddelen 
− niet vergelijkbare afvalstoffen 

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen in elk geval niet worden aangeboden op het 
recyclagepark:  

- huisvuil; 
- groente-, fruit- en tuinafval (gft); 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- oude en vervallen geneesmiddelen. 



§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan 
te bieden. Evenzo is het de inwoners verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te 
bieden in een andere gemeente.  
artikel 3: 
§ 1. Voor alle afvalstoffen die door Limburg.net worden ingezameld, zijn uitsluitend de 
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en makelaars, daartoe 
aangewezen door Limburg.net gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.  
Voor de afvalstoffen waar deze mogelijkheid expliciet opgenomen staat, mogen deze 
afvalstoffen worden meegegeven aan de geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en –makelaars, nadat zij hiertoe expliciete machtiging hebben 
verkregen van het bevoegde gemeentelijk orgaan en op voorwaarde dat de andere 
voorwaarden zoals vermeld in huidig reglement worden nageleefd.  
§ 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te geven aan andere 
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars dan deze daartoe 
aangewezen door Limburg.net of door het bevoegde gemeentelijk orgaan. 
 
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 
artikel 4: 
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het veldwetboek, 
het decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten, VLAREM, 
VLAREMA) is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in 
open lucht als in gebouwen. 
artikel 5: 
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het 
veldwetboek, het decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten, 
VLAREM, VLAREMA) is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. 
Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het 
even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen, terreinen, op een wijze 
of op tijdstippen die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere 
wettelijke bepalingen. 
§ 2. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning 
bevinden op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens 
verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in 
de riolering te deponeren. 
§ 3. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen 
privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, 
fruit- en tuinafval. Deze composteerruimte van minder dan 10m³, niet zichtbaar van op 
straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. 
 
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 
artikel 6: 
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen dienen aangeboden te 
worden zoals voorzien in dit afvalreglement. Afvalstoffen die worden aangeboden op 
een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit afvalreglement worden niet 
aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug 
te nemen. 
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de 
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die door 
Limburg.net aangesteld werden om afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter 
in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en -makelaars en de parkwachter mogen de aanbieders wijzen 
op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 
artikel 7: 
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten na 
zonsondergang van de dag voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal 
plaatsvinden en uiterlijk om zes uur ’s ochtends van de dag van de inzameling, buiten 
geplaatst worden.  
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen worden in de 
voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en 
vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het 



verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die 
afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die 
niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er openbare 
werken aan de gang zijn die de normale doorgang van de ophaaldiensten 
verhinderen, dient de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn 
perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 
§ 3. De inwoners die de recipiënten buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel zwerfvuil dat hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen er van. 
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, 
geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het 
bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie. 
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van de lediging 
terug te worden verwijderd van de openbare weg, alsook de geweigerde zakken.  
 
Afdeling 4 – Afval op standplaatsen 
artikel 8: 
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare 
weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting 
worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een 
behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 
artikel 9: 
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval, afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons bestemd voor gebruik door huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig 
gebruik (pmd-afval), e.d. dienen gescheiden te worden ingezameld in hun 
respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk 
leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.  
artikel 10: 
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te 
zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.  
artikel 11: 
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de 
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 
 
Afdeling 5 – Afval van huisdieren 
artikel 12: 
§ 1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden 
en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, 
gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek 
toegankelijke zones alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren.  
§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar 
of houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren 
in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of 
moeten zij er voor zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone 
huisvuilophaling. 
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 
§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek 
van de politie te worden getoond. 
§ 4. De bepalingen artikel 12, § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die 
blinden of personen met een beperking begeleiden. 
 
Afdeling 6 – Afval op evenementen 
artikel 13: 
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de 
organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente de nodige acties te 
ondernemen om maximaal afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen. 



 
Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
artikel 14: 
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in 
leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, 
anders dan de brievenbus. 
§ 2. Door de gemeente/intercommunale worden zelfklevers voor het weigeren van 
ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers ter beschikking gesteld. 
Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de 
brievenbussen die voorzien zijn van deze of gelijkaardige zelfklevers. 
§ 3. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 14, § 1 en § 2 kunnen bij 
voorkeur via mail op het e-mailadres sticker@ovam.be of per post aan de OVAM,  
Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen gemeld worden. 
 
Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval 
 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 15: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder huisvuil en de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt voor de inzameling van het 
huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, 
klein gevaarlijk afval, gft-afval, pmd-afval, groenafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen.  
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 16: 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt ten 
minste tweewekelijks aan huis ingezameld, alternerend met het gft-afval en moet 
worden aangeboden langs de voor de geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, en op 
de door Limburg.net bepaalde dagen zoals vermeld in de afvalkalender. 
§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet 
worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het 
huisvuil. 
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het containerpark.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 17: 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dient 
gescheiden aangeboden te worden in een officiële bordeaux huisvuilzak van 44 liter of 
22 liter met het opschrift ‘Limburg.net’. Tot 28 september 2014 worden ook de oude 
huisvuilzakken van 60 liter of 30 liter met het opschrift 'Riemst' nog aanvaard.  
De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag geen scheuren, barsten of 
lekken vertonen. 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan: 

− 5 kg voor een huisvuilzak van 22 liter of 30 liter 
− 10 kg voor een huisvuilzak van 44 liter 
− 15 kg voor een huisvuilzak van 60 liter (te gebruiken tot uiterlijk 28 september 

2014) 
§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen 
aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of 
gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden 
dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de 
gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.  
§4. Bij het aanbieden moet er steeds een voldoende grote handgreep voorzien 
worden, zodat de ophalers de zakken kunnen vastgrijpen. Het is verboden de zakken 



met plakband dicht te plakken. Al het afval moet geborgen zijn in de huisvuilzak. Aan 
de zak mag niets worden vastgebonden of bevestigd.  
 
Hoofdstuk III - Inzameling van grofvuil 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 18: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder grofvuil verstaan: alle 
afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die door de omvang, de aard en/of het gewicht niet 
in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden en die aan huis 
ingezameld worden alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na 
aanbieding op het recyclagepark, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, 
kga, gft-afval, pmd-afval, metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(aeea), bouw- en sloopafval, autobanden, houtafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen.  
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 19: 
§ 1. Het grofvuil wordt maandelijks op afroep opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde dagen. Het 
grofvuil wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kunnen 
gratis worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee Limburg.net een 
overeenkomst heeft afgesloten. 
§ 2. Voor de ophaling op afroep moet minimaal één week vooraf een aanvraag ingediend 
worden via de website van Limburg.net of een telefonische afspraak gemaakt worden, met 
vermelding van de op te halen materialen.  
§ 3. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het bedrijfsafval of een openbare inzameling, andere dan deze van het 
grofvuil. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 20: 
§1. Het grofvuil moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet 
kan uiteenvallen.  
§2. Afvalstoffen die in een recipiënt voor huisvuil kunnen aangeboden worden, zijn 
geen grofvuil. 
§3. Bij inzameling aan huis, mag het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of 
samengebonden bundel niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 meter lang en 
1 meter breed zijn en het totaal volume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding. 
§4. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar 
kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 
 
Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas 
artikel 21: 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder glas verstaan: holglas en 
vlakglas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van hittebestendig glas, kristal, 
opaalglas, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, 
beeldbuizen van TV’s, e.d.. 
§ 2. Holglas betreft alle glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, 
confituren, sausen en mayonaises,... (def. Fost Plus). 
§ 3. Vlakglas betreft vensterglas. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 22: 
§ 1. Holglas/vlakglas wordt ingezameld op het recyclagepark.  
§ 2. Holglas wordt ook ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld 
in de gemeente.  



§ 3. Holglas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 
andere dan deze van glas. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 23:  
§1.Holglas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in 
de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Holglas dient leeg en 
voldoende gereinigd te zijn. 
§2.Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan 
holglas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere 
afvalstoffen achter te laten. 
§ 3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22.00 uur en 
08.00 uur. 
 
Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en kartonafval 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 24: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder papier en karton verstaan: 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, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 
carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt 
zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en 
sproeistofzakken, e.d. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 25: 
§ 1. Papier en karton wordt minstens maandelijks aan huis opgehaald langs de 
straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net 
bepaalde dagen. Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze 
van papier en karton. 
§3. Aanvullend op de bepaling in § 1 kunnen huis-aan-huisinzamelingen of 
inzamelingen op standplaatsen  gebeuren door organisaties die hiervoor vooraf 
gemachtigd zijn door het college van burgemeester en schepen. 
Deze machtiging is onderworpen aan volgende voorwaarden: 
– naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van Vlarema); 
– rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan Limburg.net. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 26: 
§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een stevige kartonnen 
doos, hetzij in balen samengebonden met natuurtouw. 
§ 2. Het volume per aanbieding mag maximaal 1 m³ bedragen en de bundel of doos 
mag maximaal 15 kg wegen.  
§ 3. Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in 
de voor inzameling aangeboden recipiënten of balen is verboden. 
 
Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Afdeling 1 - Definitie 
artikel 27: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna 
kga genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het 
VLAREMA. 
 



Afdeling 2 - Inzameling 
artikel 28: 
§ 1. Kga wordt ingezameld op het recyclagepark.  
§ 2. Kga mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 
het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van kga.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 29: 
§ 1. Het kga dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van 
andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 
§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet 
aan de ADR-reglementering.  
§3. Het aangeboden kga wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, 
inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien 
nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling 
en de eventuele gevaren van het kga op de verpakking aan. Producten van 
verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van 
het kga te voorkomen. 
artikel 30: 
Het kga dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door de parkwachters in 
ontvangst genomen en in de voorziene opslagruimte gedeponeerd. De aanbieder van 
het kga mag dit niet zelf doen. 
 
Afdeling 4 - Gebruik van het kga-recipiënt 
artikel 31: 
§ 1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse 
Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De 
inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud 
van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox 
uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van kga. 
 
Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van groente- fruit en tuinafval en 
organisch biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 32: 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder groente- en fruitafval  
verstaan: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en 
fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren 
koffiefilters, papier van de keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval 
omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten 
van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en 
schaafkrullen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.  
§ 2. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder organisch-biologisch 
bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, vermeld in voorgaande paragraaf, ontstaan 
door een met de huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
§ 3.  De afvalstromen zoals vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 worden hierna gft-
afval genoemd. 
§ 4. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, 
beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit 
stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, 
kattenbakvulling, e.d. worden niet als gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar 
bedrijfsafval beschouwd. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 33: 
§ 1. Het gft-afval wordt minstens tweewekelijks aan huis opgehaald, langs de straten, 
wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde 
dagen. 



§ 2. Gft-afval mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een 
selectieve inzameling, andere dan deze van gft-afval. 
§ 3. Verontreinigd gft-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding en gebruik van de container 
artikel 34: 
§ 1. Het gft-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door Limburg.net  in 
bruikleen gegeven groene containers. 
§ 2. De gft-container wordt aan huis afgeleverd door Limburg.net. Deze gft-container 
blijft eigendom van Limburg.net en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter 
beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het gft-afval.  
§ 3. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en 
onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-
container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval.  
§ 4. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan 
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een 
nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald 
worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 
§ 5. De gft-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In 
geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te 
nemen naar zijn nieuwe adres. 
§ 6. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een gft-container kunnen via de gemeente een gft-container 
aanvragen. 
§7.  De gft-container moet met de handgreep naar de straatzijde geplaatst worden. Al 
het afval moet in de container gedeponeerd zijn en het deksel moet gesloten zijn. Het 
gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan: 

• 15 kg voor een container van 40 liter 
• 60 kg voor een container van 120 liter 

 
Hoofdstuk VIII - Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons (pmd-afval) 
 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 35: 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankkartons, ook pmd-afval genoemd, verstaan: plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, 
met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
§ 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons 
mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Afdeling 2 - Inzameling 
artikel 36: 
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden 
minstens tweewekelijks aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 
de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde dagen. De plastic flessen 
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het 
recyclagepark. 
§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet 
worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve 
inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen 
en drankkartons. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 37: 
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen 
zowel voor de inzameling aan huis, als op het recyclagepark, aangeboden te worden 



in een daartoe bestemde officiële blauwe kunststof zak met opschrift ‘Limburg.net’. 
Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de gemeente en/of bij de door de gemeente 
aangeduide verdelers. 
§ 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen 
en drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden 
aangeboden. 
§ 3. Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten 
aangeboden te worden. 
§ 4. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons bedraagt 8 liter.  
§ 5. Recipiënten waarin verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons worden aangeboden of waarin afval wordt aangeboden 
dat niet tot de pmd-fractie behoort, worden niet aanvaard. Ook recipiënten waar aan 
de buitenkant van de zak verpakkingen worden vastgebonden, worden niet aanvaard.  
§6. Per aanbieder mogen per ophaling 4 pmd-zakken worden aangeboden.  
 
Hoofdstuk IX  - Selectieve inzameling van AEEA 
Afdeling 1. Definitie 
artikel 38: 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder AEEA verstaan: de 
afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.23° van Vlarema.  
 
Afdeling 2. Inzameling 
artikel 39: 
§ 1. De AEEA worden ingezameld op het recyclagepark. AEEA kan gebracht worden 
naar of meegegeven worden met de eindverkoper als een gelijkaardig product wordt 
aangekocht. Herbruikbaar AEEA kan worden ingezameld door een erkend 
kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 
§ 2. Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het recyclagepark 
gebracht worden en onbeschadigd in de daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd 
worden. 
§ 3. Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte 
batterijen ingezameld. 
§ 4. AEEA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 
het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van 
AEEA.  
 
Afdeling 3. Wijze van aanbieding 
artikel 40: 
§.1 De AEEA moet volledig worden aangeboden zonder ontbrekende onderdelen. 
Ze mogen geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte 
product, tenzij die er door normaal gebruik in aanwezig kunnen zijn. 
§.2 Alle AEEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar opleveren voor 
de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de 
afvalstoffen of de parkwachters. 
 
Hoofdstuk X Selectieve inzameling van metalen gemengd 
Afdeling 1 - Definitie 
artikel 41: 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder metalen gemengd 
verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de 
grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA, metalen verpakkingen die 
met de PMD-fractie ingezameld wordt en afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. 
 
Afdeling 2 - Inzameling 
artikel 42: 
§ 1. De metalen gemengd worden ingezameld via het recyclagepark.  



§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 
gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling. 
§3. Aanvullend op de bepaling in § 1 kunnen inzamelingen aan huis gebeuren door 
organisaties die hiervoor vooraf gemachtigd zijn door het college van burgemeester 
en schepenen.  
Deze machtiging is onderworpen aan volgende voorwaarden: 
- naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van Vlarema); 
- rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan Limburg.net; 
- registratieplicht naleven van de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en - makelaars. 
§ 4. De metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 
gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 
andere dan deze van metalen gemengd.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 43: 
§ 1. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar 
opleveren voor de geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van de 
afvalstoffen of de parkwachters. 
 
Hoofdstuk XI - Selectieve inzameling van textiel  
Afdeling 1 - Definitie 
artikel 44: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder textielafval verstaan: alle niet 
verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, 
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 45: 
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld 
in de gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde dagen. Het textiel 
wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark, het gemeentelijk depot of de door 
de OVAM erkende kringloopcentra.  
§ 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst 
van  geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en 
die toelating hebben van Limburg.net, waarmee ze een overeenkomst afgesloten 
hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als 
op privé-terrein toegankelijk voor het publiek en mogen huis-aan-huisinzamelingen 
organiseren. 
§ 4. Textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 
van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van 
textiel.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 46: 
§ 1.  Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij inzameling aan huis in 
een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet 
nat, bevuild of totaal versleten zijn. 
 
Hoofdstuk XII – Selectieve inzameling van herbruikbare goederen  
Afdeling 1 - Definitie 
artikel 47: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder herbruikbare goederen 
verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum 
geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine 
huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, e.d. 
 



Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 48: 
§ 1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden 
op het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de 
gemeente. Deze gratis inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van 
het kringloopcentrum is terug te vinden via het gemeentelijk informatieblad, de 
afvalkalender en via Limburg.net. De aanlevermodaliteiten zijn te raadplegen op de 
websites van de kringloopcentra op worden meegedeeld na telefonische 
contactname. 
§ 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te 
weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen 
de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven 
worden met het huisvuil, het grofvuil of metalen gemengd of naar het recyclagepark 
worden gebracht volgens de geldende aanlevermodaliteiten. 
§ 3. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het 
grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare 
goederen.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 49: 
§ 1. De herbruikbare goederen dienen in een nette staat te worden aangeboden en 
mogen niet totaal versleten zijn.  
§ 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar 
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 

 
Hoofdstuk XIII – Andere afvalstoffen 
1. Batterijen en accu’s 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 50: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder batterijen en accu’s verstaan: 
bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische 
energie, bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een 
of meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen.  
 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 51: 
§1. De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het recyclagepark 
en de eindverkopers. Samen met de afgedankte batterijen en accu's worden ook 
afgedankte zaklampen ingezameld.  Deponeer ze in de inzamelrecipiënten. 
§ 2. Batterijen en accu’s mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 
gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 
andere dan deze van batterijen en accu’s.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 52: 
Accu’s die worden aangeboden op het recyclagepark worden door de parkwachters in 
ontvangst genomen en in de voorziene opslagruimte gedeponeerd. De aanbieder mag 
dit niet zelf doen. 
 
2. Gasflessen (butaan- en propaangasflessen)  
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 53: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder gasflessen verstaan de stalen 
recipiënten waarin bepaalde gassen worden verkocht (Butaan- en propaangas, CO2, 
argon,…). De flessen blijven eigendom van de gasleverancier. Wie een lege gasfles 
heeft of een gasfles niet meer gebruikt, kan ze terugbrengen naar een verdeler of 
verkooppunt van gasflessen. Lege gasflessen horen niet thuis op het recyclagepark of 
bij de schroothandelaar. Ze moeten op een specifieke wijze behandeld worden en 
mogen daarom niet bij oude metalen of kga ingezameld worden.  



Spuitbussen (houders onder druk) worden hieronder niet verstaan. Lege spuitbussen 
waarvan de inhoud volledig voeding of cosmetica was horen bij het pmd-afval. Andere 
lege spuitbussen horen bij het kga. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 54: 
§1. De inzameling gebeurt via FEBUPRO. Raadpleeg voor de inzamelpunten de 
website www.febupro.be. 
§ 2. Gasflessen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 55: 
§1. Biedt de gasflessen onbeschadigd aan. Zet de gasfles altijd rechtop en sluit de 
kraan ook indien de gasfles leeg is. 
 
3. Oude en vervallen Geneesmiddelen 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 56: 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder oude en vervallen 
geneesmiddelen verstaan: restanten van geneesmiddelen als vermeld in artikel 1 van 
de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, met uitzondering van artikel 1bis 
van die wet, die farmaceutische specialiteiten zijn, en die aan een particulier werden 
verstrekt en waarvan hij zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen. Een specialiteit is 
elk vooraf bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en in een bijzondere 
verpakking in de handel wordt gebracht. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 57: 
§1. De inzameling gebeurt via de apotheek. 
§2. Oude en vervallen geneesmiddelen mogen niet worden meegegeven met het 
huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve 
inzameling.  
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
artikel 58: 
§1. Verwijder het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters. Deze horen bij het 
papierafval 
§2. Lege glazen flessen van geneesmiddelen horen bij het verpakkingsglasafval 
(holglas). 
§3. Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes, 
incotinentiemateriaal en luiers, teststrookjes en -stripes, horen bij het huisvuil. 
 
4. Vuurwerk en munitie  en andere ontplofbare stoffen 
Afdeling 1 – Definitie 
artikel 59: 
Voor toepassing van dit afvalreglement wordt onder vuurwerk en munitie verstaan: 
restanten van vuurwerk en munitie als vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 23 september 1958 houdende algemeen reglement op de springstoffen, zoals 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000.  
 
Afdeling 2 – Inzameling 
artikel 60: 
§1. Deze afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met het huisvuil (omwille van 
zware veiligheidsrisico's die deze afvalstoffen met zich meebrengen voor de 
ophalers/verwerkers). Daarnaast is het evenzeer van belang dat dergelijk afval niet 
wordt achtergelaten als zwerfvuil omwille van de risico's voor o.m. spelende kinderen. 
§2. Munitie en vuurwerk wordt niet aanvaard op het recyclagepark en moet worden 
ingeleverd bij de politie. 
 



Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 61: 
Gescheiden van andere afvalstoffen en bij voorkeur in de originele verpakking  om de 
identificatie te vereenvoudigen.  
 
Hoofdstuk XIV - Het recyclagepark 
Afdeling 1 - Algemeen 
artikel 62: 
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met 
het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 
artikel 63: 
Het recyclagepark is gelegen te Riemst, Bilzersteenweg z/n.. 
artikel 64: 
§ 1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor: 
- de inwoners van de gemeente  
- voor de zelfstandige ondernemers, kmo’s, verenigingen of instellingen die op het 

grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde 
afvalstoffen vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie in artikel 1 van dit 
afvalreglement en zij over een toegangskaart beschikken.  

§ 2. Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en 
schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het 
recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 
§3. Op het recyclagepark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
Afdeling 2 - Gebruik van het recyclagepark 
artikel 65: 
§1. Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. 
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel 
in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, 
recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 

- Papier en kartonafval 
- Holglas 
- Bouwpuin (gemengd) 
- Bouwpuin (zuiver) 
- Zuivere grond  
- Asbest 
- Pmd-afval 
- Textiel 
- Metalen  
- Groenafval 
- Houtafval 
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) 
- Kga  
- Grofvuil 
- Eps 
- Vlakglas  
- Gebonden asbesthoudend afval met een minimum hoeveelheid van 0,5 m³ per 

14 dagen per  adres. 
- rubberbanden 
- roofing 
- kaarsen 
- kurk 
- Andere 



§ 2. Volgende afvalstoffen mogen niet door KMO's en ZO aangeboden worden op het 
containerpark: 

- frituurolie en -vet 
- KGA 
- lege verpakkingen en pesticiden 
- rubberbanden 
- plastiekfolie voor afdekking van bieten en cichorei zolang er een terugname is 

van de suikerindustrie 
- asbesthoudend afval 

 
artikel 66: 
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 
parkwachter. 
artikel 67:  
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de 
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark 
bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark. 
§ 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen 
begeleider. 
§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark (met  uitzondering 
van kippen als demonstratie van ‘verwerkers’ van organisch-biologisch afval). 
artikel 68: 

§ 1. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de 
verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de 
voertuigen is beperkt tot 15 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen 
van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de 
aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 
§ 2. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen 
deze afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het recyclagepark worden 
meegenomen. 
artikel 69: 
§ 1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en 
de overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter 
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 
§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval voor de 
toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het recyclagepark te gooien. 
Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten (zie artikel 5 huidige 
verordening). 
artikel 70: 
Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te 
maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, 
containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
 
Hoofdstuk XV – Slot- en strafbepalingen 
artikel 71: 
§ 1. De gemeenteraadsbeslissing van 14/12/2009 betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven. 
§2. De inbreuken op dit afvalreglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover 
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere 
straffen voorzien. 
§ 3. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd 
met dit afvalreglement kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke 
opruiming van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per 
aangetekend schrijven aan de overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een 
termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de 
burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de 
burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd 
ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of 
te laten opruimen. 



§ 4. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de 
eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit 
afvalreglement de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde 
afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar 
bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen 
vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de 
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de 
gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken 
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
§ 5. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 7, § 3. bedoelde 
eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen 
verhalen op de overtreder. 
§ 6. Ongeacht artikel 7, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten 
van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, 
wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met 
deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen. 
§ 7. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 7,  
§ 2, § 3 en § 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven 
het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te 
achterhalen. 
artikel 72: 
Dit afvalreglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 
187 van het gemeentedecreet. 
artikel 73: 
Een eensluidend afschrift van dit afvalreglement zal worden overgemaakt aan: 
-de Bestendige Deputatie 
-aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de 
politierechtbank.  
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan: 
- de OVAM; 
- het Bestuur Milieu-Inspectie (AMI); 
- Limburg.net 
 
LDP - Dienst Milieu 

8. AANPASSING CONTANTBELASTINGREGLEMENT OP DE INZAMELING, HET 
HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE 
VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE 
BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 
 
Ludwig Stevens: 
1. Een inwoner kan de GFT-container inruilen voor een compostvat.  Kan hij daarna 
nog een GFT-container aanvragen? 
schepen mathieu Eycken: 
Het compostvat moet 2 jaar gebruikt worden, na 2 jaar kan de inwoner opnieuw een 
GFT-container bekomen. 
 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
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 besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 en 19 december 1997 tot 
vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 (en van 28 
januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling 
Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen); 
Gelet op de omzendbrief LNE/2008/2 over asbest op Vlaamse containerparken; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 9 juli 2012 houdende aanpassing 
contantbelastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 



toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen; 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende de inzameling van 
gescheiden huisvuil van 8 december 1992; 
Gelet op de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 14 december 2009; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat huisvuil (restfractie) huis-aan-huis wordt ingezameld door middel 
van plastieken huisvuilzakken; 
Overwegende dat grofvuil huis-aan-huis wordt ingezameld op afroep; 
Overwegende dat groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) selectief huis-aan-huis wordt 
ingezameld door middel van groene containers van 40 liter en 120 liter; 
Overwegende dat papier en karton maandelijks selectief huis-aan-huis wordt 
ingezameld; 
Overwegende dat plastieken flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD) selectief huis-aan-huis worden ingezameld door middel van 
doorzichtige plastieken zakken; 
Overwegende dat grofvuil ook wordt ingezameld op het containerpark; 
Overwegende dat o.a. papier en karton, hol glas, vlak glas, plastieken flessen en 
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), bouw- en sloopafval, roofing, 
eterniet (asbesthoudend gebonden afval), groenafval, metalen gemengd, houtafval, 
EPS (piepschuim), afvalbanden, gemengd huishoudelijk plastiek, textiel en afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), klein gevaarlijk afval (KGA) selectief 
worden ingezameld op het containerpark; 
Overwegende dat hol glas selectief wordt ingezameld in glascontainers die op 
verschillende plaatsen in de gemeente staan opgesteld; 
Overwegende dat textiel selectief wordt ingezameld in textielcontainers die op 
verschillende plaatsen in de gemeente staan opgesteld; 
Overwegende dat het gemeentelijk containerpark opengesteld wordt voor zowel de 
burger als de KMO en ZO; 
Overwegende dat het college de werking van onthaalmoeders en erkende 
dagverblijven wil ondersteunen door het geven van een aantal gratis huisvuilzakken; 
Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke 
afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) in opdracht van de gemeente 
gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden; 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing 
en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën en het hierdoor nodig is om een 
contantbelasting aan te rekenen; 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing 
en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting; 
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de 
gemeente toelaat het principe "de vervuiler betaalt" toe te passen, waarbij prioriteit 
verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en 
ten slotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd; 
Overwegende dat aan de handelaars die instaan voor de verkoop van huisvuilzakken 
en/of PMD-zakken en/of GFT-zakken een commissieloon van 10% toegekend wordt 
op de verkoopprijs; voor de verkoop van gft- en grofvuilzelfklevers ontvangen de 
handelaars 1 euro per verkochte zelfklever; 
Overwegende dat de kosten voor de inzameling en verwerking van snoeiafval en 
tuinafval hoog oplopen en dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting en de 
kosten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
Overwegende dat asbeststofverspreiding maximaal vermeden dient te worden wordt 
er gekozen om deze afvalstof slechts 1 dag in de week verpakt te laten aanbrengen; 
Gelet op een aantal tekstuele aanpassingen. 



 
BESLUIT: 
Hoofdstuk 1: 
artikel 1: 
Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2014 regelt het huidig reglement 
de contantbelastingen die worden geheven op de ingezamelde afvalfracties van 
huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong die vermeld worden in 
onderhavig contantbelastingreglement.  
 
De contantbelasting wordt vastgelegd rekening houdend met het principe ‘de vervuiler 
betaalt’. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld rekening houdende met 
volgende beginselen: 
• De minimum- en maximumbedragen zoals vastgelegd in 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), bijlage 5.1.4. 

• Er wordt geen contantbelasting geheven op de afvalstromen waarvoor een 
aanvaardingsplicht bestaat zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

• De contantbelasting voor het selectief ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval 
waarvoor een terugnameplicht bestaat (papier/karton, holglas en pmd) wordt 
vastgesteld rekening houdende met de richtlijnen zoals verstrekt door FOST Plus, 
erkend organisme voor de selectieve inzameling en financiering van het 
huishoudelijk verpakkingsafval. 

Het bedrag van de contantbelasting wordt bepaald ervan uitgaande dat de 
aangeboden afvalstoffen worden aangeboden conform de bepalingen van het 
afvalreglement. 
artikel 2: definities  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1. huishoudelijke afvalstoffen: de afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° van 

het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

2. huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die ongesorteerd en 
conform het afvalreglement in de voorgeschreven recipiënten voor 
huisvuilophaling worden aangeboden, met uitzondering van de selectief 
ingezamelde afvalstoffen zoals papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk 
afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons. 

3. afvalreglement: de gemeentelijke politieverordening waarin het beheer en de 
inzamelwijze van de diverse fracties aan huishoudelijke afvalstoffen in de 
gemeente wordt gereglementeerd. 
 

Hoofdstuk 2 - contantbelasting op de inzameling aan huis 
artikel 3: Huisvuil 
Voor de ophaling aan huis van huisvuil moet gebruik worden gemaakt van 
reglementaire huisvuilzakken, waarvoor de contantbelasting is vastgelegd als volgt:  

- 1 rol van 10 huisvuilzakken van 44 liter/stuk: 12,5 EUR/rol 
- 1 rol van 10 huisvuilzakken van 22 liter /stuk: 6,25 EUR/rol  

artikel 4: Gft 
De inzameling van het gft-afval gebeurt door middel van een door de gemeente ter 
beschikking gestelde gft-container. De contantbelasting voor de inzameling aan huis 
wordt voldaan door de aankoop van een jaarsticker die op de gft container wordt 
bevestigd:  

- Container 40 liter: sticker van 15 EUR/jaar  
- Container 120 liter: sticker van 40 EUR /jaar 

Papieren zakken voor de GFT-containers: € 2,5 per pakket van 5 zakken van 120 liter 



artikel 5: Grofvuil 
Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt de contantbelasting vastgesteld op 
20 EUR per ophaalbeurt met een maximum van 2 m³.. De contantbelasting wordt 
voldaan door betaling van een grofvuilsticker die zichtbaar op het grofvuil wordt 
gekleefd. 
artikel 6: Pmd 
Voor de inzameling aan huis van pmd-afval moet gebruik worden gemaakt van pmd-
zakken, waarvoor de contantbelasting is vastgesteld op 3 EUR/rol van 20 zakken van 
60 liter/stuk.  
Scholen en verenigingen kunnen pmd-zakken aankopen aan 3 EUR/rol van 10 zakken 
van 120 liter/stuk. 
artikel 7: Scholen ontvangen een aantal afvalrecipiënten gratis:  
- huisvuilzak: 1 zak/ 4 kinderen 
- een gratis sticker voor de gft-container 
- 3 gratis grof vuil stickers/schoolhoofd/jaar 
- gratis pmd zakken 
artikel 8: Bedeling en verkoop recipiënten en grofvuilstickers 
Het gemeentebestuur zal haar inwoners in kennis stellen van de plaatsen en 
modaliteiten waar huisvuilzakken, gft-containers, pmd-zakken en grofvuilstickers 
kunnen bekomen worden tegen betaling van de vastgelegde contantbelasting. 
artikel 9: 
§1. Bij een interne verhuis in de gemeente Riemst, krijgt de bewoner op het nieuwe 
adres een gratis nieuwe GFT-zelfklever indien er op het nieuwe adres nog geen 
zelfklever aanwezig was en indien hij reeds een jaarzelfklever had gekocht op het 
vorige adres. 
Er worden geen GFT-zelfklevers terugbetaald. 
§2. Wie na 1 juli van het belastingjaar een gft-zelfklever wenst aan te kopen betaalt de 
helft van de vastgestelde contantbelasting nl. 20,00 € voor een 120 liter container en 
7,50 € voor een 40 liter container. 
§3. De contantbelasting blijft verschuldigd voor de ganse periode waarvoor de 
contantbelasting betaald is, ongeacht welke reden tot niet gebruik van de container. 
Aangezien iedere referentiepersoon, als zodanig ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente, over slechts 1 container kan beschikken, kan er 
ook maar 1 sticker per referentiepersoon afgeleverd worden. 
§4. Personen met incontinentie of die stomapatiënt zijn of gezinnen die deze personen 
verzorgen kunnen gratis huisvuilzakken bekomen onder volgende voorwaarden: 
- De patiënt moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente 

Riemst en hier ook effectief verblijven.  De zakken kunnen per trimester worden 
toegewezen. 

- Incontinentiepatiënten dienen een attest van een geneesheer voor te leggen. 
- Stomapatiënten dienen een verklaring van de geneesheer voor te leggen waaruit 

blijkt dat men stomapatiënt is. 
Op voorlegging van deze attesten kunnen bij het OCMW gratis huisvuilzakken 
afgehaald worden a rato van volgende hoeveelheden: 20 zakken (2 rollen) van 44 l en 
10 zakken (1rol) van 22 l per begonnen trimester per jaar. 
§5. Onthaalmoeders, aangesloten bij de dienst Opvanggezinnen of bij de Mereltjes en 
werkzaam op het grondgebied van de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks 20 
zakken (2 rollen) van 44 l en 10 zakken (1 rol) van 22 gratis huisvuilzakken. 
De erkende dagverblijven gevestigd in de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks per 
10 kinderen 20 zakken (2 rollen) van 44 l en 10 zakken (1 rol) van 22 gratis per 
dagverblijf. 
 
Hoofdstuk 3 - contantbelasting op het containerpark 
artikel 10: 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd voor het aanbrengen van 
huishoudelijke afvalstoffen door iedere particulier die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van onderstaande fracties op het 
containerpark 
a) grof vuil: 11,50 euro/m³ 
b) zuiver puin: 7,50 euro/m³  



c) rubberbanden:  
25,00 euro/band voor banden van graafmachines en andere grote banden  
12,50 euro/tractorband  
6,50 euro/vrachtwagenband  

d) klein gevaarlijk afval: vanaf 10 kg: 1,00 euro/kg  
e) zuiver plastic: vanaf 1 m³: 4,00 euro/m³  
f) tuinafval, boomstronken en snoeihout: 5,00 euro/m³  
g) behandeld afbraakhout: 11,00 euro/m³  
h) roofing: 4,00 euro/0,5m³, met een max. hoeveelheid van 0,5m³ per 14 dagen per 

adres. 
 

Voor volgende afvalstoffen wordt geen contantbelasting aan particulieren gevraagd: 
• papier en karton 
• hol glas 
• vlak glas 
• P.M.D. 
• gemengde metalen 
• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 
• EPS (piepschuim) 
• textiel 
• asbesthoudend afval van particulier gebruik; met een maximum hoeveelheid van 

0,5 m³ per 14 dagen per adres. Dit asbesthoudend afval dient in een plastic zak of 
-folie verpakt en kan enkel dinsdag op het containerpark worden aangeleverd. 
Plastic zakken hiervoor bestemd (250 x140cm) kunnen worden aangekocht op het 
containerpark aan 2,50 euro/stuk.  

• autobanden 
• taxussnoeisel in de periode dat de inzameling van taxussnoeisel gebeurt ikv de 

bestrijding van kanker 
artikel 11: 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd voor het aanbrengen van 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen door KMO en ZO die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van onderstaande fracties op het 
containerpark 
a) grofvuil: 25,00 euro/m³  
b) recycleerbaar plastic: 22,00 euro/m³  
c) afbraakhout: 11,00 euro/m³  
d) zuiver puin: 7,50 euro/m³  
e) tuinafval, boomstronken en snoeihout: 5,00 euro/m³  
f) papier en karton: 7,50 euro/m³ 
g) EPS (piepschuim): 3,50 euro/m³  
h) roofing: 4,00 euro/0,5m³, met een max. hoeveelheid van 0,5m³ per 14 dagen per 

adres. 
Voor volgende afvalstoffen wordt geen contantbelasting aan de KMO en ZO 
gevraagd: 
• hol glas 
• P.M.D. 
• gemengde metalen 
• taxussnoeisel in de periode dat de inzameling van taxussnoeisel gebeurt ikv de 

bestrijding van kanker 
artikel 11: 
Voor de KMO en ZO is het verboden volgende vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan te 
brengen bij het containerpark: 
- frituurolie en -vet 
- gevaarlijke afvalstoffen (zie lijst in bijlage 2.4.1.2. van het VLAREA) 
- lege verpakkingen van pesticiden 
- plastic voor afdekking van de bieten en cichorei, zolang de suikerindustrie de 

terugname zelf in handen neemt 
- (silo)banden  
- asbesthoudend afval 



artikel 12: 
§1. Het inleveren van de GFT-container gedurende 2 jaar geeft recht op een gratis 
compostvat. 
Indien een inwoner zijn GFT-container inruilt voor een compostvat, hetgeen normaal 
dient betaald te worden, kan dit gratis. De voorwaarde die hieraan gekoppeld is, is dat 
er op dit adres gedurende 2 jaar geen GFT-container wordt geplaatst. De inwoner zal 
dus zijn GFT-afval gedurende minimum 2 jaar zelf moeten verwerken. Als er 
problemen worden ervaren met zelf composteren, kan er een compostmeester deze 
inwoner hierin begeleiden. Na 2 jaar gebruik van een compostvat is dit "verworven" 
door deze inwoner, als hij het dan toch nog nodig vindt, kan hij opnieuw een GFT-
container aanvragen. Als de GFT-container teruggevraagd wordt vooraleer de 2 jaren 
zijn afgelopen, dient het compostvat betaald te worden. 
§4. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het 
gemeentelijke containerpark zijn de in artikel 10 en 11 vermelde contantbelasting 
verschuldigd. De betaling dient ter plaatse contant verricht te worden. 
Een betalingsbewijs wordt afgeleverd. 
§5. Aan de handelaars die instaan voor de verkoop van huisvuilzakken en/of PMD-
zakken en/of GFT-zakken wordt een commissieloon van 10 % toegekend op de 
verkoopprijs. Voor de verkoop van gft-zelfklevers voor zowel 40l als 120l alsook voor 
de grofvuilzelfklever ontvangen de handelaars 1,00 euro per verkochte zelfklever.  
 
Hoofdstuk 4 
artikel 13:  
Particulieren, wonende in Riemst kunnen gratis versnipperd snoeihout  en 
onbehandeld brandhout verkrijgen.  
Geïnteresseerden hiervoor kunnen hun gegevens doorgeven aan de TD.. 
 
Hoofdstuk 5 - slotbepalingen 
artikel 14: 
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud, met ingang 
van 01/01/2014. 
artikel 15: 
Dit raadsbesluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 
Een kopie van onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van artikel 248 tot en met 
261 van het gemeentedecreet verzonden aan de provinciegouverneur. 
Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan: Limburg.net, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; het 
Departement LNE, Afdeling Milieu-inspectie en/of de Vlaamse Minister van Leefmilieu 
en de financiële dienst van de gemeente. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

9. STATUTENWIJZIGING INTER-MEDIA 
 
Jan Peumans: 
1. Alvorens een beslissing te kunnen nemen, wens ik meer uitleg over het EMTN-
programma. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit is een waarborgstelling, de technische uitleg wordt u bezorgd. 
 
2. Wat indien er zich financiële moeilijkheden voordoen, is de gemeente dan mee 
verantwoordelijk mits ze zich borg stelt? 
schepen Bert Cilissen: 
De technische uitleg wordt u bezorgd. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Wie gaat de lening aan en wie stelt zich borg? 
schepen Bert Cilissen: 
De technische uitleg wordt u bezorgd. 
 



De fracties Nva / Spa-groen en Open VLD gaan niet akkoord met de statutenwijziging 
en vragen de afgevaardigden van de gemeente om tegen dit agendapunt te stemmen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst vennoot is van de intercommunale Inter-
Media; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-media ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 augustus 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het  decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Nva / 
Spa-Groen / Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Inter-media  die aan de buitengewone algemene vergadering van 3 december 
2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
1. In de context van de opstart van het EMTN-programma (obligatielening) heeft de 
raad van bestuur zich reeds eerder uitgesproken over een pro rata waarborgstelling. 
Deze waarborgstelling was een noodzaak om een financieel gunstiger tarief voor de 
obligatielening te kunnen bedingen. Van de zijde van de financiers en met name 
vanwege Belfius is wel de dwingende vraag gekomen om in de statuten een bepaling 
toe te voegen die het voor derden onmogelijk maakt om deze waarborgstelling 
succesvol juridisch aan te vechten. 
2. Op 18/01/2013 heeft de Vlaamse regering het decreet houdende de wijziging van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Dit heeft 
impact op enkele statutaire bepalingen: 

- De organisatie van het bestuurlijk toezicht (verslagen, notulen, jaarrekening) 
en de afschaffing van de figuur van regeringscommissaris.  

- De aanduiding van de vertegenwoordigers van de deelnemers voor de 
algemene vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid 
worden voor de volledige legislatuur.  

artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Inter-Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

10. STATUTENWIJZIGING INFRAX LIMBURG 
 
De fracties Nva / Spa-groen en Open VLD gaan niet akkoord met de statutenwijziging 
en vragen de afgevaardigden van de gemeente om tegen dit agendapunt te stemmen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst vennoot is van de intercommunale Infrax 
Limburg; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 augustus 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het  decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Nva / 
Spa-Groen / Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Infrax Limburg  die aan de buitengewone algemene vergadering van 16 december 
2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
1. In de context van de opstart van het EMTN-programma (obligatielening) heeft de 
raad van bestuur zich reeds eerder uitgesproken over een pro rata waarborgstelling. 
Deze waarborgstelling was een noodzaak om een financieel gunstiger tarief voor de 
obligatielening te kunnen bedingen. Van de zijde van de financiers en met name 
vanwege Belfius is wel de dwingende vraag gekomen om in de statuten een bepaling 
toe te voegen die het voor derden onmogelijk maakt om deze waarborgstelling 
succesvol juridisch aan te vechten. 
2. Op 18/01/2013 heeft de Vlaamse regering het decreet houdende de wijziging van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Dit heeft 
impact op enkele statutaire bepalingen: 

- De organisatie van het bestuurlijk toezicht (verslagen, notulen, jaarrekening) 
en de afschaffing van de figuur van regeringscommissaris.  

- De aanduiding van de vertegenwoordigers van de deelnemers voor de 
algemene vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid 
worden voor de volledige legislatuur.  

artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Inter-Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

11. STATUTENWIJZIGING INTER-ENERGA 
 
De fracties Nva / Spa-groen en Open VLD gaan niet akkoord met de statutenwijziging 
en vragen de afgevaardigden van de gemeente om tegen dit agendapunt te stemmen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst vennoot is van de intercommunale Inter-
energa; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-energa ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 augustus 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het  decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Nva / 
Spa-Groen / Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Inter-energa  die aan de buitengewone algemene vergadering van 10 december 
2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
1. In de context van de opstart van het EMTN-programma (obligatielening) heeft de 
raad van bestuur zich reeds eerder uitgesproken over een pro rata waarborgstelling. 
Deze waarborgstelling was een noodzaak om een financieel gunstiger tarief voor de 
obligatielening te kunnen bedingen. Van de zijde van de financiers en met name 
vanwege Belfius is wel de dwingende vraag gekomen om in de statuten een bepaling 
toe te voegen die het voor derden onmogelijk maakt om deze waarborgstelling 
succesvol juridisch aan te vechten. 
2. Op 18/01/2013 heeft de Vlaamse regering het decreet houdende de wijziging van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Dit heeft 
impact op enkele statutaire bepalingen: 

- De organisatie van het bestuurlijk toezicht (verslagen, notulen, jaarrekening) 
en de afschaffing van de figuur van regeringscommissaris.  

- De aanduiding van de vertegenwoordigers van de deelnemers voor de 
algemene vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid 
worden voor de volledige legislatuur.  

artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Inter-energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 



12. STATUTENWIJZIGING INTER-AQUA 
 
De fracties Nva / Spa-groen en Open VLD gaan niet akkoord met de statutenwijziging 
en vragen de afgevaardigden van de gemeente om tegen dit agendapunt te stemmen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst vennoot is van de intercommunale Inter-
aqua; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-aqua ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 augustus 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het  decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Nva / 
Spa-Groen / Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Inter-aqua  die aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 
2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
1. In de context van de opstart van het EMTN-programma (obligatielening) heeft de 
raad van bestuur zich reeds eerder uitgesproken over een pro rata waarborgstelling. 
Deze waarborgstelling was een noodzaak om een financieel gunstiger tarief voor de 
obligatielening te kunnen bedingen. Van de zijde van de financiers en met name 
vanwege Belfius is wel de dwingende vraag gekomen om in de statuten een bepaling 
toe te voegen die het voor derden onmogelijk maakt om deze waarborgstelling 
succesvol juridisch aan te vechten. 
2. Op 18/01/2013 heeft de Vlaamse regering het decreet houdende de wijziging van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Dit heeft 
impact op enkele statutaire bepalingen: 

- De organisatie van het bestuurlijk toezicht (verslagen, notulen, jaarrekening) 
en de afschaffing van de figuur van regeringscommissaris.  

- De aanduiding van de vertegenwoordigers van de deelnemers voor de 
algemene vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid 
worden voor de volledige legislatuur.  

artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Inter-aqua, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

13. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA VAN 10 
DECEMBER 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE 
AFGEVAARDIGDEN VOOR DE LOPENDE LEGISLATUUR 2013-2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger kan lopen over de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter-energa, op 10 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 oktober 2013 met de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke 
samenwerkingverband Inter-Energa van 10 december 2013 die volgende 
agendapunten bevat: 

1. Benoeming bestuurder 
2. Begroting 2014 
3. Statutenwijziging. 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 
houdende de wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van de volledige legislatuur 
(2013-2018), dit onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van 
Inter-energa; 
Gelet op het voorstel aan de raad om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en Anja 
Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone 
algemene vergadering van 10 december  2013 met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de 
heer Jean Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst aan te duiden 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de lopende legislatuur (2013-2018) 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Energa worden aangesteld:  
- Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst ; 
- Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
- Als plaatsvervanger, zowel voor de een als de ander,  wordt aangesteld de heer 

Jean Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa van 10 
december 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda 
ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform 



de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa 
van 10 december 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1. Benoeming bestuurder 
2. Begroting 2014 
3. Statutenwijziging. 

artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Inter-Energa op 10 december 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming 
met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter-Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

14. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-AQUA VAN 17 
DECEMBER 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE 
AFGEVAARDIGDEN VOOR DE LOPENDE LEGISLATUUR 2013-2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger kan lopen over de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Aqua, op 17 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 23 oktober 2013 met de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke 
samenwerkingverband Inter Aqua van 17 december 2013 die volgende agendapunten 
bevat: 

4. Begroting 2014 
5. Statutenwijziging. 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 
houdende de wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van de volledige legislatuur 
(2013-2018), dit onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van Inter 
aqua; 
Gelet op het voorstel aan de raad om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en 
Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst  en hen af te 
vaardigen op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 met elk 
50 procent stemrecht; 



Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander 
Mevrouw Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan te 
duiden 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de lopende legislatuur (2013-2018) 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter aqua worden aangesteld:  
- Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst; 
- Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
- Als plaatsvervanger, zowel voor de een als de ander,  wordt aangesteld Mevrouw 

Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst. 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter aqua van 17 
december 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda 
ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform 
de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter aqua van 
17 december 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

4. Begroting 2014 
5. Statutenwijziging. 

artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Inter aqua op 17 december 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter aqua, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

15. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG VAN 16 
DECEMBER 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE 
AFGEVAARDIGDEN VOOR DE LOPENDE LEGISLATUUR 2013-2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger kan lopen over de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; 



Gezien de statutenwijziging van Inter-energa, op 16 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 oktober 2013 met de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke 
samenwerkingverband Infrax Limburg van 16 december 2013 die volgende 
agendapunten bevat: 

6. Begroting 2014 
7. Statutenwijziging. 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 
houdende de wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van de volledige legislatuur 
(2013-2018), dit onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van 
Infrax Limburg; 
Gelet op het voorstel aan de raad om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en 
Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst  en hen af te 
vaardigen op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 met elk 
50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander 
mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester 
Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst, aan te duiden 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de lopende legislatuur (2013-2018) 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg worden aangesteld:  
- Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst; 
- Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
- Als plaatsvervanger, zowel voor de een als de ander,  wordt aangesteld mevrouw 

Mieke Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 
te 3770 Riemst. 

artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 
16 december 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda 
ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform 
de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg 
van 16 december 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

6. Begroting 2014 
7. Statutenwijziging. 

artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Infrax Limburg op 16 december 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming 
met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

16. DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN PERCEEL 249H 
GELEGEN TE MEMBRUGGEN SECTIE A, OP DE HOEK VAN DE DORPSTRAAT 
EN DE ZAGERIJSTRAAT (OORLOGSMONUMENT) 
 
Gezien het wenselijk is om een deel van perceel, gelegen te Membruggen sectie A 
nummer 249H, groot volgens meting 23ca, aan te kopen;  
Gezien op bedoeld perceel een oorlogsmonument is opgericht, en dit monument 
recent door de gemeentelijke diensten volledig gerenoveerd is, en dit in het kader van 
de 100-jarige herdenking van het begin van wereldoorlog I; 
Gezien het wenselijk is de oorlogsmonumenten toe te voegen bij het gemeentelijk 
patrimonium om onderhoud en herstel in de toekomst te garanderen; 
Gelet op de oppervlakte volgens het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico 
Nivelle op 18 juli 2013 van 23m² 
Gelet op het aanbod van de eigenaars, om de gronden te verkopen tegen, € 2.070,00, 
zijnde € 90/m²; 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van de registratie te Bilzen van 20 
september 2013; 
Gelet op het bodemattest; 
Gelet op de ontwerpakte,die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de kredieten zijn voorzien op de buitengewone begroting 2013 onder artikel 
930/711/60; 
Gezien de aankoop gebeurt om reden van openbaar nut namelijk de realisatie van het 
gemeentelijke patrimonium, het beheer van de oorlogsmonumenten; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 8 augustus 2013; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 10e afdeling Membruggen 
sectie A nummer 249H/deel , groot volgens meetplan opgesteld door landmeter-
expert Nico Nivelle op 18 juli 2013, 23m², aankopen, volgens de voorwaarden 
opgesomd in de ontwerpakte van aankoop opgesteld door de gemeentelijke dienst 
patrimonium gezien burgemeester Mark Vos als instrumenterend ambtenaar de akte 
zal verlijden.  
artikel 2: 
De aankoop gebeurt tegen de prijs van, € 2.070,00, of € 90/m² en kan gefinancierd worden 
met de kredieten die zijn voorzien op de buitengewone begroting 2013 onder artikel 
930/711/60.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aankopen om reden van openbaar 
nut, namelijk de realisatie van het gemeentelijke patrimonium, het beheer van de 
oorlogsmonumenten. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst, 
bodemattesten, eigendomsattest, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, … 



artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken 
aan de rekendienst voor de betaling van de aankoop. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

17. VERLENEN VAN DE MACHTIGING OM EEN PERCEEL GELEGEN TE RIEMST, 
REECKERVELT, AMBACHTELIJKE ZONE "OP HET REECK" TE VERKOPEN, EN 
OM DE ACTIVITEIT TE WIJZIGEN 
 
Gelet op het ministeriële besluit van 10 oktober 1990, nr. D7148/18 houdende de 
goedkeuring van het B.P.A ambachtelijke zone “Op het Reeck”; 
Gelet op onze raadsbeslissing van 1 september 1992, goedgekeurd 15.10.1992 met 
kenmerk 022.01.10/7193/RR, dossiernummer 506.121/730.66.02 inhoudende de 
voorwaarden tot verkoop van gronden voor voornoemde ambachtelijke zone; 
Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 10 april 1997 betreffende de 
verkoop van een perceel grond gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76E met 
een oppervlakte van 9a70ca aan J.T.C. Micro Electronics NV; 
Gelet op artikel 13 en artikel 6 van de verkoopovereenkomst; 
Gezien de intentie van bovenvermelde eigenaars om de gronden te verkopen, en om 
een wijziging aan te vragen van hun activiteiten; 
Gelet op de artikelen 92 en 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gehoord het verslag; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Aan J.T.C. Micro Electronics NV wordt machtiging gegeven om een perceel grond 
groot 9a70ca gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76E te verkopen . 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de activiteit mits volgende 
bijkomende voorwaarde:  De activiteiten van de toekomstige huurders worden voor 
goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege zodat de activiteiten kunnen getoetst 
worden aan de voorwaarden en voorschriften van het BPA "Op 't Reeck" herziening 
en uitbreiding van 21/02/2005, zoals bepaald in artikel 13 van de oorspronkelijke 
verkoopakte van 11 februari 1994. 
artikel 3: 
Onderhavige beslissing over te maken aan de notaris die instaat voor het verlijden van 
de akte. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 

18. AANKOOP DREAMVIEW DATABANKBEHEER - RAPPORTERING 
 
Overwegende dat de heemkundige kringen van de gemeente Riemst, naar aanleiding 
van de herdenking van WO I in 2014, een publicatie en een tentoonstelling aan het 
uitwerken zijn; 
Overwegende dat de heemkundige kringen van de gemeente Riemst hiervoor 
gegevens aan het verzamelen zijn van de Riemstse oud-strijders; 
Overwegende dat de heemkundige kringen van de gemeente Riemst nood hebben 
aan een databeheerprogramma voor de inventarisatie van de verzamelde gegevens; 
Overwegende dat het programma Dreamview de beste oplossing is voor de 
inventarisatie van deze gegevens; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
24/10/2013. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst koopt het programma Dreamview aan voor de 
inventarisatie van de verzamelde gegevens met betrekking op de herdenking van WO 
I in 2014. 



 
artikel 2: 
Het programma Dreamview kan in de toekomst door het gemeentebestuur van Riemst 
worden gebruikt voor andere archiveringstoepassingen. 
artikel 3: 
In 2014 worden de nodige kredieten in de begroting voorzien. 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

19. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 14.10.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
 

20 BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART. 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET. 
Op verzoek vaan raadslid Ivo Thys worden volgende punten toegevoeg aan de 
dagorde van de gemeenteraadszitting: 
 
1. Organisatie van de geschiedkundige prijs 2013 
Motivatie   
- Riemst is een plattelandsgemeente met een rijke geschiedenis, zeer actieve 
heemkringen een rijk gevuld RADOC en een gesmeerd lopende overkoepelende 
GOGRI. Voor 95% vrijwilligerswerk, waarop de gemeente zo fier is. Veel troeven 
waarvoor menige gemeente ons benijdt.           
- Om het bestuderen van onze rijke geschiedenis door heemkundigen en historici te 
stimuleren werd destijds in Riemst de geschiedkundige prijs in het leven geroepen.   
- Het is meer dan 5 jaar geleden dat er in Riemst nog een geschiedkundige prijs werd 
uitgereikt. Het zou wenselijk zijn om dit jaarlijks of minstens tweejaarlijks te doen.   
- In 2014 wordt het begin van WO I uitvoerig herdacht en veel heemkringen zijn actief 
bezig met bronnenstudie die zeker zal uitmonden in diverse publicaties.  
- Daarom is het wenselijk dat het gemeentebestuur in overleg met GOGRI de nodige 
formaliteiten vervult om nog voor het jaar 2013 een geschiedkundige prijs uit te reiken.  
 
Besluit : 
artikel 1:  
Het gemeentebestuur verzoekt het schepencollege in samenwerking met GOGRI om 
de nodige initiatieven te nemen voor de uitreiking van de geschiedkundige prijs, te 
weten de samenstelling van een jury, het bekendmaken van de inschrijvingen, ..... 
artikel 2:  
De geschiedkundige prijs 2013 zal uitgereikt worden ter gelegenheid van de 
Nieuwjaarsreceptie van GOGRI op 24 januari 2014.   
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor om niet in te gaan op dit voorstel. 
 
schepen Marina Pauly: 
U hebt deze vraag reeds eerder gesteld en een antwoord hierop ontvangen.  
Ondertussen zijn de gemeentelijke diensten bezig met de uitwerking van de uitreiking 
van de geschiedkundige prijs die zal plaatsvinden op 24 januari 2014.  Uw vraag is 
overbodig. 
 
Dit voorstel wordt afgevoerd met 13-neen stemmen.  Nva / Open VLD en Spa-groen 
wensen niet deel te nemen aan de stemming. 
 
 



2. Principieel besluit tot erfpacht en restauratie van de kapel in de Holstraat te 
Heukelom   
 
Motivatie  
Er zijn meerdere redenen om dit agendapunt te  motiveren, zoals :   
- De gemeente Riemst is in Vlaanderen de plattelandsgemeente met het grootste 
aantal beschermde monumenten. 
- De kapel komt voor in de inventaris van het Vlaams erfgoed "Bouwen door de 
eeuwen heen" deel 14n1 pag. 84. De opname in de inventaris betekent dat er werd en 
wordt geoordeeld dat deze kapel moet behouden worden voor de volgende 
generaties.  
-De huidige toestand waarin de kapel zich bevindt, is niet van die aard dat behoud op 
lange termijn is gegarandeerd. Restauratie dringt zich op. 
- Men kan moeilijk verwachten van privé-eigenaars dat ze investeren in erfgoed 
zonder economisch nut (zen 
- Daarom zijn er voldoende argumenten om de instandhouding, de eventuele 
bescherming als monument en de restauratie van deze kapel toe te vertrouwen aan 
een openbaar bestuur, i.c. het gemeentebestuur. 
 
Besluit: 
artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst is principieel akkoord om met de betrokken eigenaar(s) 
gesprekken aan te gaan over een erfpacht/  recht van opstal van deze kapel. 
artikel 2:  
Na de verwerving van de erfpacht zal het gemeentebestuur van Riemst in overleg met 
Zolad+, Gogri en de betrokken heemkringen een restauratieplan opmaken en laten 
uitvoeren.   
 
artikel 3:  
Het schepencollege zal instaan voor deze besprekingen en het resultaat daarvan met 
een restauratieplan voorleggen aan een van de volgende gemeenteraden.  
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor om niet in te gaan op dit voorstel.  Er wordt eerst een totaalplan opgesteld 
dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Dit voorstel wordt afgevoerd met 22-neen stemmen ( CD&V /  Nva / Open VLD) en 1 
stem voor (Spa-groen). 
 
 
Raadslid Dirk Jacobs verlaat de zitting. 
 
3. Principieel besluit tot het in erfpacht (met recht van opstal)  geven van 
bouwgronden.   
 

 
 
Probleemstelling: te huur is te duur 
 
De private huurmarkt is het vergeten broertje in ons woonbeleid. Toch stellen er zich 
ernstige problemen: zowel naar kostprijs als naar kwaliteit van de woningen. 
 
Gemiddeld besteedbaar inkomen na betaling woonkost (huur, 
hypotheekaflossing) 
Private huurders hebben na betaling van de huur nog 1.003 Euro per maand te 
besteden. 
Sociale huurders 756 Euro 
Eigenaars hebben na betaling van de leninglast         1.403 Euro 



Eigenaars zonder lening hebben 1.233 Euro 
Let op: huurders hebben daarvoor gemiddeld 5,2 woonkamers, de eigenaars 
gemiddeld 7. 
Merk op: de inkomens die we hier vermelden zijn gemiddelden. Het relatief hoge 
aantal private huurders met een hoog inkomen kan de indruk wekken dat 1.003 Euro 
per maand geen problematische situatie hoeft te zijn. In het volgende hoofdstuk 
concentreren we ons op de 20 en 30% armste huurders onder hen. 
 
Armoederisico 
Private huurders 27,40% zit onder de armoedegrens na betaling woonkost 
Sociale huurders 38,60% 
Eigenaars    7,80% 
Er zijn in Vlaanderen 126.810 huurders die in armoede leven omdat ze moeten huren 
op de private markt. 
 
Het meest frappante inzake private woninghuur is wel het hoge aandeel van het 
inkomen dat naar woonkost gaat. 
 
Woonkost 
Private huurders 39,20% betaalt MEER dan 30% van het inkomen aan huur 
Sociale huurders  12,20% 
Eigenaars    6,80% 
Er zijn in Vlaanderen 181.422 huishoudens die meer dan 30% van hun inkomen aan 
(private) huur moeten besteden. 
 
In welke staat de privaat verhuurde woningen verkeren blijkt uit volgende tabel 
 
Staat van de woning (synthese-index op basis van de bevraging) Vlaams Gewest 
2005 
 Goed Matig Slecht Zeer slecht 

Private huurder  45,90 35,20 16,10 2,70 

Sociale huurder 56,10 32,40 10,20 1,30 

Eigenaar 71,20 22,20 6,30 0,30 

(Bron: Woonsurvey 2005) 
 
Omdat voor eigendomsverwerving en voor sociale woningen al 
ondersteuningsprogramma’s bestaan willen we met onze campagne de private 
huurders mee op het voorplan plaatsen. We doen dat onder het motto “1/3 is de 
MAX”: we willen voorkomen dat private huurders meer dan 1/3 van hun inkomen aan 
huur moeten betalen. 
 
Beleidsvoorstel 
 
We beginnen met te stellen dat een woonbeleid slechts kan slagen als er een 
evenwicht is tussen private huur, sociale huur en eigendom (bouwen, kopen, 
renoveren). Voor kwetsbare groepen is een sterk uitgebouwde sociale huurmarkt een 
noodzakelijk instrument in het woonbeleid, en niet alleen voor hen. We stellen vast dat 
sociale huur in Vlaanderen slechts 6% uitmaakt van het woonpatrimonium. Dat is veel 
en veel te laag. Als we kijken naar onze buurlanden (Duitsland 26%, Nederland 36%, 
Engeland 24%, Frankrijk 17%) zal Vlaanderen nog een forse inhaalbeweging moeten 
maken. Het platform schaart zich achter de doelstelling van 75.000 extra sociale 
huurwoningen, zoals geformuleerd door de Decenniumdoelen 2017. 
 
De realiteit is echter dat intussen duizenden huurders aangewezen zijn op de private 
huurmarkt. In onze probleemstelling maakten we duidelijk dat deze groep financieel 
ook kwetsbaar is in het Vlaamse woonbeleid. 



Het (federale) woonbeleid heeft (via fiscale voordelen) immers altijd sterk (eenzijdig) 
ingezet op de eigendomsverwerving. Resultaat is dat in België 75 – 80% eigenaar is 
van de woning. 
 
Doel van onze campagne ‘1/3 is de MAX’ is het nodige financiële evenwicht te 
scheppen voor de private huurders door de invoering van een ruimere huursubsidie, 
los van wachtlijsten in de sociale huur of van verhuisbeweging van onaangepast naar 
aangepast huis (zoals vandaag nog altijd geldt). We kijken daarvoor naar een 
herschikking van de middelen bij de regionalisering van het woonbeleid vanaf 2014. 
 
Om richtgetallen te geven over de hoogte van de huursubsidie en inkomensgrenzen 
waaronder die toegekend kunnen worden baseren we ons op de zgn. 
“budgetmethode”.  
Deze methode berekent het beschikbaar inkomen dat overblijft na betaling van de 
huur. De toe te kennen huursubsidie wordt dan zodanig berekend dat het betrokken 
huishouden niet onder de armoededrempel duikt wegens te hoge woonkosten. 
 
 
Inkomens- 

deciel 

Mediaan 

inkomen 
(€/maand) 

Mediaan 
huursubsidie 

(betaalbaarheids- 
kloof, Euro/mnd) 

%  
huishoudens 

met 
huursubsidie 

Aantal 
huishoudens 

met 
huursubsidie 

1 694 375 10 46.281 

2 917 317 10 46.281 

3 1.091 125 10 46.281 

4 1.239 50 3,5 16.198 

5 1.400 82 5,5 25.455 

6 1.550 (-33) 5,9 27.306 

7 1.800 (-90) 3,5 16.198 

8 2.157 (-416) 0 0 

9 2.700 (-856) 0 0 

10 3.400 (-1.656) 0 0 

 
Theoretisch zouden er dus 224.000 huurders (huishoudens) in aanmerking komen 
voor een huursubsidie. Voor de eerste 2 decielen (= 20% armste huishoudens) gaat 
het om 92.562 huishoudens. Het blijkt ook dat het juist deze huurders  zijn die de 
hoogste betaalbaarheidskloof hebben. Een veralgemeende huursubsidie voor deze 
groep vereist een budget van 384 miljoen Euro per jaar. Dit bedrag stemt overeen met 
het advies van de Vlaamse Woonraad, het officiële adviesorgaan van de Vlaamse 
Regering.  
ter vergelijking: via de woonbonus wordt er momenteel bijna 1,5 miljard besteed aan 
fiscale voordelen voor kopers/bouwers, zonder rekening te houden met hun inkomen 
of de grootte van hun woning. 
 
Het voordeel van deze methode is dat ze rekening houdt met de huurkost en dat de 
bijkomende woonkost (energie, water) verrekend is in het overblijvend besteedbaar 
budget. Op die manier valt de tussenkomst in de woonkost ten laste van het 
woonbeleid. Als er correcties moeten gebeuren in de andere woonkosten kunnen die 
door de andere departementen opgenomen worden. 



 
Uitbetaling huursubsidie 
De huursubsidie komt toe aan de huurder. 
Ingeval er huurachterstal ontstaat kan de verhuurder een vorderingsrecht krijgen op 
de huursubsidie. Hij kan tevens aanspraak maken op de overbruggingsregeling die 
wordt ingevoerd via het huurgarantiefonds. 
Onze campagne richt zich dus ook tot verhuurders: een hogere solvabiliteit van hun 
huurders is ook in hun voordeel. 
 
Welke is de maximum huurprijs die recht geeft op huursubsidie. 
We zijn voorstander van een huurprijsregulering om het prijsopdrijvend effect van een 
huursubsidie tegen te gaan. Een aanzet daartoe vinden in de prijzen die opgegeven 
worden in de huurschatter (https://www.woninghuurprijzen.be/). Deze schatter houdt 
rekening met de ligging van het huis en de grootte ervan naargelang de behoefte van 
de betrokken huurder. Om te voorkomen dat een huurder een subsidie zou toegekend 
krijgen voor een te groot huis stellen we voor dat de maximumhuurprijzen die recht 
geven op een huursubsidie afhankelijk worden van de rationele bezetting (maximale 
grootte van het huis naargelang de grootte van het gezin, zoals nu al gangbaar bij 
toewijzing van een woning in de sociale huur). 
Momenteel komen verhuurder en huurder in ‘vrije’ onderhandeling tot een huurprijs. 
Beide partijen kunnen achteraf steeds tot een correctie komen op basis van gebreken 
aan de woning. Desnoods via de wooninspectie en/of de rechtbank. 
 
Woningkwaliteit 
 
Woningen die privaat verhuurd worden scoren het laagst als het gaat om de kwaliteit 
1 op 5 privaat verhuurde woningen wordt als slecht/zeer slecht ervaren door de 
huurder. 
 
Het kan niet de bedoeling zijn dat het Vlaams Gewest met huursubsidie krotten zou 
subsidiëren. 
Daarom zijn wij voorstander van een woningcontrole bij elke aanvraag tot 
huursubsidie. Blijkt de woning niet te voldoen aan de Vlaamse Wooncode, dan wordt 
de te betalen huur verminderd met de gederfde huursubsidie, tot dat de woning 
conform is 
 
Bescherming huurders  
 
Om te voorkomen dat huurders hun subsidie niet (durven) aanvragen omdat ze 
zouden kunnen opgezegd worden door de verhuurder pleiten we voor een 
onmiddellijke afschaffing van de tijdelijke huurcontracten (enkel een niet-hernieuwbaar 
contract van 1 jaar kan bespreekbaar zijn). In het kader van een verhoogde 
woonzekerheid pleiten we eveneens voor een verlenging met telkens 9 jaar na de 
eerste periode van 9 jaar (ipv de huidige 3 jaar) 
 
Wij pleiten overigens voor een automatisch toekenning van de huursubsidie. Met een 
goed werkend systeem van registratie van huurcontracten, vlot toegankelijk voor de 
Vlaamse administratie, moet dit haalbaar zijn. 
  
 
Motivatie: 
Er zijn meerdere redenen om dit agendapunt te  motiveren, zoals :   
In deze crisisperiode is het bouwen van een privéwoning geen vanzelfsprekendheid: 
mensen zijn onzeker over hun werksituatie, banken aarzelen om leningen te 
verschaffen, de prijzen van bouwgronden swingen de pan uit, gezinnen met één 
inkomen durven er niet aan beginnen enz.... 
Recent was in de pers te lezen dat ook in Riemst veel jongeren de gemeente verlaten. 
Deels heeft dat te maken met het beperkt aantal werkgelegenheden, deels ook met de 
belastingsdruk en met de kostprijs van de verwerving van een woonst in eigendom. 



Deze drie factoren samen maken het wonen op het platteland voor veel jonge 
gezinnen onbetaalbaar 
Een woning in eigendom verwerven via aankoop of zelf bouwen is in de meeste 
gevallen alleen nog mogelijk voor tweeverdieners. En zelfs dezen aarzelen om eraan 
te beginnen. Voor de gemeente Riemst is het op korte en lange termijn belangrijk de 
inwonerspopulatie van 20 tot 40jarigen  op peil te houden. Deze actieve 
bevolkingscategorie zorgt voor gemeentelijke inkomsten,  bevolkt de scholen, staat 
dikwijls in voor mantelzorg en is actief in het verenigingsleven. 
Om deze leeftijdsgroep hier te houden, zijn ook betaalbare bouwgronden nodig 
Eén van de mogelijkheden daartoe is het in erfpacht (met recht van opstal) geven van 
bouwgronden (bvb 50 jaar) aan jonge inwoners. De bouwgrond blijft eigendom van het 
gemeentebestuur, de erfpachter bouwt er zijn woning op en betaalt jaarlijks een 
redelijke erfpachtvergoeding aan de gemeente 
Dit betekent dat jonge bouwers al 50 à 75.000 € minder moeten lenen waardoor het 
kunnen en durven bouwen laagdrempelig wordt.  
De precieze voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bouwgrond in 
erfpacht te krijgen, zal door de gemeenteraad worden bepaald. (geen eigendom 
bezitten, puntensysteem...) 
 
Besluit:  
artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst is principieel akkoord jaarlijks een drietal bouwgronden 
via erfpacht ter beschikking te stellen van kandidaat-bouwers.  
artikel 2:  
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bouwgrond in erfpacht zal 
tijdens een van de volgende gemeenteraden worden beslist.  
artikel 3:  
Het schepencollege zal  hierover advies vragen bij de GECORO en een hoorzitting 
organiseren voor kandidaat bouwers om de belangstelling voor dit nieuwe 
woonconcept te onderzoeken.  
 
schepen Katja Onclin: 
Het college heeft besloten om niet in te stappen in dit systeem van Erfpacht.  De 
gemeente wil vooral maximaal inzetten op het beschikbaar stellen van sociale 
woningen en siociale bouwkavels en de renovatie van oude woningen bevorderen.  
Het systeem van Erfpacht is meer toepasbaar op stedelijke gebieden. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het college stelt voor om niet in te gaan op dit voorstel.   
 
Dit voorstel wordt afgevoerd met 21-neen stemmen ( CD&V /  Nva / Open VLD) en 1 
stem voor (Spa-groen). 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23.00 uur. 
Namens de raad 
 
 
Guido Vrijens       Mark Vos 
gemeentesecretaris      burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


