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doe of juist niet kan doen, komt
door u», zei ze tegen L. «U hebt me
veroordeeld tot dit leven, er is een
deel van mezelf gestorven.» De
procureur-generaal geloofde niks
van het verhaal van Pascal L. en
vorderde de bevestiging. Uitspraak op 28 november. (DJG)

HARELBEKE
Campagne
om hondenpoep
aan te pakken
Het stadsbestuur van Harelbeke,
Imog en de Mooimakers pakt uit
met een campagne om hondenpoep aan te pakken. Er komen borden om te sensibiliseren en gratis
hondenpoepzakjes, en gemeentepersoneel zoekt uit waar het probleem zich voordoet.
«Nadat het een aantal jaren in de
goede richting evolueerde, stellen
we opnieuw een toename van
hondenpoep in het straatbeeld
vast», zegt Koen Delie van Imog.
«Daarom komen er eind oktober
25 borden op locaties waar veel
hondenliefhebbers wandelen. De
borden roepen op om hondenpoep
met behulp van een zakje in de
vuilbak te gooien. Bovendien
krijgt iedereen die hondenpoepzakjes komt halen in het stadhuis
een zakjeshouder die aan de leiband van de hond vastgeklikt worden. Er worden verder nog affiches
verspreid.» De milieudienst van
Harelbeke zal na het starten van
de campagne de evolutie meten.

(JME)

Bron: Het Laatste Nieuws - 3 november 2018

HARELBEKE

Bron: Het Nieuwsblad- 31 oktober 2018

Inge Bossuyt is geen
schepen meer
Sp.a Harelbeke heeft beslist wie
naast burgemeester Alain Top in
het schepencollege zal zetelen de
komende 6 jaar.
De eerste drie jaar wordt het schepen Windels, de laatste drie jaar
Melissa Depraetere, die de tweede
plaats kreeg op de lijst en momenteel werkt als parlementair medewerker voor Alain Top. Dat betekent dat er geen plaats meer is
voor Inge Bossuyt, die al schepen
is sinds 2008. Bossuyt reageert
zeer ontgoocheld, en ze speelt
zelfs met het idee om met politiek
te stoppen. Hoewel je voelt dat ze
niet blij is met de gang van zaken,
laat ze zich niet verleiden tot negatieve uitspraken over haar partij
en haar partijgenoten.
«Tja, het is wat het is zeker? Ik heb
niet veel zin meer om nog verder te
doen en mijn plaats in de gemeenteraad op te nemen. Als ik het doe,
is het enkel om mijn kiezers niet teleur te stellen. Ik zet de deur dus op
een kier.»

(JME)
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De heisa in Brugge over het
omdopen van de kerstmarkt
naar het neutralere ‘wintermarkt’ gaat ook in Kortrijk
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«Zwerfvuil kost Vlaanderen
één miljard euro per jaar»
BRUSSEL Er wordt in
Vlaanderen elk jaar ongeveer
164 miljoen euro uitgegeven
om zwerfvuil op te ruimen,
maar de maatschappelijke
kost ervan ligt veel hoger.
«Op ongeveer 1 miljard euro»,
stelt Recover, een samenwerkingsverband tussen elf afvalintercommunales en de stad
Antwerpen. Recover liet het
Nederlandse
studiebureau
KplusV de totale kost van
rondslingerend afval berekenen. Dus niet alleen de kosten om het afval op te ruimen, maar ook de sociale,
economische en milieukosten ervan. Zo kan zwerfvuil

Belga / S. Grimmelprez

een buurt minder aantrekkelijk maken, het onveiligheidsgevoel aanwakkeren en de
huizenprijzen doen dalen.
Dieren die verpakkingen opeten is ook een reëel probleem.
■

Bron: Metro - 19 oktober 2018

KORT NIEUWS
Vier grote overheidsinvesteerders uit de VS eisen dat
Mark Zuckerberg aftreedt
als voorzitter van Facebook.
De kans dat dat lukt, is echter miniem. Momenteel
heeft Zuckerberg een dubbele rol: hij is voorzitter en
CEO. Sinds het dataschandaal pleitten verschillende
aandeelhouders voor een
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Bron: Het Nieuwsblad - 18 oktober 2018
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Zwerfvuil vind je overal. En met veel zwaardere gevolgen dan doorgaans wordt gedacht.
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Zwerfvuil kost
ons miljard euro
>
>
>

Opruiming is niet de enige kostenpost.
Verloedering heeft ook een prijs.
Negatief effect op huizenprijzen.

VAN ONZE REDACTEUR

TOM YSEBAERT
B R U S S E L I Achteloos wegge
gooide blikjes, flessen of peuken:
ze ontsieren straten en stranden,
maar ze brengen ook een aanzien
lijke kostprijs met zich. De oprui
ming kost de steden en gemeen
ten ongeveer 165 miljoen euro per
jaar. Maar daar houdt het niet op.
Recover, een samenwerkingsver
band van elf intercommunales en
de stad Antwerpen, wilde nagaan
wat de andere maatschappelijke
kosten zijn voor Vlaanderen. Het
Nederlandse
studiebureau
KplusV werd aangezocht om een
en ander te berekenen.
KplusV baseerde zich op de re
kenwijze die de Britse consultant
Eunomia eerder had gebruikt om
de indirecte kosten van zwerfvuil
in Engeland en Schotland te becij
feren. De Nederlanders begroten
de kosten die aan de verloedering
van de leefomgeving hangen tus
sen de 172 miljoen en 1,2 miljard

euro. Onder verloedering begrij
pen ze onder meer het aantrekken
van ongewenste dieren als ratten
en duiven. Ook wordt zwerfvuil in
verband gebracht met hogere cri
minaliteit, wat dan weer kosten
met zich brengt voor politie, ver
zekering en herstel van de schade.

Koeien sterven
De negatieve impact op de wo
ningprijzen schommelt rond de
140,6 miljoen euro. In GrootBrit
tannië zou zwerfvuil de huizen
tussen de 2,7 en 11,8 procent in
waarde doen dalen. Het materiaal
van de weggegooide verpakkin
gen dat verloren gaat (bijna
14.000 ton) kost 7,2 miljoen euro.
De schade aan de natuur en het
vee ligt tussen 4,5 en 6,8 miljoen
euro. Bij dat laatste worden de
koeien gerekend die ziek worden
of doodgaan na het opeten van
rondslingerend afval. Dat zouden
er in Vlaanderen 6.000 per jaar
zijn.

KplusV komt op een totaal van
minimaal een half miljard en
maximaal anderhalf miljard euro.
Duizelingwekkende bedragen die
de vraag oproepen of we hier niet
te maken hebben met ‘reken je
rijk’, of in dit geval ‘reken je arm’.
‘We beseffen dat het een complexe
studie is en dat er veel onzekerhe
den in zitten’, zegt Loes Weemaels
van Recover. ‘Daarom beschou
wen we dit niet als een exact be
drag maar als een grootteorde.
Wat het aantoont, is dat we de
maatschappelijke kosten enorm
onderschatten als we alleen de op
ruimkosten in rekening brengen.’
En dan zijn er volgens Wee
maels nog factoren die niet eens
zijn meegerekend, zoals de effec
ten op de rivieren en de zeeën, en
de problematiek van de micro
plastics.

Propere Pioniers
Recover wil hiermee een aan
zet geven om die ‘verborgen kos
ten’ verder te onderzoeken en er
rekening mee te houden in be
leidsbeslissingen. ‘Stel dat produ
centen volledig verantwoordelijk
gesteld worden voor hun verpak
kingen, dan gaan ze proberen hun
producten minder zwerfvuil
gevoelig te maken.’

Drankenreuzen
willen geen
vastgehechte
dopjes

De intercommunale IDM uit
het Lokerse, lid van Recover,
moest vorig jaar 74 ton zwerfvuil
en sluikstort opruimen. Het kan
een beroep doen op 320 vrijwilli
gers – de Propere Pioniers – die
rondslingerende rommel opra
pen, goed voor 5,7 ton. ‘Een derde
van het afval dat de pioniers ver
zamelen, zijn drankverpakkingen,
die eigenlijk in het pmd thuisho
ren,’ vertelt woordvoerster Annick
Maes. ‘Daarom zijn wij er voor
stander van de producenten die
de verpakkingen op de markt
brengen er honderd procent fi
nancieel voor verantwoordelijk te
maken. En dat geldt ook voor
kauwgum en sigaretten.’

Sommige factoren
zijn niet eens
meegerekend,
zoals de effecten
op de rivieren en
de zeeën, en de
problematiek van
de microplastics

In een brief aan de Euro
pese instanties vragen
vier grote fabrikanten van
(fris)dranken – CocaCo
la, PepsiCo, Nestlé en
Danone – om een plastic
maatregel van de Europe
se Commissie af te zwak
ken. Zij kanten zich tegen
de verplichting om dopjes
vast te hechten aan de
fles, zodat ze niet langer
los in het zwerfvuil kun
nen belanden. De fabri
kanten claimen dat ze
met andere ingrepen zo
als statiegeld of betere
afvalophaling 90 pro
cent van zowel flessen
als dopjes kunnen halen
tegen 2025. Zij zouden
de investeringen liever in
infrastructuur en techno
logie stoppen om dat
doel te bereiken.
De brief lekte gisteren uit
via de milieubeweging.
Die vindt de demarche
ongehoord. ‘De brief be
wijst dat de industrie zich
koppig blijft verzetten te
gen maatregelen rond
plastic voor eenmalig ge
bruik’, zegt Rob Buurman
van de ngo Recycling
Netwerk. ‘Het dopje vast
hechten is een eenvoudi
ge maatregel die tech
nisch al kan. Ze sturen al
weer aan op uitstel.’ (ty)
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Beleid moet inzetten op preventie en ecodesign om afvalberg te verkleinen (Recover)
Belga - 25 Okt. 2018

(BELGA) = Om van Vlaanderen een echte recyclagekampioen te maken, moeten beleidsmakers focussen op hoogwaardige recyclage.
Dat is een van de aanbevelingen die Recover, een samenwerkingsverband tussen 11 afvalintercommunales, donderdag doet op een
congres over verpakkingsafval.
Volgens officiële cijfers wordt 77 procent van de plastic flessen die we gebruiken, gerecycleerd, maar dat is een overschatting, blijkt uit
onderzoek van Recover. Er is volgens de organisatie nog veel werk aan de winkel en daarom lijstte ze een aantal aanbevelingen op.
Zo moet het beleid focussen op kwaliteit en hoogwaardige recyclage. Van flesjes of blikjes wordt op het einde van een cyclus slechts
5 procent gebruikt. Downcycling, waarbij de gerecycleerde grondstof niet meer de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof heeft,
moet vermeden worden door doelstellingen voor de kwaliteit en aard van recyclage op te leggen. Ook het aandeel gerecycleerd
materiaal in verpakkingen moet verhoogd worden. Coca-Colaflessen bestaan momenteel bijvoorbeeld slechts uit 25 procent
gerecycleerd materiaal, bij glas en metalen blikjes gaat het om 36 procent.
Een ander voorstel is om meer in te zetten op preventie. Dat kan door hergebruiksdoelstellingen in te voeren voor korte en lange
termijn. Producenten kunnen volgens Recover via een bonus-malussysteem gestimuleerd worden om producten niet overbodig te
verpakken. Consumenten kunnen dan weer beter aangespoord worden om lokale producten te kopen.
Daarnaast moet ecodesign de standaard worden voor verpakkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om multilayerverpakkingen of
ondoorzichtige en gekleurde plastic flessen. Verpakkingen die niet zomaar te sorteren en te recycleren zijn, moeten op lange termijn
verboden worden.
Ten slotte moet de volledige verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van alle verpakkingen gelegd worden bij de
producenten ervan en moet de overheid beleidsmaatregelen uniformeren over heel Vlaanderen.
Recover bespreekt de beleidsaanbevelingen donderdag tijdens het congres met een aantal actoren uit de sector.

Belga
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Comeos heeft kritiek op studie Recover
Belga - 25 Okt. 2018

(BELGA) = Comeos, de federatie voor handel en diensten, is niet opgetogen met de aanbevelingen over verpakkingsafval die Recover,
een samenwerkingsverband van 11 intercommunales, in een donderdag gepubliceerde studie maakt.
In die studie worden "spectaculaire cijfers" voorgesteld over de maatschappelijke kost van zwerfvuil. Volgens Comeos zijn daarbij
cijfers geïntegreerd "die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn" (de impact op koeiensterfte) of die "haaks staan op de realiteit". Zo
claimt de studie dat de huizenprijzen hier dalen als gevolg van zwerfvuil. "Wie de huizenmarkt een beetje volgt, weet dat dit niet klopt",
stelt Hans Cardyn, chef communicatie van Comeos.
De federatie wijst erop dat de sector afgelopen zomer zelf al samen met Unizo, Detic en de voedingsfederatie Fevia "ambitieuze
engagementen" heeft voorgesteld die gehonoreerd zijn door de Vlaamse regering. Tegen 2022 wordt 90% van de drankverpakkingen
ingezameld en gerecycleerd. En tegen 2025 zullen alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of
composteerbaar zijn, luidt het. Daarmee "worden de Europese doelstellingen inzake recyclage van 2030 in België al in 2025
ruimschoots behaald".
In de studie gaat zeer veel aandacht naar het invoeren van statiegeld, maar, aldus Comeos, "dat gebeurt blijkbaar partieel". In de
internationale vergelijking wordt er -behalve de buurlanden- enkel gekeken naar die landen die statiegeld hebben ingevoerd. Zo wordt
Letland aangestipt, "terwijl Spanje of Italië of Portugal niet aan bod komen".
Ook de aanbeveling dat glas best huis-aan-huis ingezameld wordt om het gebruiksgemak voor de consument te verhogen, stuit op
kritiek van Comeos: "Met de bestaande PMD-zak wordt nu al op een zeer performante wijze plastic en blik huis-aan-huis ingezameld",
luidt het. Comeos vindt het "vreemd" dat de studie net voor plastic en blik naar voor schuift waarbij de consument dus moet inboeten
op gebruiksgemak, "terwijl voor glas een volledige andere redenering wordt gevolgd".
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"Evolutie naar duurzamer verpakkingbeleid moet kostenefficiënt gebeuren" (Fevia)
Belga - 25 Okt. 2018

(BELGA) = Fevia, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, wil op de meest kostenefficiënte manier evolueren naar een
duurzamer verpakkingbeleid. Daarmee reageert ze op de beleidsvoorstellen die Recover, een samenwerkingsverband tussen elf
afvalintercommunales, donderdag heeft voorgesteld op een congres over verpakkingsafval.
"We kunnen ons vinden in heel wat van de aanbevelingen die Recover naar voren schuift, vooral omdat we hier zelf vandaag reeds
actief aan meewerken. Over de uitwerking verschillen we van mening", klinkt het. Fevia Vlaanderen wil verder bouwen op de sterke
punten van het huidige beleid en op de engagementen die de verpakkende industrie met de Vlaamse Regering aanging in juni.
Het evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeheer moet volgens de federatie op de meest kostenefficiënte manier voor de
maatschappij gebeuren. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de "specifieke context van Vlaanderen en de inspanningen
die al genomen zijn", aldus voorzitter Jan Vander Stichele.
Fevia pleit onder meer voor een hoger recyclagepercentage voor de drankverpakkingen tot 90 procent en totale transparantie over alle
cijfers. Dat laatste kan door een gemeenschappelijk platform op te richten.
De federatie nodigt Recover en de andere actoren uit om samen de doelstellingen te realiseren. "Samen moeten wij de beste
oplossingen zoeken, voor het milieu en voor de maatschappij in haar geheel", besluit Vander Stichele.

Belga
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sche fout op de gemeenteraad.
“Hij had minstens sp.a op voorhand mee moeten betrekken bij
zijn initiatief”, zegt Pairon.
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veel te laag te liggen.” De
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huidige onderfinancieTaxichauffeurs
voeren
actie
Veiligheidslekken bij 55 van
ring bedraagt ongeveer
aan
Brussels
Justitiepaleis
de 100 geteste webshops
1,50 euro per inwoner,
berekende BRUSSEL
Recover.Aan
Voor
het Poelaertplein voor het Justitiepaleis in
BRUSSEL De beveiliging van
hebben gisterenvoormiddag
enkele tientallen taxiwebshops blijft een heikel
een stad alsBrussel
Antwerpen
is
chauffeurs actie gevoerd. De rechtbank van koophandel boog
punt. Bij 55 van de 100 ondat omgerekend
750.000
zich op dat
moment over een zaak van de taxisector tegen
line shops die Test Aankoop
Uber.(aro)
De taxichauffeurs parkeerden hun wagens in twee rijen
onderzocht werden veiligeuro per jaar.
voor het Justitiepaleis, zonder daarmee echt hinder te veroorheidslekken
geconstateerd.

zaken voor het verkeer. De politie kwam ter plaatse, maar liet
begaan. De opgedaagde chauffeurs hopen dat het Amerikaanse taxibedrijf Uber aan banden gelegd wordt in de hoofdstad.
Bron: Het Nieuwsblad
Ze klagen ook het beleid van Brussels minister van Mobiliteit
Pascal Smet aan.
■

OCMW Sint-Joost-ten-Node

Momenteel zijn wij op zoek naar
de volgende profielen (m/v/x):

s1210.brussels

S:
od

lee (E40), Waarloos
(E19) en Wetteren (E40)
zullen VSV-vrijwilligers
attenties uitdelen. (myde)

Verantwoordelijke
technische dienst
bachelordiploma

Administratief
secretaris informatica

Eén op de vier vertoonde volgens de consumentenorganisatie «ernstige tot zeer ernstige problemen». In vergelijking met de test van 100 webshops in 2015 nam het aantal
ernstige problemen wel af (25
tegenover 33), maar het totale
aantal webshops met problemen is met 5% gestegen, aldus Test Aankoop. Bij een van
de 100 webshops was het
zelfs mogelijk om toegang te
krijgen tot de klantgegevens.
Test Aankoop heeft de betrokken webshops ingelicht om
hen tijd te geven om de problemen te verhelpen. Slechts
zeventien van hen namen

ImageGlobe / J. Hamers

contact op met de consumentenorganisatie, die ook de Gegevensbeschermingsautoriteit
(GBA) op de hoogte bracht
van de bevindingen. Test
Aankoop wijst tot slot op het
belang van een «responsible
disclosure-beleid» dat het
voor ethische hackers eenvoudiger moet maken om veiligheidsproblemen te melden. ■
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Hardleerse rokkengluurder riskeert 38 maa
HASSELT Een 58-jarige rokkengluurder uit Sint-Truiden
staat opnieuw terecht in de
Hasseltse correctionele recht-

kel waar hij werkte. Zijn buurman vond de smartphone van
de vijftiger en zag daar honderden grensoverschrijdende

