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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 23 juni 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 

Bavo Anciaux, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van 

Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, 

raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 

2020 – mandaat van de OCMW 

Financiën 

3. Jaarrekening 2019 OCMW Willebroek met toelichting 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

4. Stopzetting samenwerkingsovereenkomst tussen De Brug en Puurs (onderhoud 

kerkhoven Puurs) 

5. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek 

6. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek (Wilgenhof) 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 26 mei 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 

2020 – mandaat van de OCMW 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 2020 –  mandaat 
vertegenwoordiger van het OCMW. 

Feiten en context 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 

het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

 
Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de volgende 
agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 
7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 

 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van 
Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene 
Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke 
reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
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Artikel 3: 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het 
in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 

 
 

Financiën 

3. Jaarrekening 2019 OCMW Willebroek met toelichting 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 

Het budget van 2019 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2018. 

Het oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2019. 

 
 
Feiten en context 
 

Het budget 2019 evenals het meerjarenplan 2014-2024 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 

Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2019 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 

Het totaal aan activa en passiva op de balans 2019 bedraagt € 34.050.678 en uit de staat van kosten en 

opbrengsten 2019 blijkt een overschot van het boekjaar van € 744.359. 

De jaarrekening 2019 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 3.640.273 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 622.455. 

De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2019 € 4.977.184.  
 
 
Juridische grond 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van 

het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te 

beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

 
 
Adviezen – argumenten 
 

Op 10 juni 2020 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2019 met toelichting en 

hiervoor positief advies gegeven. 

Er werd eveneens overlegd over de beleidsnota van de Algemeen directeur.  

De jaarrekening 2019 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking en beleidsplanning op 17 juni 2020. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de OCMW jaarrekening 2019 als volgt : 

 

Artikel 1 : 

 

Balans J6 

Actief  34.050.678 

Passief 34.050.678 

Staat kosten en opbrengsten J7 

Operationele opbrengsten 22.185.837 

Werkingskosten 21.681.626 

Operationeel overschot  504.211 

Financiële opbrengsten 497.624 

Financiële kosten 257.476 

Financieel overschot 240.148 

Andere opbrengsten 0 

Andere kosten 0 

Andere tekort of overschot 0 

Overschot van het boekjaar 744.359 

 

Artikel 2 : De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgezonden; zij 
wordt terzelfdertijd overgezonden aan de gemeenteraad, die binnen de vijftig dagen na de 

overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen aan de provinciegouverneur. 

 

 
 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

4. Stopzetting samenwerkingsovereenkomst tussen De Brug en Puurs 

(onderhoud kerkhoven Puurs) 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 
opgericht.  
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De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden 
tot deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 
reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale 
tewerkstellingsplaats van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die 

omwille van de intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze 
wijze ingezet voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.  
 
De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 
in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 
besturen en ander partner in ruil voor een cofinanciering van het project. 
 

De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 
aanleveren. 
 

Feiten en context 

Sedert 1 april 2014 heeft OCMW Willebroek met de gemeente Puurs een 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het onderhoud van 4 kerkhoven op grondgebied 

Puurs. 
Sedert 1 januari 2017 werd deze overeenkomst uitgebreid tot alle 6 de kerkhoven op grondgebied 
Puurs. 
Deze overeenkomst werd afgesloten voor de duur van 1 jaar, en werd zonder opzeg steeds 
stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. 
Het aantal uren voor deze opdracht werd geraamd op 800 uren, de bijdrage van de partner aan het 
project werd vastgelegd op € 12.000,- 

 
Op 22 januari 2020 ontvangen we een mail van de teamcoördinator groenbeheer van de gemeente 
Puurs – Sint-Amands met de melding dat men deze taken aan een andere partner heeft uitbesteed. 
Er werden geen nieuwe taken toegewezen, waardoor deze samenwerkingsovereenkomst feitelijk 
per 1 januari 2020 werd opgezegd. 

Juridische grond 

 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 

akten) 
 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie  
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor maatschappelijk 

welzijn 
 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak van 

sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland. 

Adviezen - argumenten 

Naar aanleiding van het bericht van de teamcoördinator groenbeheer van de gemeente Puurs-Sint-
Amands, dient er akte van worden genomen dat de samenwerkingsovereenkomst tussen beide 
partijen door de gemeente Puurs – Sint-Amands per 1 januari 2020 wordt beëindigd. 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :   2020 

Nr. MJP : MJP000259 ARK: 7020000 Code beleidsveld: 0904 

Actie: AC000066 Bedrag : € 12.000,- 
 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1; De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de opzegging door de gemeente 
Puurs–Sint-Amands van de samenwerkingsovereenkomst met OCMW Willebroek betreffende het 
onderhoud van de kerkhoven op grondgebied Puurs, en dit vanaf 1 januari 2020. 

 

 
 

5. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 
opgericht.  
 
De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden 
tot deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 

reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale 
tewerkstellingsplaats van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die 
omwille van de intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze 
wijze ingezet voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.  
 
De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 
in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 

besturen en ander partners in ruil voor een cofinanciering van het project. 
 
De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 
aanleveren. 
 

Feiten en context 

Het OCMW van Willebroek en Volkshuisvesting Willebroek wensen een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin de te presteren opdrachten vanaf 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020 geduid worden en de financiële bijdrage van de partner wordt 
vastgelegd. 
 

Juridische grond 

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 

akten) 
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• Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie  

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor 
maatschappelijk welzijn 

• Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 
vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak 

van sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland. 
 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de cofinanciering van de sociale werkplaats dient een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Volkshuisvesting Willebroek. Het OCMW 
van Willebroek verbindt zich ertoe 1.000 uren aan opdrachten te vervullen in het kader van het 
onderhoud van tuinen van leegstaande woningen, eigendom van Volkshuisvesting Willebroek. 

De opdrachten worden zowel naar inhoud, timing, beschikbare materialen als naar vergoeding 
geconcretiseerd in technische fiches die in samenspraak tussen de partijen worden opgemaakt. De 
fiches worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum : 0  nee 0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :    2020 

Nr. MJP :  MJP000259 ARK:  7020000 Code beleidsveld:  0904 

Actie:  AC000066 Bedrag :  € 15.000,- 
 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1; De Raad voor Maatschappelijk Welzijn hecht haar goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2020 met Volkshuisvesting Willebroek, en bijhorende 
technische fiches zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
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6. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek (Wilgenhof) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 
opgericht.  
 
De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 
zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden 

tot deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 
reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale 
tewerkstellingsplaats van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die 
omwille van de intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze 
wijze ingezet voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.  

 
De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 

in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 
besturen en ander partners in ruil voor een cofinanciering van het project. 
 
De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 
aanleveren. 
 

Feiten en context 

Het OCMW van Willebroek en Volkshuisvesting hadden voor het groenonderhoud van het 
patrimonium “Wilgenhof” een samenwerkingsovereenkomst die liep van 1 april 2016 tot 31 maart 
2020. 
Het OCMW van Willebroek en Volkshuisvesting Willebroek wensen een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin de te presteren opdrachten vanaf 1 april 2020 tot 
en met 31 december 2020 geduid worden en de financiële bijdrage van de partner wordt 

vastgelegd. 
 

Juridische grond 

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 
akten) 

• Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie  
• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor 

maatschappelijk welzijn 
• Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak 
van sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland. 

 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de cofinanciering van de sociale werkplaats dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Volkshuisvesting Willebroek. Het OCMW 
van Willebroek verbindt zich ertoe op binnen de vooropgesteld periode 450 uren aan opdrachten te 
vervullen in het kader van het groenonderhoud van de woonwijk “Wilgenhof”. 
De opdrachten worden zowel naar inhoud, timing, beschikbare materialen als naar vergoeding 
geconcretiseerd in technische fiches die in samenspraak tussen de partijen worden opgemaakt. De 
fiches worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : MJP000259 ARK: 7020000 Code beleidsveld: 0904 

Actie: AC000066 Bedrag : € 6.750,- 
 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 : De Raad voor Maatschappelijk Welzijn hecht zijn goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2020 met Volkshuisvesting Willebroek, en de bijhorende 
technische fiches zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


