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1. Inleiding
Dierenwelzijn heeft in een grootstedelijke context als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
gevoelige invulling. Dieren, en dan hoofdzakelijk huisdieren, vervullen in Brussel een sociale
rol. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt als geen ander geconfronteerd met de
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uitdagingen op het vlak van vergrijzing en armoede en ziet anderzijds de jonge singles en
gezinnen in aantal toenemen.
Cijfers leren ons dat 4 op de 100 inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hond
hebben. De katten zijn in de meerderheid: 11 inwoners op 100 hebben een kat. Brussel is
dus bewoond door ongeveer 44.000 honden en 121.000 katten1. De verwilderde dieren in de
straten en de dieren in asielen, dierenpensions en dierenwinkels zijn hier niet bij gerekend.
Het is bewezen dat een huisdier een positieve impact heeft op het welzijn van zijn baasje,
zowel fysiek als mentaal. Denken we maar aan de Brusselse senior die dagelijks
wandelingen maakt met de hond en op die manier aangename contacten kan leggen met
andere baasjes van viervoeters. Aan de viervoeter die zijn baasje zoveel aandacht schenkt
dat hij zich niet eenzaam voelt. Of ouders die een kat in huis nemen om hun kinderen zin
voor dierenliefde en verantwoordelijkheid bij te brengen.
Een huisdier maakt de mens gelukkig. Maar de baasjes zijn natuurlijk ook verantwoordelijk
voor het geluk en welzijn van hun huisdier. Zorg dragen voor je huisdier is de
verantwoordelijkheid van elkeen die een dier heeft, of overweegt er één te nemen.
Naast de gezelschapsdieren zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook tal van dieren
die buiten het huis leven of gehouden worden. Wilde en verwilderde dieren, dieren die
gekweekt worden voor verkoop, dieren die worden getransporteerd en geslacht, proefdieren
en dieren die verblijven in asielen. Hun welzijn dient ten allen tijde te worden gecontroleerd
en gerespecteerd. Wilde of verwilderde dieren kunnen in een stedelijke context voor overlast
zorgen: in die gevallen moet worden gezocht naar een diervriendelijke oplossing voor het
probleem.
Een verhoogde aandacht voor dierenwelzijn in onze maatschappij is geen overbodige luxe.
Het is een onderwerp dat terecht kan rekenen op een draagvlak bij een brede laag van de
bevolking. We staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, een hoofdstuk waarin nu ook de dieren een rol spelen.

2. Context
2.1 Zesde Staatshervorming
Door de Zesde Staatshervorming werd op 1 juli 2014 de bevoegdheid “Dierenwelzijn” van
het federale niveau overgeheveld naar de drie gewesten. Deze nieuwe bevoegdheid voor
Brussel is een uitdaging maar laat tegelijk toe een specifiek grootstedelijk en diervriendelijk
beleid uit te stippelen.
Leefmilieu Brussel werd door de Brusselse Regering aangesteld als administratie voor de
opvolging en uitvoering van de bevoegdheid Dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Ook voor Leefmilieu Brussel is deze bevoegdheid volledig nieuw. In de overgangsfase is de
uitwisseling van informatie tussen het federale niveau en de gewestelijke administratie
onontbeerlijk. Het inzetten van gekwalificeerd personeel, het organiseren van structureel
overleg en de opstart van een solide samenwerking zullen ertoe leiden dat Leefmilieu
Brussel op korte termijn hét kenniscentrum en referentiepunt wordt op het vlak van
dierenwelzijn.
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Cijfers 2008 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Directie Statistiek en
Economische Informatie).

2

2.2 Het Regeerakkoord
De Brusselse Regering heeft in de beleidsverklaring voor de eerste keer een luik
“Dierenwelzijn” opgenomen in haar streven naar een duurzame ontwikkeling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Regering zal er eerst en vooral op toezien dat de gepaste middelen worden vrijgemaakt
om een ambitieus beleid te voeren, met aandacht voor het vastleggen van de normen en de
controle ervan.
Voor de komende Regeerperiode werden belangrijke prioriteiten gedefinieerd:
-

Collectieve restaurants aanmoedigen om in hun bestekken specifieke bepalingen op
te nemen in verband met diervriendelijke producten;
Een onmiddellijk verbod op de kweek van dieren voor de productie van bont;
Proeven op dieren beperken tot het strikt noodzakelijke en proeven op primaten
geleidelijk verbieden;
Bijzonder belang hechten aan de goede uitvoering van het sterilisatieplan voor
katten;
Sterkere normen uitwerken voor de verhandeling van dieren, en in het bijzonder van
honden en nieuwe gezelschapsdieren;
De verenigingen van eigenaars van dieren, dierenbeschermers en dierenartsen
ondersteunen om de bevolking te sensibiliseren voor dierenwelzijn;
De inbreuken op dierenwelzijn sterker sanctioneren en beter opvolgen (mishandeling,
verwaarlozing, achterlaten, zwartkweek en initiatieven ondersteunen die tot doel
hebben om dierenleed te verminderen, met onder meer de Verklaring van Brussel
van 16 december 2010).

Wij nemen de bovengenoemde prioriteiten ter harte en zullen, in overleg met Leefmilieu
Brussel, een kalender opstellen die de goede uitvoering van deze doelstellingen mogelijk
moet maken.

3. Begroting
Per 1 januari 2015 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over middelen komende uit
de begroting van de Federale Overheid voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en
inspecties op het grondgebied en voor het toekennen van subsidies in het kader van
onderzoek gelinkt aan dierenwelzijn.
Naast uitgaven gelinkt aan de wettelijk verplichte activiteiten, is er ook nood aan acties die
die de uitbouw van een specifiek grootstedelijk en diervriendelijk beleid mogelijk moeten
maken. Het betreft sensibiliseringscampagnes, acties met de 19 Brusselse gemeenten,
subsidies ter ondersteuning van projecten en proefprojecten.
Het creëren van een eigen financieringsstructuur voor dierenwelzijn, met daaraan
gekoppelde basisallocaties, is essentieel om een krachtdadig en autonoom beleid voor
dierenwelzijn uit te bouwen.
Om Brussel Leefmilieu te ondersteunen in haar nieuwe missie, is de aanwerving van
gekwalificeerd personeel natuurlijk bijzonder belangrijk. De opdracht is ambitieus: inspecties
uitoefenen op het terrein, desgevallend sancties opleggen of dieren in beslag nemen, en de
bestaande en nieuwe regelgeving uitvoeren. De bestaande personeelsenveloppe bij de
administratie zal grondig moeten worden geanalyseerd en desgevallend aangepast om
tegemoet te komen aan deze uitdagingen op het vlak van dierenwelzijn.
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4. Doelstellingen
4.1 SD 1: EEN STERK REGLEMENTAIR KADER EN EFFICIËNTE
CONTROLES
De basiswet om toe te zien op het respecteren van het Dierenwelzijn is de Wet van 14
augustus 1986 betreffende de Bescherming en het Welzijn der dieren. De wet stelt dat
niemand, tenzij in gevallen van overmacht, handelingen mag plegen die niet door de wet zijn
voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een
verminking, een letsel en pijn ondergaat.
Het houden, verhandelen, vervoeren en invoeren, doden en behandelen van dieren en het
gebruik van dieren voor dierproeven is wettelijk gereglementeerd. Vanuit de bevoegdheid
Dierenwelzijn is het onze opdracht om erop toe te zien dat het welzijn van de dieren in al
deze domeinen wordt gerespecteerd.
Een eerste prioriteit deze regeerperiode wordt het toepassen van het bestaande regelgevend
kader en dit desgevallend aan te passen zodat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
wettelijke slagkracht heeft om een beleid te voeren. Dierenwelzijn in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is immers niet vergelijkbaar met dat in de andere gewesten. Vanuit de
Brusselse Regering kan dus een specifiek Brussels beleid worden uitgeschreven.
Leefmilieu Brussel zal de taak op zich nemen om de huidige wetgeving strikt uit te voeren,
conform het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het belangrijkste instrument om de wetgeving
te toetsen aan de realiteit is de organisatie van inspecties op het terrein. Inspecties door
hooggekwalificeerde dierenartsen kunnen al heel veel problemen uit de wereld helpen. Ze
leiden tot betere naleving van de wetgeving door gerichte controles, en eventuele
inbeslagnames en sancties. Dit komt met andere woorden het dierenwelzijn ten goede.

4.1.1 OD 1: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) als
partner
De 6e Staatshervorming heeft een impact op onder andere de organisatie van inspecties op
de naleving van de wetgeving. Dit betreft een bijzondere specialisatie. We dienen absoluut te
vermijden dat de knowhow, opgebouwd door de experten bij het FAVV, zou verloren gaan.
Om die reden zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken of er een blijvend beroep kan
gedaan worden op de expertise van het FAVV, bijvoorbeeld door middel van een
samenwerkingsprotocol tussen Leefmilieu Brussel en het Federaal Agentschap.

4.1.2 OD 2: Proefdieren, enkel het strikt noodzakelijke
Proefdieren worden gebruikt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, voor de
ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins en voor het opdoen van
praktijkervaring. Het kweken en gebruiken van proefdieren is streng gereglementeerd en
wordt streng gecontroleerd. Ondanks ethische en wetenschappelijke bezwaren kunnen
proeven met dieren niet altijd worden vermeden. De bedoeling is dan het aantal gebruikte
proefdieren zo laag mogelijk te houden voor een maximaal resultaat.
Conform het Brussels regeerakkoord zullen we erop toezien dat enkel de strikt noodzakelijke
proeven worden uitgevoerd op dieren en dat het gebruik van primaten voor onderzoek
geleidelijk aan wordt afgebouwd.
De Deontologische Commissie van de Dierenproeven kan bij het formuleren van haar
adviezen inspelen op accenten die de Brusselse Regering wenst te leggen.
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4.1.3 OD 3: Slachtingen, controle en overleg
De wetgeving omtrent het slachten van dieren en de inrichting van slachthuizen is streng. In
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er 1 slachthuis dat voldoet aan alle voorschriften
en ook gecontroleerd wordt door de inspectiediensten van de overheid.
De wetgeving omtrent het slachten van dieren laat een uitzondering toe op het verplicht
verdoofd slachten indien het gaat om rituele slachtingen.
De meningen over het al dan niet verdoofd slachten zijn verdeeld. Constructief overleg,
goede begeleidende maatregelen en communicatie en een draagvlak binnen het Brussels
parlement zijn in dit dossier noodzakelijk.
In de eerste plaats zal bestudeerd worden of en hoe de tijdelijke slachtvloeren kunnen
ingericht worden conform de Europese regelgeving. Bij een eventueel verbod zal de nadruk
liggen op een sterke dialoog en het aanbieden van alternatieven.

4.1.4 OD 4: Verbod op bontkwekerijen
De Brusselse regering wenst de kweek van dieren voor de productie van bont op Brussels
grondgebied te verbieden. Het betreft een maatregel die de bontproductie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorgoed onmogelijk maakt en tegelijk een sensibiliserende impact
kan hebben voor het ganse land.

4.1.5 OD 5: Registratie van gezelschapsdieren
De registratie van honden en katten is wettelijk verplicht maar momenteel bestaat er enkel
een centraal register dat de identificatie- en registratiegegevens van honden bijhoudt. De
gegevens van de katten worden nog niet gestructureerd in een centrale database. De
manieren waarop katten kunnen worden geïdentificeerd zijn ook nog niet beschreven.
Er zal, in overleg met de andere gewesten, onderzocht worden hoe de identificatie en
registratie van katten zo optimaal mogelijk kan georganiseerd worden.
4.1.6 OD 6: Overlast diervriendelijk benaderd
Er is een beleid nodig om de wisselwerking tussen de inwoners van Brussel en de dieren die
in het wild leven zo goed en diervriendelijk mogelijk te organiseren.
Vogels verdienen hun plaats in het wild maar zorgen in een stedelijke context ook voor
overlast. Het toenemend aantal duiven in de openbare ruimte, bijvoorbeeld, of de
parkietenpopulaties die blijven groeien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienen een
bijzondere aandacht. Er dient gezocht te worden naar oplossingen die de overlast voor de
bevolking verhelpen en die tegelijk diervriendelijk zijn.
Om de duiven terug te dringen kan, samen met de gemeenten, gewerkt worden met
“contraceptieve duiventillen”, plaatsen waar de duiven gevoederd worden en waar ze hun
nesten kunnen aanleggen. In samenwerking met de gemeenten kunnen vrijwilligers worden
opgeleid die de eieren vervangen door valse eieren en zo de aangroei van duiven beperken.
Sensibilisering omtrent het voederen in de openbare ruimte, met zelfs een cultuursensitief
luik in deze communicatie, zal de andere maatregelen ondersteunen.
Voor de groeiende populaties aan parkieten, die een bedreiging vormen voor inheemse
diersoorten en het ecosysteem, zal in samenspraak met de Minister van Leefmilieu,
Leefmilieu Brussel en specialisten bekeken worden wat de meest diervriendelijke
oplossingen kunnen zijn.
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4.2 SD 2: DE BEVOLKING INFORMEREN EN SENSIBILISEREN
Tegelijk zullen campagnes en acties georganiseerd worden om de bevolking te informeren
en te sensibiliseren over welbepaalde thema’s met betrekking tot dierenwelzijn. Campagnes
hebben pas hun nut als deze voldoende worden herhaald, dus willen we verschillende
facetten van het thema “dierenwelzijn” geregeld in de kijker zetten.

4.2.1 OD 1: Minder dieren in asielen
Recente cijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tonen aan dat ongeveer 60% van
de volwassen katten en nog meer kittens die in asielen verblijven geëuthanaseerd moeten
worden. Bij honden is de situatie gelukkig minder dramatisch: 33% van de volwassen
honden en 7% van de puppy’s in de asielen wordt op humane wijze geëuthanaseerd2.
Hiermee wijzen we de asielen niet met de vinger. Integendeel, zij vervullen een waardevolle
rol in het streven naar beter dierenwelzijn in onze maatschappij.
Voor dieren die als gezelschapsdieren worden gehouden vertrouwen we op de goede zorgen
van de baasjes. Maar “rekenen op” alleen is niet voldoende. Nu belanden dieren nog te vaak
ongewild op straat of in een asiel, met onnodig dierenleed en onnodige euthanasieën als
gevolg. Het aantal dieren in de asielen moet daarom drastisch naar beneden.
Deze legislatuur wensen we in te zetten op responsabilisering van de eigenaars en
toekomstige baasjes van huisdieren. Er zullen sensibiliseringscampagnes worden opgestart
voor het grote publiek. Een huisdier houdt een belangrijke verantwoordelijkheid in: het leeft
verschillende jaren en brengt al die jaren ook een kost met zich mee. Een huisdier
achterlaten brengt dierenleed met zich mee.
De registratie en sterilisatie van huisdieren draagt ook bij tot een beter dierenwelzijn en zal
deel uitmaken van de boodschappen die worden verspreid.
Ook wensen we door campagnes de dierenasielen te promoten als plaatsen bij uitstek om
een dier te adopteren. De asielen staan dieren af die reeds geregistreerd en gesteriliseerd
zijn en geven bovendien vanuit hun expertise de gepaste uitleg bij de verzorging van het
dier.

4.2.2 OD 2: Verloren huisdieren snel weer thuis
In Brussel zien we regelmatig affiches van wanhopige eigenaars wiens huisdier is verloren.
Een mobiele applicatie en website, die de eigenaars, burgers en vzw’s met elkaar contact
brengen, kunnen hier een oplossing bieden.
De baasjes kunnen via de mobiele applicatie of website een dossier opstellen van hun
verloren huisdier (foto, beschrijving, plaats, …); mensen of vzw’s die een verloren huisdier
vinden, kunnen in functie van de beschrijving en de plaats het huisdier in contact brengen
en verenigen met hun baasje.

4.3 SD 3: SAMEN BEREIKEN WE MEER
Samenwerking wordt dé kernboodschap bij de opstart van deze nieuwe bevoegdheid.
Samenwerking met de gemeenten om lokale problemen aan te pakken of proefprojecten op
te starten. Samenwerking met dierenrechtenorganisaties, dierenartsen, asielen en andere
vzw’s om de mensen dichter te brengen bij het dier, en omgekeerd.
Samen bereikt men veel meer en daar kan het dierenwelzijn alleen maar wel bij varen.
2

Cijfers 2013 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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4.3.1 OD 1: Een uniform en efficiënt zwerfkattenbeleid
Voor wat betreft zwerfkatten kunnen de 19 Brusselse gemeenten een beroep doen op
subsidies van het Gewest voor het vangen, steriliseren en terugplaatsen van de katten. Niet
alle gemeenten doen echter al een beroep op deze structurele steun. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wenst daarom, samen met alle Brusselse gemeenten, een
geharmoniseerd beleid uit te werken voor een efficiëntere uitvoering van het sterilisatieplan
van zwerfkatten. Samenwerken, over de gemeentegrenzen heen, zal leiden tot een inperking
van het aantal zwerfkatten en bijgevolg het aantal katten dat in asielen belandt.
Om de problematiek van de zwerfkatten structureel aan te pakken kan onderzocht worden
waar de nood aan maatregelen het grootst is. Indien we in kaart kunnen brengen op welke
plaatsen zich de grootste populaties aan zwerfkatten bevinden, kunnen specifieke acties
ondernomen worden. We denken hier in de eerste plaats aan het steriliseren en
terugplaatsen van de dieren, maar bijvoorbeeld ook aan het aanleggen van erkende
voederplaatsen voor de zwerfkatten. Daarbij kunnen ook burgers uit de wijken worden
betrokken die deels instaan voor de opvolging van de kattenpopulaties.
Een schepen, expliciet bevoegd voor dierenwelzijn in elke Brusselse gemeente, kan
bijdragen tot het diervriendelijker denkpatroon dat we hier willen activeren.

4.3.2 OD 2: Een Brusselse Raad voor Dierenwelzijn
Naar aanleiding van de 6e Staatshervorming zullen we een Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn oprichten. Deze Raad zal bestaan uit specialisten en actoren uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en zal op vraag van de overheid adviezen formuleren over specifieke
thema’s met betrekking tot dierenwelzijn. Er kan gezocht worden naar synergieën en
uitwisseling van expertise en ideeën met de Raden voor Dierenwelzijn van de andere
gewesten.

4.3.3 OD 3: Meer samenwerking tussen asielen
De recente informaticatoepassingen laten trouwens toe om de burgers, overheden en
organisaties en vzw’s dichter bij elkaar te brengen. We wensen samenwerkingsverbanden
tussen asielen te stimuleren en op die manier kunnen dierenleed en onnodige euthanasieën,
bijvoorbeeld wegens plaatsgebrek, worden vermeden.
Een mogelijke oplossing is het creëren van een communicatieplatform dat de dierenasielen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vlotter met elkaar in contact brengt. Hiervoor zal een
samenwerkingsprotocol worden uitgeschreven om de manier van samenwerking en
communicatie structureel te organiseren.

4.4 SD 4: DIERENWELZIJN, POSITIEF BENADERD
De positieve functie van dieren zal deze legislatuur extra in de verf worden gezet. Een
gezelschapsdier houden vergt het opnemen verantwoordelijkheid en een zekere investering,
maar de return-on-investment is onbetaalbaar.
Daarom willen we een gezond klimaat creëren waarin elk gezelschapsdier maximaal op de
juiste plaats is, in harmonie met de stedelijke omgeving waarin we ons allemaal bevinden.

7

4.4.1 OD 1: Assistentiehonden, meer dan honden
Geregeld ziet men in het straatbeeld personen met een beperking, begeleid door een
assistentiehond (blindengeleidehonden, hulphonden, epilepsiehonden en hoorhonden). De
honden wonen weliswaar in bij hun baasjes maar assistentiehonden moeten in de eerste
plaats gezien worden als een noodzakelijke ondersteuning bij die beperking.
De personen met een handicap en hun assistentiehonden worden nog te vaak geweigerd in
openbare instellingen en instellingen van openbaar nut. Daarom zullen we actief deelnemen
aan specifieke werkgroepen met als doel de beeldvorming hieromtrent te veranderen. Dit
kan door de organisatie van grootschalige sensibiliseringscampagnes, eventueel in
samenwerking met de andere gewesten.
Indien de assistentiehonden meer beschouwd worden als een volwaardig hulpmiddel in
plaats van een louter huisdier, zullen de rechten van personen met een handicap en hun
honden beter gerespecteerd worden.

4.4.2 OD 2: Honden in uitloopweiden
Mensen met een hond moeten hun huisdier regelmatig uitlaten. Graag doen ze dit in een
park of andere groene ruimte. De inrichting van meer en grotere hondenuitloopweiden in de
openbare ruimte kan het leven van hond en baasje een pak aangenamer maken. De honden
krijgen meer beweging en de wijkbewoners met een hond komen op die manier met elkaar in
contact, wat een positieve impact kan hebben op het sociaal buurtleven in de stad.
Deze regeerperiode zullen we, in overleg met de gemeenten, de minister bevoegd voor
Leefmilieu en andere bevoegde instanties, onderzoeken hoe en waar deze extra weides het
best kunnen worden ingericht.

4.4.3 OD3: Oog voor biodiversiteit
Initiatieven ter bevordering van de biodiversiteit in onze stad zijn broodnodig. Biodiversiteit
houdt onze omgeving leefbaar. Dit thema heeft echter betrekking op zoveel andere
bevoegdheden van de Brusselse regering en Brusselse gemeenten (openbare ruimte,
stedenbouw, parken, …) dat een constructieve samenwerking met andere partners hierin
van belang is. De stadsboerderijen, een vrij nieuw concept in Brussel, kunnen bijdragen tot
de biodiversiteit en tegelijk dieren positief in de kijker zetten.

Betrokken adviesraden
Er zijn vier adviesraden en/of commissies actief op het federale niveau: de Raad voor
Dierenwelzijn, de Dierentuincommissie, het Deontologisch Comité en de Ethische
Commissie die zich buigen over het welzijn van proefdieren en dieren die gefokt worden voor
dierproeven. De Ethische Commissie werd in de Europese Richtlijn 2010/63/EU verplicht in
alle lidstaten. De vraag op welk niveau deze Ethische Commissie zal georganiseerd worden
(nationaal of gewestelijk), wordt momenteel bestudeerd.
Gezien de Zesde Staatshervorming zal de Raad voor Dierenwelzijn worden geregionaliseerd
en samengesteld uit de vertegenwoordigers van organisaties en experten uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Hiervoor wordt het reglementair kader voorzien en huishoudelijk
reglement opgesteld en worden de leden per besluit benoemd.
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Reglementair kader
De basis van het wettelijk kader rond dierenwelzijn is de Wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Daarnaast zijn er tal van Koninklijke
Besluiten, uitvoeringsbesluiten en Europese Verordeningen die betrekking hebben op
deelfacetten van het dierenwelzijn en de organisatie, opvolging en eventuele sanctionering
daarvan.
De bestaande federale wetgeving zal worden getoetst en desgevallend aangepast in functie
van de Brusselse context. Sommige wetteksten zijn ook niet van toepassing in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De wetgeving zal in die zin worden aangepast of nieuwe Ordonnanties zullen worden
uitgevaardigd dat de werking van de betrokken instellingen en de uitvoering van het beleid
gegarandeerd wordt.
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