Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 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
(hierna het VLAREMA) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en latere wijzigingen;
Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval (hierna het Interregionaal Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
genoemd);
Gelet op het besluit van de Interregionale verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot
erkenning van de vzw Fostplus als organisme voor verpakkingsafval;
Gelet op de samenwerking die de gemeente heeft met het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVM;
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor een aantal
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in het VLAREMA, artikel 3.1.1;
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat
minstens papier en karton, hol glas 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 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 huishoudelijke afvalstoffen via de gemeentelijke
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar of
van uit buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) maximaal wil voorkomen;
Gelet op de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
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Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
Artikel 1
De definities opgenomen in het Materialendecreet, het VLAREMA en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op deze politieverordening.
Artikel 2
Deze politieverordening is van toepassing op de inzameling en het beheer van alle huishoudelijke
afvalstoffen.
Deze politieverordening is tevens van toepassing op de inzameling en het beheer van alle met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die via een gemeentelijke
inzameling worden opgehaald, ingezameld of aangeboden.
Afdeling 2- algemene bepalingen
Artikel 3
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 § 1 van het Materialendecreet is het
verboden huishoudelijke afvalstoffen achter te laten, op te slaan, aan te bieden, in te zamelen, te
storten, te verbranden, te verwerken, te beheren in strijd met de bepalingen opgenomen in deze
politieverordening.
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 §1 van het Materialendecreet is het
verboden voor de aanbieders van met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen om deze bedrijfsafvalstoffen op een andere manier aan te bieden bij de
gemeentelijke inzameling in strijd met de bepalingen opgenomen in deze politieverordening.
Artikel 4
§ 1. Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling:
―

gasflessen bestemd voor meermalig gebruik en/of andere ontplofbare voorwerpen;

―

munitie en ontplofbare stoffen;

―

krengen van dieren en slachtafval;

―

oude en vervallen geneesmiddelen;

―

bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;

―

afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten.

Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling
bestemd voor het selectief inzamelen van afvalstoffen:
―

huisvuil;

―

grofvuil.

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:
huisvuil;
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groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval;
gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
krengen van dieren en slachtafval;
oude en vervallen geneesmiddelen;
afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten.
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te bieden
aan het door de gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerde
inzamelcircuit.
Artikel 5
Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op het grondgebied van de
gemeente, tenzij de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars daarvoor
aangewezen zijn door de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband of de
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars hiervoor een toelating hebben
gekregen van de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen af te geven of voor inzameling aan te bieden aan
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die niet zijn aangewezen door de gemeente of
haar intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet over een toelating beschikken van de
gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Aanvullend op de bepalingen in het tweede lid mogen metalen gemengd door de afvalproducent
aangeboden worden rechtstreeks aan de vergunde inrichtingen van verwerkers, inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars of -makelaars op voorwaarde dat de sorteerverplichting opgenomen in
artikel 4.3.1 van het VLAREMA wordt nageleefd en dat de desbetreffende inrichting hoeveelheden
rapporteert aan de gemeente.
Elke inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die op het grondgebied van de gemeente
huishoudelijke afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te zamelen moet vooraf een toelating
vragen bij de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband. De aanvraag bevat
minstens volgende gegevens :
―

identificatie van de organisator van de inzameling;

―

identificatie van de betrokken inzamelaar(s), afvalstoffenhandelaar(s) of –makelaar(s) en de
betrokken vervoerder(s);

―

aard van de afvalstoffen;

―

inzamelwijze en alle inzamelmodaliteiten, zoals sorteerboodschap, inzamelfrequentie,
afvoerfrequentie, …;

―

indien van toepassing, de locaties waar inzamelrecipiënten geplaatst worden en de
maatregelen die genomen worden om de locaties te beheren overeenkomstig de geldende
verplichtingen;

―

duurtijd van de inzameling;

―

afvoermodaliteiten van de afvalstoffen;

―

wijze van registratie van de ingezamelde, afgevoerde en verwerkte afvalstoffen.
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De gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband geeft schriftelijk de toelating aan
de organisator van de inzameling op voorwaarde dat de organisator jaarlijks voor 1 maart de
gegevens met betrekking tot de op het gemeentelijk grondgebied ingezamelde hoeveelheden
tijdens het voorbije kalenderjaar rapporteert aan de gemeente. De gemeente kan deze toelating
eventueel beperken in de tijd. De gemeente kan deze toelating bij gemotiveerde beslissing
weigeren.
Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende wettelijke bepalingen en/of de
voorwaarden gekoppeld aan de gemeentelijke toelating schendt, kan de gemeente haar toelating
opheffen.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 kunnen scholen en verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente op
eigen initiatief per kalenderjaar maximum twee verschillende afvalstromen selectief inzamelen
mits cumulatief voldaan aan de volgende voorwaarden:
―

De organisator aanvaardt enkel de afvalstoffen die afkomstig zijn van het eigen huishouden
van de leerlingen en die aangeboden worden door de eigen leerlingen. Bij verenigingen
beperkt zich dat tot de afvalstoffen afkomstig van het eigen huishouden van de aangesloten
leden en aangeboden door de aangesloten leden;

―

De inzameling slaat op een selectieve fractie, waarvan de inzameling niet is georganiseerd
op het recyclagepark of bij de aan-huis-inzameling;

―

De inzamelactie wordt uitsluitend georganiseerd op het grondgebied van de gemeente waar
de school en/of vereniging is gevestigd;

―

De ingezamelde afvalstof moet verplicht afgevoerd worden voor hergebruik of recyclage;

―

De inzameling gebeurt op een manier die garanties biedt op milieubescherming en het
voorkomen van veiligheidsrisico’s voor personen in de directe omgeving;

―

De inzameling en afvoer van de ingezamelde afvalstoffen gebeurt door een geregistreerde
inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

―

De inzamelactie gebeurt in combinatie met een project van sensibilisering over preventie,
hergebruik en recyclage van de betreffende afvalstoffen. De initiatiefnemers bezorgen
daarover op voorhand informatie aan de gemeente;

―

De inzamelactie duurt maximaal 14 opeenvolgende kalenderdagen en de afvalstoffen worden
binnen de 3 kalenderdagen na het beëindigen van de inzamelactie afgevoerd.

―

De ingezamelde hoeveelheden worden doorgeven aan het gemeentebestuur.

Artikel 7
De visuele controle op de aanbieding van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling wordt
uitgevoerd door het personeel van de gemeente, door haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband, door de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars die zijn
aangesteld door de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband en door de
parkwachter op het recyclagepark ingeval van inzameling op het recyclagepark. Degene die de
visuele controle uitoefent mag de aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen
op foutieve aanbiedingen en de nodige richtlijnen verstrekken.
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Afdeling 3 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
Artikel 8
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om afvalstoffen te
verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.
Artikel 9
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen 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 niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire
tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten en elke handeling strijdig met deze
politieverordening en andere toepasselijke 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 privé-terrein
een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval.
Deze composteerruimte van minder dan 10 m³, niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder
veroorzaken voor de buurtbewoners.
Afdeling 4 – Aanbieding van afvalstoffen
Artikel 10
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te
worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die
niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. Bij de huis-aanhuis-inzameling dient de aanbieder de niet-aanvaarde afvalstoffen dezelfde dag nog terug te
nemen. De niet terugname conform dit reglement wordt beschouwd als sluikstorten zoals
vermeld in artikel 9.
§ 2. Controle op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die van het college van burgemeester en
schepenen de toelating kregen 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 aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders
wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
Artikel 11
§ 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 17 uur op de vooravond van de ophaling en moeten ten
laatste om 6u30 op de dag van de ophaling buitengeplaatst worden.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de
voorgeschreven recipiënten 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 gevestigd
is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de
ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen langs de dichtst
bij zijn perceel grenzende openbare weg.
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§ 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil
dat hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan.
§ 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 lediging terug te worden
verwijderd van de openbare weg.
Afdeling 5 – Afval op standplaatsen
Artikel 12
De uitbater van een inrichting, ook tijdelijke (bv marken, kermissen, braderijen, …), die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting onmiddellijk kunnen
worden verbruikt moet op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed
bereikbare inzamelrecipiënten voorzien en in staan voor een correcte afvoer en verwerking van
het afval.
De afvalstoffen dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke
inzamelrecipiënten. Deze inzamelrecipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar
opschrift dat aangeeft welke afvalstoffen erin gedeponeerd mogen worden.
De locatie waar de inzamelrecipiënten geplaatst worden en het aantal inzamelrecipiënten, alsook
de aard van de in te zamelen afvalstoffen kunnen door de gemeente bepaald worden.
De uitbater moet de inzamelrecipiënten zelf tijdig te ledigen en het inzamelrecipiënt, de
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. De uitbater ruimt
minstens elke openingsdag en in een straal van 25 meter rond de standplaats alle afvalstoffen op
die afkomstig zijn van de producten die hij verkocht heeft.
Afdeling 6 – afval van huisdieren
Artikel 13
De eigenaars en houders van huisdieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en
aanpalende huizen, bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare parken,
bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones en de fiets- en
rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op de voorziene locaties mogen de dieren zich
ontlasten.
Indien uitwerpselen terecht komen op de voornoemde plaatsen, is de eigenaar of houder van het
dier verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een
speciaal daarvoor voorzien inzamelrecipiënt voor dierlijke uitwerpselen of moet de eigenaar of
houder er voor zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden en voldoende verpakt en samen
met het huisvuil meegegeven worden met de gemeentelijke inzameling van huisvuil.
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen
om de openbare weg rein te houden.
De begeleiders van huisdieren zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen
van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het verzoek van de politie getoond te worden.
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De bepalingen van artikel 13, lid 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op blindengeleide- en
assistentiehonden.
Afdeling 7 – reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Artikel 14
Het is voor bedelers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers verboden om
reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op
geparkeerde voertuigen, op het recyclagepark of op andere plaatsen, dan de brievenbus, tenzij
mits toestemming van de gemeente.
De gemeente stelt stickers ter beschikking van de inwoners waarop wordt aangegeven dat
reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk
te deponeren in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk, maar wel
gratis regionale pers te ontvangen. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te
deponeren in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk en geen gratis
regionale pers te ontvangen.
Indien de gegevens van de bedeler niet gekend zijn, dan zal de verantwoordelijke uitgever als
aansprakelijke worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is het
bedrijf waarvoor reclame wordt gemaakt of de organisator van de activiteit waarvoor reclame
wordt gemaakt, aansprakelijk.
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Hoofdstuk 2 – gemeentelijke inzameling huishoudelijke afvalstoffen en met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 15
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens
tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de geregistreerde inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het
college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en gepubliceerd via de afvalkalender en
via de website van de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden
meegegeven met een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde fractie van
het vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het recyclagepark.
§ 4. Per ophaling mag max 240 liter huisvuil worden aangeboden. Handelaars die meer dan 4
zakken per ophaling buiten zetten, zijn verplicht om zelf in te staan voor de afvoer van hun
afvalstoffen en moeten zich richten tot een privé firma.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 16
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden
aangeboden te worden in de reglementair voorziene restafvalzakken van 30 of 60 liter, met
opdruk IVM, RESTAFVAL DE PINTE. De restafvalzak dient zorgvuldig gesloten te worden en mag
geen scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2. Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg (60
liter zak).
§ 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.
Afvalstoffen die aangeboden worden op een andere wijze dan bepaald in deze verordening
worden niet aanvaard.
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Hoofdstuk 3 – Inzameling van grofvuil
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 17
§ 1. Het grofvuil wordt op afroep huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen
waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kunnen
gratis worden aangeboden aan het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst
heeft afgesloten en op het recyclagepark.
§ 2. Voor de ophaling op afroep moet vooraf een afspraak gemaakt worden met vermelding van
de op te halen materialen. Praktische afspraken worden gemaakt over de manier van aanbieding.
§ 3. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 18
§ 1. Het grofvuil dient aangeboden te worden aan de straatkant, vanaf 7u ’s morgens op de
afgesproken ophaaldata.
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn
dan 60 kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter.
§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
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Hoofdstuk 4 – Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 19
§ 1. De fractie hol glas en de fractie vlakglas worden ingezameld op het recyclagepark. Hol glas
wordt ook ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het
gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
Zelfstandigen, bedrijven en beheerders van instellingen van openbaar nut kunnen gebruik maken
van de glascontainers voor zover het gaat om hoeveelheden die vergelijkbaar zijn met
hoeveelheden die door een normaal gezin geproduceerd worden. Glasafval dat voortkomt uit
bedrijfsactiviteiten van bv. een drankenhandel, glasfabriek, … kan zeker niet op deze wijze
ingezameld worden. Hiervoor dient beroep te worden gedaan op een privébedrijf.
§ 2. De fractie hol glas en de fractie vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en
de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan
deze van glas.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 20
Het hol glas dient kleurgescheiden aangeboden te worden. Hol glas dat naar de glascontainer
gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden
gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Het glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn en ontdaan van deksels en doppen.
Artikel 21
§ 1. Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is verboden. Het is
verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 07.00 uur.
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Hoofdstuk 5– Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 22
§ 1. Papier en karton wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
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.

Afdeling 2- Wijze van aanbieding
Artikel 23
§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden in kartonnen dozen of voldoende stevig
worden samengebonden.
§ 2. Per aansluitpunt en per ophaling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden worden.
§ 3.

De massa per pakket mag niet groter zijn dan 10 kg.
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Hoofdstuk 6 – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 24
§ 1. Het KGA wordt minstens viermaal per jaar opgehaald op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen via wijkinzameling.
§ 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 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 25
§ 1. Het KGA moet, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden worden in een daartoe
geschikt recipiënt, tenzij het fysisch onmogelijk is. 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.
§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADRreglementering.
Artikel 26
§ 1. Het KGA dat wordt aangeboden bij de inzameling wordt door de begeleider van het
ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het
KGA mag dit niet zelf doen.
§ 2. Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door het bevoegde personeel in
de inrichting aansluitend bij het recyclagepark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit
niet zelf doen.
§ 3. De afgifte van KGA aan de geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar
gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel.
Afdeling 3 - Gebruik van het KGA-recipiënt
Artikel 27
§ 1. De milieubox 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.
§ 2. 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 milieubox. De
kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van
oneigenlijk gebruik.
Artikel 28
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De milieubox blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het
de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
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Hoofdstuk 7 – Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 29
§ 1. Het GFT-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen.
§ 2. GFT-afval mag niet meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van GFT-afval.
§3. Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
Afdeling 2- Wijze van aanbieding
Artikel 30
§ 1. Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de daarvoor voorziene container.
§ 2. Het totale gewicht van het gevulde aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 30 kg
voor een 120 liter container en 10 kg voor een 40 liter container.
Afdeling 3- Gebruik van de GFT-container
Artikel 31
De GFT-container wordt huis-aan-huis afgeleverd na bestelling. Deze GFT-container blijft
eigendom van de gemeente en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking
gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT-afval.
Artikel 32
§ 1. 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.
§ 2. 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.
Artikel 33
De GFT-container blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing
binnen de gemeente is het de inwoner toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn
nieuwe adres. In geval van verhuizing buiten de gemeente wordt de GFT container teruggegeven
aan de gemeente.
Artikel 34
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container bekomen.
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Hoofdstuk 8 – Selectieve inzameling van plastic flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes,
bakjes, potjes, folies en zakken en metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 35
§ 1. De P+MD worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen
waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen.
§ 2. P+MD mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van P+MD.
§ 3. Verontreinigde P+MD worden niet aanvaard.
§ 4. Metalen verpakkingen die via de P+MD -inzameling opgehaald worden zijn niet toegelaten
bij de fractie metalen gemengd.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 36
§ 1. De P+MD dienen aangeboden te worden in de daartoe bestemde P+MD zakken. Zakken met
een niet conforme inhoud worden geweigerd. De niet conforme inhoud wordt aangeduid met een
sticker.
§ 2. De verschillende fracties van P+MD mogen gemengd in de daartoe voorziene zakken worden
aangeboden. De diverse verpakkingen mogen niet in elkaar gestoken worden.
§ 3. Het gewicht van één P+MD-zak mag niet groter zijn dan 10 kg en dient gesloten
aangeboden te worden.
§ 4. Het maximum volume van één stuk P+MD bedraagt 8 liter.
§ 5. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt.
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Hoofdstuk 9 - Selectieve inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA)
Afdeling 1. Inzameling
Artikel 37
§ 1. De AEEA worden ingezameld op het recyclagepark. AEEA kan gebracht worden naar of
meegegeven worden met de eindverkoper of door andere inzamelkanalen opgezet door een
producent of beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht, onverminderd
gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. Herbruikbaar
AEEA kan worden ingezameld door een erkend kringloopcentrum waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft afgesloten. Voor heel klein AEEA (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur zonder buiten buitenafmetingen van meer dan 25 cm) kunnen, indien voldaan wordt
aan de toepasselijke voorwaarden van VLAREM en VLAREMA, specifieke inzamelacties opgezet
worden, onverminderd gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar
domein.
§ 2. Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het recyclagepark gebracht worden en
onbeschadigd in het daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd worden.
§ 3. Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte batterijen
ingezameld.
Afdeling 2. Wijze van aanbieding
Artikel 38
§ 1. De AEEA moet volledig worden aangeboden zonder ontbrekende onderdelen. Ze mag geen
afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product.
§ 2. Alle AEEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar opleveren voor de
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.

Goedgekeurd GR 30 september 2019

Hoofdstuk 10 – Selectieve inzameling van metalen gemengd
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 39
§ 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 of een selectieve inzameling, andere dan deze van metalen gemengd.
§3. Aanvullend op de bepaling in § 1 mogen gemengde metalen aangeboden worden in de
vergunde inrichtingen van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, op
voorwaarde van:
het naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van het VLAREMA);
het rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 40
§ 1. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet groter zijn dan 30 kg. De voorwerpen
mogen niet langer zijn dan 2 meter.
§ 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.
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Hoofdstuk 11 – Selectieve inzameling van textiel
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 41
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente en/of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Het textiel wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark of 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 het college van burgemeester en schepenen, zijn gemachtigd textielcontainers te
plaatsen op zowel openbaar domein als op privé-terrein toegankelijk voor het publiek of mogen
huis-aan-huisinzamelingen organiseren.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 42
§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke
en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal
versleten zijn.
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Hoofdstuk 12 – Selectieve inzameling van herbruikbare goederen
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 43
§ 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. De contactgegevens van het kringloopcentrum zijn terug te
vinden via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten.
Met kleine herbruikbare goederen kan men ook op het recyclagepark terecht.
§ 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 naar het recyclagepark worden gebracht (afhankelijk over welke fractie het gaat).
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 44
§ 1. De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden op de door het kringloopcentrum
bepaalde wijze.
§ 2. Voor de ophaling maakt de aanbieder een afspraak met het kringloopcentrum over de
aanlevermodaliteiten.
§ 3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.
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Hoofdstuk 13 – Andere afvalstoffen
Batterijen
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 45
De inzameling van afgedankte batterijen en accu’s gebeurt via het recyclagepark en de
eindverkopers die daarvoor geschikte recipiënten plaatsen in hun verkoopruimte. Samen met de
afgedankte batterijen en accu’s kunnen in deze recipiënten ook afgedankte zaklampen
ingezameld worden.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 46
De inzameling van afgedankte batterijen en accu’s gebeurt via het recyclagepark en via andere
inzamelkanalen opgezet door een producent of beheersorganisme in uitvoering van de
aanvaardingsplicht die daarvoor geschikte recipiënten ter beschikking stellen, onverminderd
gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein.

Gasflessen (butaan- en propaangasflessen)
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 47
§ 1. De inzameling gebeurt via FEBUPRO op wiens website (www.febupro.be) de inzamelpunten
terug te vinden zijn.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 48
§ 1. De gasflessen moeten onbeschadigd en met gesloten kraan aangeboden worden.
§ 2. Het is strikt verboden zonder voorafgaandelijk akkoord van de leverancier de merknaam van
gasflessen te verwijderen, ze een andere bestemming te geven, ze onwettig op te slaan of te
exporteren.
Oude en vervallen Geneesmiddelen
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 49
§ 1. De inzameling gebeurt via de apotheek.
§ 2. Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes,
incontinentiemateriaal en luiers, teststrookjes en -strips, horen bij het huisvuil.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 50
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§ 1. De aanbieder moet het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters verwijderen.
Gebruikte frituurvetten en -oliën
Afdeling 1 – Inzameling
Artikel 51
§ 1. De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën gebeurt via het recyclagepark.
§ 2. Aanvullend kan de burger terecht bij eindverkopers die hiervoor de nodige recipiënten ter
beschikking stellen in hun verkoopruimte.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieding
Artikel 52
Het is verboden de gebruikte frituurvetten en –oliën te mengen met andere afvalstoffen of oliën
van minerale oorsprong.
De gebruikte frituurvetten en –oliën biedt men aan in een daartoe geschikte fles, bij voorkeur de
oorspronkelijke verpakking of een ander type plastic fles.
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Hoofdstuk 14 – Het recyclagepark
Afdeling 1 - Algemeen
Artikel 53
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage en nuttige toepassing van deze
afvalstoffen.
Artikel 54
Het recyclagepark is gelegen aan Parkwegel 2, 9840 De Pinte.
Artikel 55
§ 1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de
ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen qua hoeveelheid.
§ 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. Bezoekers dienen zich ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren. De laatste bezoekers moeten ervoor zorgen dat de lading gelost is
binnen het kwartier.
§ 3. Het recyclagepark is opgesplitst in een betalend en een niet-betalend gedeelte.
§ 4. Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte krijgen
toegang tot het recyclagepark door zich aan te melden aan de hand van hun elektronische
identiteitskaart. ID-kaarten mogen niet doorgegeven worden aan derden.
§ 5. Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of wachtregister van de
gemeente en personen die een tweede verblijf hebben op het grondgebied van de gemeente en
die daarvoor ook de belasting op tweede verblijven betalen, krijgen toegang tot het
recyclagepark via een speciale toegangskaart. Deze toegangskaart dient aangevraagd te worden
bij het gemeentebestuur.
§ 6. Handelaars en aannemers gevestigd in De Pinte moeten bij de gemeente een toegangskaart
aanvragen om toegang te krijgen tot het recyclagepark voor het deponeren van afvalstoffen
afkomstig van hun handels- of bedrijfsactiviteit. Zij kunnen gebruik maken van het recyclagepark
op weekdagen, op zaterdag wordt hen de toegang verboden. Zij mogen geen gebruik maken van
identiteitskaarten van derden of hun eigen ID-kaart voor het brengen van bedrijfsafval. De
hoeveelheden vergelijkbaar bedrijfsafval zijn beperkt tot 2 m³ per aanvoerbeurt conform artikel
68 van deze verordening.
§ 7. Scholen gelegen op grondgebied van De Pinte en verenigingen aangesloten bij een erkende
adviesraad die gebruik willen maken van het gemeentelijk recyclagepark, moeten een
toegangskaart aanvragen om afval, afkomstig van hun activiteiten, te deponeren op het
recyclagepark. Met deze kaart kunnen ze afval aanbieden op het recyclagepark aan dezelfde
voorwaarden als de overige particuliere gebruikers.

§ 8. Het recyclagepark is tijdelijk toegankelijk voor:
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- toekomstige inwoners die een woning in de gemeente bouwen, verbouwen of inrichten.
Toekomstige inwoners hebben maximaal 2 maand toegang tot het recyclagepark. Deze termijn is
verlengbaar mits motivering.
- nabestaanden van een overleden inwoner van de gemeente die een woning in de gemeente
moeten vrijmaken. Nabestaanden hebben maximaal 2 weken toegang tot het recyclagepark.
Deze termijn is niet verlengbaar.

Afdeling 2 - Gebruik van het recyclagepark
Artikel 56
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.
Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van natuurlijke en/of rechtspersonen uit andere
gemeenten aan te bieden. Bij vermoeden van aanbieding van dit afval heeft de
recyclageparkwachter het recht, tot bewijs van het tegendeel door de aanbieder, om de toegang
tot het recyclagepark te weigeren.
NIET-BETALEND GEDEELTE


gekleurd en wit hol glas



vlak glas: oppervlakte mag niet groter zijn dan 1 m², indien groter moet dit eerst thuis
worden stukgeslagen; het vlak glas moet zuiver zijn, zonder omkaderingen of rubbers
eraan en moet aangeleverd worden in stukken



piepschuim: wit geëxpandeerd polystyreen (piepschuim met bolletjesstructuur)



papier en karton: papieren en kartonnen verpakkingen, tijdschriften en kranten,
reclamebladen, boeken, telefoonboeken, computerpapier en fotokopieerpapier…



AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)



Herbruikbare goederen (kan geweigerd worden indien onvoldoende herbruikbaar)



oude metalen (zoals ijzer, lood, zink, koper, aluminium),



KGA (Klein Gevaarlijk Afval) beperkt tot motorolie, batterijen, accu’s en TL-lampen,
spaarlampen



autobanden: enkel afkomstig van particulieren, dus niet van bedrijven of van
landbouwers, max. 4 banden per gezin per jaar. Types: personenwagens, 4x4-wagens,
aanhangwagens, caravans, bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motoren en scooters.
De velgdiameter wordt begrensd op:
- 22 duim voor banden van personenwagens, 4X4, aanhangwagens en caravans
- 17 duim voor banden van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
- 21 duim voor banden van motoren en scooters



frituurolie en –vet: in een gesloten en lekdichte verpakking, maximaal 10
liter/bezoeker/week. Frituurolie of -vet in glas verpakt wordt niet aanvaard.
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textiel: kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen en
draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn)

BETALEND GEDEELTE


tuinafval: verwelkte (snij)bloemen, kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel,
gemaaid gras, schaafkrullen, onkruid, bladeren en vergelijkbare resten uit sier- en
groententuin uitgezonderd boomstronken en snoeihout



boomstronken



zuiver steenpuin: Stenen en bakstenen (incl. wit bezetsel) – klinkers – (licht gewapend)
beton - dakpannen - natuursteen – metselwerk – vuurvaste stenen – keramiek (WCpotten, borden, tassen, badkamertegels, vloertegels, enz.) – chape – (zuivere) dolomiet



asbestafval: materialen waarin gebonden asbest verwerkt is: golfplaten, kunstleien,
asbestisolatie, eterniet waterleiding: gratis voor 10 asbestcementplaten per gezin per
jaar. De parkwachter moet verwittigd worden vooraleer te registreren aan de zuil indien
er enkel asbest wordt afgeleverd. De veiligheidsinstructies van de parkwachter moeten
gevolgd worden bij de deponeren in de container. Het deponeren van gebonden
asbesthoudend afval moet voorzichtig gebeuren om stofverspreiding maximaal te
voorkomen. Vrij asbest wordt niet aanvaard, tenzij vacuüm verpakt.



Houtafval (B): alle hout afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong zoals
afbraakhout, oude deuren en ramen (glas verwijderen), bekistingshout, vezelplaten,
multiplex, hout afkomstig van meubels,…



grof vuil: brandbare materialen die niet in de huisvuilzak kunnen en niet tot de andere
fracties behoren.



harde plastics: plastic buizen, emmers, rolluiken, speelgoed, tuinmeubelen, wasmanden,
bierbakken, dakgoten, planchetten, bloempotjes, bloembakken, …



PE-folies: polyethyleen folies (doorzichtig)
wel: verpakkingsfolie (gebruikt rond paletten), verpakkingsfolie voor dranken, bouwfolie,
propere kunstmeststofzakken, winkelzakken (stevige kwaliteit), zakjes van warenhuizen,
lege zandzakken, potgrondzakken
niet: zeer vervuilde folie, land- of tuinbouwfolie, verpakkingsfolie die in contact kwam
met voedingswaren, big bags, harde plastics

Artikel 57
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter.
Artikel 58
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te
laten wachten indien er zich reeds teveel 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 (uitgezonderd kippen die
verbonden zijn aan demoplaats composteren).
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Artikel 59
§ 1. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de
bezoekers op het terrein te beperken. 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 60
§ 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. Zakken, dozen en andere recipiënten moeten worden
leeggemaakt en ofwel terug meegenomen ofwel gedeponeerd worden in de daartoe bestemde
containers.
§ 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.
Artikel 61
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.
Artikel 62
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachters die
tot taak hebben:
- na te gaan of de gebruikers wel degelijk voldoen aan de voorwaarden die toegang verlenen,
onder meer door een controle van:
- de identiteit van de gebruiker;
- de aard en de hoeveelheid van de aangevoerde afvalstoffen;
- de toegang te weigeren aan al wie niet aan de voorwaarden voldoet;
- aanwijzingen te geven i.v.m. het circuleren van de voertuigen en het lossen van de
afvalstoffen;
- na te gaan dat de afvalstoffen op de voorziene plaatsen worden gedeponeerd en ervoor te
zorgen dat de voorgeschreven richtlijnen worden nageleefd;
- de gebruikers die het reglement niet nakomen, op hun tekortkomingen te wijzen en hen
desgevallend aan te manen het terrein te verlaten en hierover te rapporteren.
Artikel 63
De parkwachter, milieuambtenaar of duurzaamheidsambtenaar hebben het recht de
identiteitskaart van de bezoekers te vragen en de aangebrachte materialen te doorzoeken in
functie van dit reglement of in functie van een controle op sluikstorten.
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De parkwachter of milieuambtenaar heeft het recht om bezoekers die zijn opmerkingen niet
opvolgen, de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen en afvalstoffen die niet op het
recyclagepark thuishoren of niet voldoen aan de voorwaarden, te weigeren. Geweigerde
afvalstoffen dienen door de aanbrenger te worden meegenomen.
Artikel 64
De toegang tot het recyclagepark is voorbehouden aan voetgangers, fietsers, personenwagens al
dan niet met aanhangwagen, of kleine bestelwagens en tractoren met kleine aanhangwagen
(lengte max. 2,5 m). Vrachtwagens zijn niet toegelaten. De snelheid van de voertuigen is
beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
Deze beperking geldt niet voor dienstwagens en ophaaldiensten.
Artikel 65
Het is verboden materialen van het terrein te verwijderen en de papiercontainer te doorzoeken.
Compost en hakselhout kunnen de inwoners evenwel tijdens de openingsuren van het
recyclagepark gratis meenemen op de momenten dat dit wordt aangeboden. Ze dienen zich
hiervoor aan te melden bij de parkwachter.
Artikel 66
Bij elke vorm van schade die al dan niet opzettelijk wordt aangebracht aan het elektronische
identificatie- en registratiesysteem of elke andere infrastructuur op het recyclagepark zullen de
herstellingskosten teruggevorderd worden op de veroorzaker van de schade.
Artikel 67
Personen die afval aanbieden op het recyclagepark zonder zich eerst te registreren en/of zonder
betalen, worden beschouwd als sluikstorters en zullen gesanctioneerd worden.
Afval dat op weg naar het recyclagepark uit de wagen/aanhangwagen, ... valt, moet onmiddellijk
worden opgeruimd. Indien dit niet gebeurt, wordt dit aanzien als sluikstorten en zal dit
gesanctioneerd worden.
Artikel 68
De aanvoer van afval op het recyclagepark wordt beperkt tot 1 m³ per bezoek, ongeacht het
aantal bezoeken, uitgezonderd voor handelaars en aannemers, welke 2 m³ per bezoek mogen
brengen. Grotere hoeveelheden kunnen enkel op het recyclagepark aangenomen worden mits
voorafgaande toestemming van de milieudienst van de gemeente. Er wordt een eenmalige
toelating opgemaakt voor een bepaalde datum, die de aard en de hoeveelheid van het afval
vermeldt. Dergelijke toelating wordt nooit uitgereikt voor een zaterdag.
Artikel 69
Aanvoer van afval in hoeveelheden en/of frequenties die wijzen op omvangrijke verbouwingen en
werkzaamheden (zoals bv afbraak van een woning) worden niet toegelaten. In dit geval voorziet
de betrokkene in eigen voorzieningen door bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer
conform de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning.
Artikel 70
De gebruikers betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich op het recyclagepark voordoen. Het
zal daarom volledige afstand nemen van ongevallen die zich tussen diverse aanvoerders of
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medepassagiers voordoen. Schade, door derden aangebracht aan de inrichting of aan de
uitrusting van het recyclagepark, zal op deze verhaald worden.
Artikel 71 Niet toegelaten afvalstoffen (niet gelimiteerd)
-

gewoon huisvuil
oude en vervallen geneesmiddelen
dierlijk afval, slachtafval en krengen
mest, al dan niet vermengd met stro
bedrijfs- en industrieafval (andere dan bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval)
groenten – en fruitafval
gasflessen
radioactieve stoffen
explosieve stoffen
voertuigwrakken
PMD
luiers
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hoofdstuk 15 –inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in het kader van de
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Artikel 72
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke
bepalingen en georganiseerd worden door de producent, tussenhandelaar of eindverkoper van de
desbetreffende goederen binnen de bepalingen opgenomen in de geldende
milieubeleidsovereenkomst of het goedgekeurde individuele afvalpreventie- en afvalbeheersplan
van de producent.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht verpakkingsafval kunnen ingezameld worden via
een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende
wettelijke bepalingen en georganiseerd wordt door de respectievelijke
verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat de betrokken
producent, tussenhandelaar of eindverkoper hiervoor over een toelating van de gemeente of haar
intergemeentelijk samenwerkingsverband beschikt zoals bepaald in artikel 6.
Deze toelating wordt van rechtswege verleend aan de apotheken voor de inzameling van oude en
vervallen geneesmiddelen.
Deze toelating wordt van rechtswege verleend aan de producenten, tussenhandelaars en
eindverkopers van gasflessen voor meermalig gebruik die beschikken over een inzamelpunt
ingericht in het kader van het inzamelsysteem van FEBUPRO.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of eindverkoper op vrijwillige basis
teruggenomen worden kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en op voorwaarde
dat de betrokken producent, tussenhandelaar of eindverkoper hiervoor over een toelating van de
gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband beschikt zoals bepaald in artikel 6.
hoofdstuk 16 : inzameling van afvalstoffen buiten de gemeentelijke inzameling
Artikel 73
Inwoners die zich van grote hoeveelheden afvalstoffen willen ontdoen kunnen hiervoor een
afzetcontainer huren bij een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
De inwoner die zich wil ontdoen van afvalstoffen via een afzetcontainer, dient hiervoor steeds
toelating te vragen aan de gemeente. Het is de inwoner zelf die deze toelating moet aanvragen.
Bij zijn aanvraag vermeldt de inwoner uitdrukkelijk de locatie waar en de periode dat de
afzetcontainer geplaatst worden. De toelating kan gepaard gaan met een tijdelijk parkeerverbod.
Indien de afzetcontainer op de openbare weg geplaatst wordt, moet de betrokken afzetcontainer
voorzien zijn van rode en witte strepen aan de voor- en achterkant en dit over minstens 1
vierkante meter per kant. Een verkeersbord met symbool D1 moet voorzien worden boven de
afzetcontainer en een oranjegeel knipperlicht dient aangebracht te worden boven dit
verkeersbord.
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De toelating moet toegekend zijn, alvorens de afzetcontainer door de geregistreerde inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar mag geleverd worden. De termijnen van deze toelating
moeten gerespecteerd worden. Indien de afzetcontainer niet is verwijderd tegen de dag zoals
bepaald in de toelatingsbeslissing dan zal de gemeente de inwoner die de aanvraag heeft
ingediend hiervoor verantwoordelijk stellen.
Hoofdstuk 17 – Strafbepalingen
Artikel 74
Volgende afvalgerelateerde kleine vormen van overlast worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve sanctie overeenkomstig artikel 119bis van de Gemeentewet, voor zover de
wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in
andere straffen voorzien :
―

het achterlaten van maximaal 2 zakken van 60 liter of gelijkaardig volume niet-gevaarlijk
huishoudelijk afval;

―

het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zonder daarvoor te zijn aangeduid door de
gemeente of haar intergemeentelijke samenwerkingsverband en hiervoor ook geen toelating
te hebben van de gemeente;

―

het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere
lege verpakkingen);

―

het aanbieden van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling op een wijze die niet
overeenstemt met de bepalingen van deze politieverordening;

―

het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk en regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of brievenbussen met een ja/neen- of neen/neen-sticker of op het
openbaar domein;

―

het niet plaatsen van de nodige inzamelrecipiënten door verkooppunten voor drank en
voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie;

―

het niet opruimen van hondenpoep of uitwerpselen van dieren.

Artikel 75
§ 1. Alle andere overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening worden bestraft met
politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak
geen andere straffen voorzien.
§2. Voor het gebruik van een voorlopige toegangskaart door nieuwe inwoners, door
nabestaanden van een overleden inwoner of tijdelijke gebruikers, wordt bij het niet tijdig
terugbrengen (= op afgesproken datum zoals dit wordt geregistreerd op de milieudienst) van de
kaart een boete aangerekend van 20 euro.
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