




Blz. 1/17 

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 



Blz. 2/17 

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 

Artikel 1 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: 
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen 
die daarmee gelijkgesteld worden, zoals bepaald in artikel 4.1.1 van het VLAREMA. 

§ 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: 
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke 
afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van 
de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, 54° van 
het VLAREMA. 

Artikel 2 

§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 
huis-aan-huis inzameling en wijkinzameling: 

― restafval 

― grofvuil; 

― gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

― krengen van dieren en slachtafval; 

― oude en vervallen geneesmiddelen; 

― niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

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

― restafval 

― groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval; 

― gashouders  en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

― krengen van dieren en slachtafval; 

― oude en vervallen geneesmiddelen; 

― niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te bieden 
aan het door de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. georganiseerde huis-aan-huis 
inzamelcircuit. 

§ 4. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van buiten de intergemeentelijke vereniging aan te 
bieden op de recyclageparken van de I.V.I.O. 

Artikel 3 

§ 1. Alleen de geregistreerde vervoerders of de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars 
en -makelaars, daartoe aangewezen bij deze verordening of door de intergemeentelijke vereniging 
I.V.I.O. zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen. Behoudens 
in de gevallen die uitdrukkelijk bepaald zijn door de Vlaamse Regering of in een goedgekeurde 
milieubeleidsovereenkomst. 

§2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor 
inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde vervoerders of de geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door de 
intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk bepaald zijn door 
de Vlaamse Regering of in een goedgekeurde milieubeleidsovereenkomst. 
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Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 

Artikel 4 

§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om afvalstoffen 
te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. 

Artikel 5 

§ 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 modder, 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 kringlooptuinieren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein 
een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze 
composteerruimte, niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de 
buurtbewoners. 

Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 

Artikel 6 

§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 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 huis-aan-huis 
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 5. 

§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde 
vervoerders of de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die van de 
intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. 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 7 

§ 1. De afvalstoffen mogen slechts na 20:00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen plaats zal vinden en ten laatste om 6:00 uur op de dag 
van de ophaling zelf, op de stoep voor eigen woning worden geplaatst. 

§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de 
voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden op de stoep van de openbare weg voor eigen 
woningen vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is aangeboden, 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. 

§ 3. De inwoners die de recipiënten 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. 
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Afdeling 4 – Afval op standplaatsen 

Artikel 8 

§ 1. De uitbater van een private of openbare vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de 
openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden 
verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, 
voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien en in te staan voor 
een correcte verwijdering en verwerking van het afval. 

Artikel 9 

§ 1. De diverse vrijkomende afvalstoffen dienen gescheiden te worden ingezameld in hun 
respectieve recipiënten. 

Artikel 10 

§ 1. De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen 
fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

Artikel 11 

§ 1.De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats 
en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

Afdeling 5 – Afval van huisdieren 

Artikel 12 

§ 1. De eigenaars en houders van (huis)dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en 
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare parken, 
bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones alsmede de fiets- en 
rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene locaties mogen de dieren zich 
ontlasten. 

§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders 
van de (huis)dieren verplicht ogenblikkelijk deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in 
een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten zij er voor 
zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden en voldoende verpakt en gemengd met restafval 
meegegeven met de gewone restafvalophaling. 

§ 3. De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 

§ 4. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden 
getoond. 

§ 5. De bepalingen artikel 12, § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en 
gehandicapten begeleiden. 

Afdeling 6 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 

Artikel 13 

§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 
achter te laten op andere plaatsen, dan de brievenbus. 

§ 2. Door de gemeente en/of I.V.I.O. wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt 
aangegeven dat reclamedrukwerk en gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden 
reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een 
dergelijke aanduiding. 

§ 3. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven, dat 
reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen 
die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding. 
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§ 4. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 13, § 1, 2 en 3 worden bij voorkeur 
aan de gemeentelijke milieudienst en via mail op het e-mailadres sticker@ovam.be of per post aan 
de OVAM, dienst ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen gemeld. 
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Hoofdstuk II – Inzameling van restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 14 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval 
verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door respectievelijk de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven restafvalzak voor de 
restafvalophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, 
klein gevaarlijk afval, groenafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons 
(PMD) en andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 15 

§ 1. Het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens wekelijks huis-aan-huis 
opgehaald langs de voor de geregistreerde vervoerders of de geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door I.V.I.O. 
bepaalde dagen. 

§ 2. Het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden meegegeven met een 
inzameling andere dan deze van het restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval. 

§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval 
gebruik te maken van een recyclagepark. 

§ 4. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen tot maximaal 4 grote zakken meegeleverd worden 
met de inzamelronde van de huishoudelijke afvalstoffen. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 16 

§ 1. Het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in 
een grote of kleine restafvalzak die tegen betaling beschikbaar gesteld wordt. Deze restafvalzak 
draagt de benaming  “I.V.I.O. RESTAFVAL”. De restafvalzak dient zorgvuldig gesloten te worden en 
mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 

§ 2. Het totale gewicht van de aangeboden gevulde restafvalzak mag niet groter zijn dan 15 kg. 

§ 3. Het restafval en 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 
restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval. 
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Hoofdstuk III – Inzameling van grofvuil 

Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 17 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: afvalstoffen die door 
hun omvang, aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de restafval kunnen geborgen worden 
met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en 
tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, PMD-afval, afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, 
afvalbanden en andere verplicht selectief in te zamelen afvalstoffen. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 18 

§ 1. Het grofvuil wordt minstens tweemaal per jaar op afroep tegen betaling huis-aan-huis 
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door I.V.I.O. 
bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Herbruikbare goederen 
kunnen gratis worden aangeboden aan het kringloopcentrum waarmee de intergemeentelijke 
vereniging I.V.I.O. een overeenkomst heeft afgesloten. 

§ 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 restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval 
of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil. Grofvuil kan wel worden aangeboden op het 
recyclagepark. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 19 

§ 1. Grofvuil moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. 
Het mag niet in afvalzakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden. 

§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer bedragen 
dan 30 kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter, 2 meter op 1 meter of groter dan 1 m³. 

§ 3. Scherpe voorwerpen moeten op een veilige wijze worden verpakt alvorens te worden 
meegegeven met het grof vuil. 

§ 4. Grofvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan deze voorwaarden wordt niet 
meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag te verwijderen. 

§ 5. De inwoners van wegen, plaatsen en stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun grof vuil neerzetten 
op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

§ 6. De inwoners die grof vuil buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 
van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

§ 7. Grofvuil dat om welke reden dan ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 
binnengehaald worden, conform de regeling die werd opgenomen in art. 6. 

§ 8. Het is verboden grof vuil te doorzoeken, tenzij door de politionele diensten, medewerkers van 
de ophaaldienst en beëdigde ambtenaren in het kader van de uitvoering van hun functie. 
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Hoofdstuk IV – Selectieve inzameling van holglas 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 20 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder holglas verstaan: hol glas, ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit 
zoals: alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, 
confituren, sausen met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas, e.d. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 21 

§ 1. Hol glas wordt ingezameld op de openbare weg in glascontainers die verspreid staan opgesteld 
in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de  
Intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. 

§ 2. Hol glas mag niet worden meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval, of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van glas. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 22 

§ 1. 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. 

Artikel 23 

§ 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. Dit wordt 
beschouwd als sluikstorten. 

§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20:00 uur en 8:00 uur. 
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Hoofdstuk V – Selectieve inzameling van papier en karton 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 24 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, 
week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, 
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 
papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, 
papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en 
kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt 
zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 25 

§ 1. De dienstregeling voor de papier- en kartonophaling wordt in samenspraak met I.V.I.O. 
vastgelegd en minstens jaarlijks via een huis-aan-huis bedeelde ophaalkalender aan de inwoners 
van de gemeente bekendgemaakt. Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 

§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar 
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. 

§ 3. Het papier en karton van ambachtelijke en handelsactiviteiten kan slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het papier en karton indien hun wijze van aanbieding 
beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 26 

§ 1. Het papier en karton mag niet los aangeboden worden: kartonnen dozen dienen in elkaar 
gevouwen of gescheurd te zijn. Het papier en/of karton moet vervolgens verpakt zijn in een andere 
kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw. 

§ 2. Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. 

§ 3. Per aansluitpunt en per vierwekelijkse ophaling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden 
worden.  
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Hoofdstuk VI – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 27 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA 
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 28 

§ 1. KGA wordt ingezameld op het recyclagepark. 

§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval, het 
grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 29 

§ 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 op het park of bij de apotheker in een 
naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering. 

Artikel 30 

§ 1. 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. 
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Hoofdstuk VII – Selectieve inzameling aan huis van groenafval 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 31 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groenafval verstaan: organisch 
composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, boomstronken, 
gazonmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van 
minder dan 10 cm verstaan. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 32 

§ 1. De dienstregeling voor de groenafval wordt in samenspraak met I.V.I.O. en  jaarlijks via een 
huis-aan-huis bedeelde ophaalkalender aan de inwoners van de gemeente bekendgemaakt. 

§ 2. Het groenafval wordt aangeboden in groencontainers tegen betaling. 
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Hoofdstuk VIII – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons (PMD) 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 33 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder PMD verstaan: lege plastic flessen en 
flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

§ 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen 
KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

Afdeling 2 – Inzameling 

Artikel 34 

§ 1. De dienstregeling voor de PMD inzameling wordt door I.V.I.O. vastgelegd en minstens jaarlijks 
via een huis-aan-huis bedeelde ophaalkalender aan de inwoners van de gemeente bekendgemaakt. 

§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 
meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval, of een andere selectieve 
inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons. 

§ 3. Metalen verpakkingen die via de PMD-inzameling opgehaald worden zijn niet toegelaten bij de 
fractie metalen gemengd. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 35 

§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te 
worden in PMD-zakken van I.V.I.O. 

§ 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 

§ 3. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons, bedraagt 8 liter. 

§ 4. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt. 

§ 5. Per aansluitpunt mogen per tweewekelijkse ophaling gemiddeld maximum 4 zakken 
aangeboden worden. 
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Hoofdstuk IX - Selectieve inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische 
Apparatuur (AEEA) 

Afdeling 1. Definitie 

Artikel 36 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder AEEA verstaan: de afvalstoffen zoals 
gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.23° van het VLAREMA. 

Afdeling 2. Inzameling 

Artikel 37 

§ 1. De AEEA worden ingezameld op het recyclagepark. AEEA kan ook gebracht worden naar of 
meegegeven worden met de eindverkoper als een gelijkaardig product wordt aangekocht. 
Herbruikbaar AEEA kan worden ingezameld door een erkend kringloopcentrum waarmee I.V.I.O. 
een overeenkomst heeft afgesloten. Voor heel klein AEEA (afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur zonder 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 de daartoe geschikt recipiënt gedeponeerd worden. 

§ 3. Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte batterijen 
ingezameld. 

Afdeling 3. Wijze van aanbieding 

Artikel 38 

§ 1. De AEEA moet volledig worden aangeboden zonder ontbrekende onderdelen. 

§ 2. Ze mag geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product. 

§ 3. Alle AEEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar opleveren voor de 
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen. 
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Hoofdstuk X – Selectieve inzameling van metalen gemengd 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 39 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door 
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit 
ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met 
uitzondering van KGA, metalen verpakkingen die met de PMD-fractie ingezameld worden en 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 40 

§ 1. De metalen gemengd worden ingezameld via het recyclagepark. Deze fractie kan ook 
meegeven worden met de grofvuilophaling op afroep. 

§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar 
bedrijfsafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van metalen gemengd. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 41 

§ 1. Oude metalen kunnen enkel worden aangeboden aan huis bij grofvuil op afroep. 

§ 2. Oude metalen moeten – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat zij niet kunnen 
uiteenvallen. Ze mogen niet in afvalzakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden 
aangeboden. 

§ 3. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer bedragen 
dan 30 kg. De oude metalen mogen niet langer zijn dan 2 meter, 2 meter op 1 meter of groter dan 
1m³. 

§ 4. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden 
meegegeven met de oude metalen. 

§ 5. Oude metalen mogen slechts na 20:00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
ophaling van de oude metalen plaats zal vinden en ten laatste om 6:00 uur op de dag van de 
ophaling zelf, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

§ 6. Oude metalen moeten door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg 
en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers 
te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet 
door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun oude metalen 
neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

§ 7. Oude metalen die om welke reden dan ook niet werden meegenomen, moeten nog dezelfde 
dag terug binnengehaald worden, conform de regeling die werd opgenomen in art. 6. 

§ 8. Het is verboden oude metalen te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de medewerkers 
van de Opdrachthoudende Vereniging of de door laatst genoemde gevolmachtigde personen en de 
leden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente/stad, in het kader van de uitvoering 
van hun opdrachten. 

§ 9. 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 XI – Selectieve inzameling van textiel 

Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 42 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle afgedankte 
niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, 
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, ...), lompen, e.d., die ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit). 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 43 

§ 1. Het inzamelen van textielafval wordt uitsluitend georganiseerd door de Opdrachthoudende 
vereniging I.V.I.O. of de door haar aangewezen instellingen. Deze instellingen worden door I.V.I.O. 
bekend gemaakt via de website en middels de algemene milieucommunicatie en gemeentelijke 
informatiebladen. 

§ 2. De inzameling geschiedt uitsluitend in de door I.V.I.O. opgestelde of toegelaten 
textielcontainers opgesteld in de gemeente, in de door I.V.I.O. uitgebate recyclageparken en in de 
inzamelcentra van de door haar aangewezen instellingen. 

§ 3. Het is verboden om textielafval aan te bieden met het restafval of enige andere huis-aan-huis 
inzameling van selectief ingezamelde afvalstoffen. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 44 

§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak 
verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn. 

§ 2. Het is verboden om naast de textielcontainers lege of volle dozen, kratten, zakken of andere 
voorwerpen·achter te laten, ook al is de container volledig gevuld. 
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Hoofdstuk XII – Gebruik van een gehuurde afzetcontainer 

Artikel 45 

§ 1. De inwoners en bedrijven die naast de reguliere inzameling zich willen ontdoen van 
afvalstoffen via een afzetcontainer, dient hiervoor steeds toelating te vragen aan het college van 
burgemeester en schepenen. Het is de inwoner zelf die deze toelating moet aanvragen. Deze 
aanvraag kan niet overgedragen worden aan de containerfirma die de container plaatst. De 
toelating kan gepaard gaan met een tijdelijk parkeerverbod. 

Artikel 46 

§ 1. Indien de afzetcontainer op de openbare weg geplaatst wordt, moet de betrokken container 
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 
container en een oranjegeel knipperlicht dient aangebracht te worden boven dit verkeersbord. 

Artikel 47 

§ 2. De toelating moet toegekend zijn, alvorens de afzetcontainer door de containerfirma mag 
geleverd worden. De termijnen (begin- en einddatum) van deze toelating moeten gerespecteerd 
worden. Indien de container niet is verwijderd tegen de dag zoals bepaald in de toelatingsbeslissing 
dan zal de gemeente de inwoner die de aanvraag heeft ingediend hiervoor aansprakelijk stellen. 
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Hoofdstuk XIII – Strafbepalingen 

Artikel 48 

§ 1. De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, 
decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien. 

§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze 
verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de in 
artikel 5§1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de 
overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen 
vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de 
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente 
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of 
te laten opruimen. 

§ 3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van 
het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening de 
onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5§1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per 
aangetekend schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van 
maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de 
eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 
verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken 
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

§ 4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 7§3 bedoelde eigenaar de 
kosten van de verwijdering van de in artikel 5§ 1. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

§ 5. Ongeacht artikel 7§2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen 
worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met 
andere wettelijke bepalingen. 

§ 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 7§2, §3 en §5, kan 
de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

(Verordening goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 december 2014) 




