
Gecoördineerd reglement toekennen gratis afvalzakken 
 
  
GRATIS TOEKENNEN VAN AFVALZAKKEN – TOELAGEREGLEMENT 
Artikel 1:  Jaarlijks wordt een aantal afvalzakken gratis ter beschikking gesteld als volgt:  
 

a) de gezinshoofden met: 
-3 kinderen of meer  waarbij op 1 januari van het aanvraagjaar minstens 3 kinderen de leeftijd 

van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag  of  

-2 kinderen of meer waarbij op 1 januari van het aanvraagjaar minstens 2 kinderen de leeftijd 

van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag en waarvan minimum één met 

een attest verhoogde kinderbijslag FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat deze persoon 

minimum 9 punten scoort in de 3 pijlers samen (wat overeen komt met 66 % invaliditeit):   

ontvangen gratis grote gewone restafvalzakken of 20 restafvalzakken voor niet-gezinnen. 

 
b) personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie- of stomaproblemen gestaafd 

door een medisch attest:  20 gratis grote of 30  gratis kleine gewone restafvalzakken of 
20 restafvalzakken voor niet-gezinnen.   
 

c) De kinderopvanginitiatieven gevestigd in de gemeente en mits vertoon van het attest van 
Kind en Gezin ontvangen jaarlijks  
40 gratis huisvuilzakken indien capaciteit 0-7 kinderen 
60 gratis huisvuilzakken indien capaciteit: 8 -14 kinderen 
80 gratis huisvuilzakken indien capaciteit 15-21 kinderen 
100 gratis huisvuilzakken indien capaciteit 22 of meer.  
Het betreft gewone grote restafvalzakken of restafvalzakken voor niet-gezinnen. 

 
d) De onderwijsinstellingen op grondgebied van de gemeente ontvangen jaarlijks 10 grote 

restafvalzakken voor niet-gezinnen, met dien verstande dat scholen met diverse vestigingen, 
10 zakken per vestiging ontvangen. 

 
e) Voorlopig en in afwachting dat er een nieuwe billijke regeling voor het toekennen van gratis 

afvalzakken wordt vastgesteld, ontvangen de jeugdverenigingen elk één pak PMD-zakken en 
één pak restafvalzakken voor niet-gezinnen.  

   

 

f) Per kalenderjaar (dus in januari) ontvangt elke jeugdvereniging een aantal afvalzakken gratis. Bij de 

bepaling van het aantal zakken is rekening gehouden met het aantal leden. 

 Er wordt een totaal van 250 restafvalzakken verdeeld onder de verenigingen. De verdeling 

gaat als volgt:1 restafvalzak per 4 leden met een maximum van 35 zakken per jaar. De rest 

wordt evenredig verdeeld over alle verenigingen.  

 Het totaal van de PMD-zakken ligt niet vast. De verdeling gaat als volgt: 1 PMD-zak per 6 

leden met een maximum van 30 zakken per jaar. 

Het ledenaantal wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, op basis van de gegevens van het vorig werkjaar. 

(bijv.in januari 2014 hebben de verenigingen recht op een aantal gratis afvalzakken op basis van hun 

ledenaantal van werkjaar 2012-2013.) 

De jeugdverenigingen plaatsen zelf de afvalzakken en papier & karton buiten, zodat de ophalers dit 

kunnen ophalen zoals bij particulieren. Deze afvalzakken mogen enkel gebruikt worden voor het afval 

van de jeugdvereniging zelf. Wanneer afval aangevoerd wordt dat niet afkomstig is van de 

jeugdvereniging, wordt de jeugdvereniging het daaropvolgende jaar de gratis   afvalzakken ontzegd. 

 

      



 
De overhandiging van de gratis ter beschikking gestelde afvalzakken gebeurt door de cluster 
Burgerzaken en Sociaal Welzijn. 
 

  


