BIJLAGE 2
(gewijzigd 23 april 2019, 14 juli 2020, 23 november 2020)

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen en
recyclageparken

AFDELING l : DEFINITIES

ART.1. – Huisvuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huisvuil verstaan, alle afvalstoffen, ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de
voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval), harde plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons (afgekort PMD-afval), zachte kunststofverpakkingen (ook folies genaamd) en andere
selectief ingezamelde afvalstoffen.

ART.2. – Grofvuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grofvuil verstaan, alle afvalstoffen die ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het
gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval), harde plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons (afgekort PMD-afval), zachte kunststofverpakkingen (ook folies genaamd), elektrische
en elektronische toestellen, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en ander
selectief ingezamelde afvalstoffen.

ART.3 - Glas
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan alle glazen voorwerpen ontdaan van
deksels, stoppen en omwikkelingen. Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal
glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein en
aardewerk worden niet als glas beschouwd.
ART.4 - Papier en karton
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan, alle kranten en
periodieken, reclamedrukwerk, tijdschriften, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier en boeken
die afkomstig zijn van de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier,
vervuild papier, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier cementzakken-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..

ART.5. - Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval verstaan, de afvalstoffen
zoals opgesomd in artikel 1 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot
vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke
huishoudelijke afvalstoffen.

ART.6. - Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT).
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Groente-, Fruit- en Tuinafval verstaan, organisch
composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en
fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters,
papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte
snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen. Timmerhout,
grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, kadavers, wegwerpluiers, aarde en zand, vetten en oliën,
assen, houtskool, kunststoffen, en metalen worden niet als GFT beschouwd.

ART 7. - Tuinafval
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Tuinafval verstaan, deze fractie van het GroenteFruit- en Tuinafval: gras, kort snoeihout, scheersel en plantenresten uit de tuin.

ART. 8. - PMD en plastic folie en plastic zakken
Voor de toepassing van dit reglement is PMD = de harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken en metalen deksels en schroefdoppen) en Drankkartons, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De
aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA,
glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. De sorteerregels vermeldt op de PMD-inzamelzak
moeten gevolgd worden.
Voor de toepassing van dit reglement zijn plastic films, plastic folie en plastic zakken, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De
aangeboden plastic folie, plastic films en plastic zakken mogen geen KGA, etensresten of andere
afvalstoffen bevatten. De sorteerregels vermeldt op de folie-inzamelzak moeten gevolgd worden.
ART. 9. Restafval-, folie- en P.M.D.-zak
"Restafvalzak": De vuilniszak bestemd voor de ophaling van niet-selectief ingezamelde afvalstoffen
zoals beschreven in art. 3.1.1.
PMD-zak: De vuilniszak bestemd voor de selectieve ophaling van PMD zoals beschreven in art.8.
Foliezak: De vuilniszak bestemd voor de selectieve ophaling van zachte kunststofverpakkingen zoals
beschreven in art. 8.

ART.10. Ophaling.

De door het gemeentebestuur georganiseerde inzameling van voornoemde afvalstoffen, hetzij huisaan-huis, hetzij via de recyclageparken, hetzij via wijkcontainers.

ART.11.Textiel
Alle kledij, lederwaren (zoals schoenen en handtassen en broeksriemen), beddengoed, woningtextiel
(zoals gordijnen, tafelkleden,…), speelgoedknuffels, propere lappen en lompen, enz., die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

AFDELING II: ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

ART.12
§1.Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke ophaling mee te
geven.

§2.Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op het grondgebied van de
gemeente, tenzij de door OVAM geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars
die daarvoor een toestemming hebben gekregen van de gemeente of de intercommunale IMOG.

Aanvullend mag metaalafval en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) 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. Metalen verpakkingen van voedingsmiddelen en
cosmetica moeten ingezameld worden via de gemeentelijke inzameling (de huis-aan-huis ophaling of
recyclagepark).
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke
bepalingen.
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 conform artikel 3.3.6 van Vlarema.
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.

§3 Elke door OVAM erkende 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 de intercommunale IMOG. De aanvraag gebeurt ten minste 30
dagen voor de start van de inzameling. 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.

De organisator rapporteert jaarlijks voor 1 maart de gegevens met betrekking tot de op het
gemeentelijk grondgebied ingezamelde huishoudelijke hoeveelheden tijdens het voorbije kalenderjaar
aan de gemeente.
Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende wettelijke bepalingen en/of de
voorwaarden gekoppeld aan de toelating van de gemeente of haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband schendt, kan de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband
haar toelating opheffen.

ART. 13
Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in
gebouwen, werkplaatsen en lokalen, door middel van toestellen en procédés zoals kachels, open
haarden, allesbranders, of andere soortgelijke toestellen en procédés, teneinde de omgeving te
beschermen tegen schadelijke uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding. De
verbranding in open lucht van welke stoffen ook is verboden, behalve in de uitzonderlijke gevallen
beschreven in artikel 6.11.1 van Vlarem-II (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) en mits toepassing van het Veldwetboek, het
Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997.

ART 14
Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken,
allerhande goederen en voorwerpen die de netheid en esthetiek van de omgeving benadelen en/of
een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen
achterlaten op alle openbare wegen en andere openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze

van speciale vergunning gereserveerd zijn, zoals bijvoorbeeld de vergunningen voor
containerstandplaatsen.

ART 15
§ 1. Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal,
wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de netheid van de omgeving benadelen en/of een
gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen
achterlaten of te laten achterlaten, of zulks toe te laten op private terreinen, indien hiertoe geen
geschreven vergunning werd verleend door de bevoegde overheid.
§ 2. Het is tevens verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal,
wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de netheid en esthetiek van de omgeving
benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te behouden, te verzamelen op
binnen- en achterplaatsen, in kelders, in bijgebouwen enz. Deze bepaling geldt niet voor zover
voldaan is aan eventuele vergunningsplicht opgelegd door de hogere overheid.

ART. 16
Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de
greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of -kolken, of op
enige andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een verstopping
kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu,
zoals bijvoorbeeld vetten en derivaten van petroleum.

AFDELING III : SELECTIEVE INZAMELING
Onderafdeling 1. Inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen.
huis-aan-huis ophaling van HUISVUIL
ART. 17
Het gewoon huisvuil moet verpakt worden in een restafvalzak. Enkel de door het gemeentebestuur
ter beschikking gestelde vuilniszakken mogen gebruikt worden voor de aanbieding van het
huisvuil. De inwoners kunnen zich deze restafvalzakken aanschaffen, mits de betaling van een prijs
per zak, door de gemeenteraad vast te stellen. Het gewicht van de restafval zak mag niet hoger zijn
dan 18 kg en de zak moet volledig gesloten worden aangeboden.

ART.18
De vuilniszak mag geen afvalstoffen bevatten die het personeel kunnen kwetsen. Scherpe
voorwerpen moeten extra verpakt worden.
De vuilniszakken moeten zorgvuldig gesloten worden. Er wordt geen huisvuil opgehaald die langs, op
of onder de zakken is geplaatst.

Gewoon huisvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden
van dit reglement wordt niet aangenomen.

ART. 19
Het gewoon huisvuil moet door de inwoners op de rand van de openbare weg
geplaatst worden. De aanbieding dient te gebeuren voor het betrokken perceel, op een wijze dat er
geen hinder ontstaat voor het normale verkeer. De inwoners van percelen gelegen aan een
openbare weg die omwille van zijn toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst
mogelijk maakt, of van percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen verplicht
worden om hun gewoon huisvuil langs een andere straat op de dichtst bij hun perceel gelegen
straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente)
maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur.
De aanbieding geschiedt vóór 5 uur ' s morgens op de door het gemeentebestuur
vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag slechts na 19 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het gewoon huisvuil zal
plaatsvinden, aan de rand van de openbare weg geplaatst worden. De dagen van ophaling kunnen
worden geraadpleegd op de ophaalkalender, deze wordt huis-aan-huis bedeeld. Bij inschrijving in de
gemeente krijgen nieuwe inwoners de ophaalkalender op de dienst bevolking.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de vorige
of de eerstvolgende werkdag, tenzij anders wordt bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
De inwoners die het gewoon huisvuil aanbieden zijn verantwoordelijk voor het
eventueel uitspreiden en verspreiden van de inhoud van hun vuilniszakken en staan zelf in voor
het opruimen ervan. Het opschrift van de vuilniszak moet naar de openbare weg gericht
worden. Indien de zakken om een of andere reden niet door de ophaaldienst zijn meegenomen,
dienen de bewoners ze dezelfde dag terug van de openbare weg te nemen.

ART. 20
Het is verboden:
de langs de openbare weg zakken te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van
de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in
de uitoefening van hun functie;
aan de buitenkant van de zakken gelijk welk voorwerp te bevestigen;
op andere dan de vastgestelde tijdstippen de zakken langs de openbare weg te plaatsen en
te laten staan.

•
•
•

ART.21
Het is verboden om in de restafvalzakken, bestemd voor het ophalen van huisvuil, volgende
afvalstoffen te deponeren:
- papier en karton,
- hol glas van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
- klein gevaarlijk afval (KGA),

- grof vuil,
- minerale, dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
- groenafval,
- metaalafval,
- houtafval,
- textiel,
- PMD,
- afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
- hout,
- snoeihout,
- batterijen,
- puin,
- asbestcementhoudende afvalstoffen,
- medisch afval en geneesmiddelen,
- recycleerbare harde kunststoffen,
- afvalbanden,
- gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
- vloeibare afvalstoffen,
- plastic folies en plastic zakken

Ophaling van GROFVUIL
ART. 22
Naast het feit dat de inwoners terecht kunnen op de recyclageparken voor de verwijdering van het
grofvuil kan het college van burgemeester en schepenen éénmaal per jaar een huis-aan-huisophaling
van grofvuil organiseren. De dagen van de huis-aan-huis ophaling worden per afzonderlijk
bericht aan de inwoners meegedeeld. Een bijzondere dienstverlening met betrekking tot de
inzameling van Grofvuil kan aangevraagd worden bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
I.M.O.G. De modaliteiten worden vastgesteld door het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Het grof vuil mag slechts tussen 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van
het grof vuil zal plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden
Het grof vuil moet door de inwoners op de rand van de openbare weg geplaatst worden. De
aanbieding dient te gebeuren voor het betrokken perceel, op een wijze dat er geen hinder ontstaat
voor het normale verkeer. De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille
van zijn toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van

percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen verplicht worden om hun grof
vuil langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is,
aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld
door het gemeentebestuur.
Grof vuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit grof vuil nog dezelfde dag van de
openbare weg te verwijderen.

ART. 23
Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling van grof vuil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afbraakmateriaal van woningen en gebouwen beperkt tot inert afbraakmateriaal
gyproc
roofing
asfalt
tuinsnoeisel en tuinafval
glas, met inbegrip van scherven en spiegelglas
-papier en karton
kunststoffen
herbruikbare kleding
K.G.A.
PMD en folies
Hout
Zakken en/of dozen
Autobanden
Wit-en bruingoed

Selectieve inzameling huis-aan-huis van harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en
Drankkartons en zachte kunststofverpakkingen (ook Folies genaamd).

ART.24
Onverminderd de bepalingen van art.3.3.13 is het aan derden- vreemd aan de aangestelde
ophaaldienst verboden:
•
•
•

het aan de openbare weg geplaatste grofvuil te doorzoeken of uit te spreiden.
gesloten verpakkingen te openen, te ledigen of er een gedeelte van de inhoud uit te halen.
de geplaatste voorwerpen bestemd voor het grofvuil te verplaatsen, weg te nemen of mee te
nemen.

Selectieve inzameling van GLAS
ART. 25
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de gemeente het glas
brengen naar de glasbollen die verspreid staan in de gemeente en kunnen ze terecht op de
gemeentelijke recyclageparken.

§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een andere
selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling.
Indien glas toch wordt meegegeven op een hierboven beschreven manier, wordt dit beschouwd als
sluikstorten.

ART. 26
§ 1. Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glasbollen
worden gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas kunnen verwijderd worden via het
recyclagepark.
§ 2. Bij de glasbollen moet afhankelijk van de kleur het glas in het juiste compartiment
gedeponeerd worden.

ART. 27
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en omwikkelingen en
dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn.

ART. 28
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen is verboden. Het is verboden om
naast de glascontainers of glasbollen lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere
voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of glasbollen tussen 20 uur en 8 uur.

SELECTIEVE huis-aan-huis inzameling VAN PAPIER EN KARTON
ART. 29
§ 1.De ophaling van papier en karton gebeurt éénmaal om de twee weken, samen met de ophaling
van de "PMD- zak" (zie onderafdeling 7).
§ 2. Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners van de gemeente ook terecht
op het gemeentelijk recyclagepark.
§ 3. Papier en karton mag niet worden meegegeven in de restafval zak, met
grofvuil, in de PMD-zak of met een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze
afdeling. Het mag ook niet worden aangewend als recipiënt voor andere afvalstoffen.

ART.30
Het papier en karton moet worden samengebonden met touw of verpakt in kartonnen dozen, waarvan
het gewicht niet hoger mag zijn dan 18 kg.

Het papier en karton mag slechts tussen 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten
geplaatst worden De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de
ophaalkalender.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de vorige
of de eerstvolgende werkdag, tenzij anders wordt bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
Het papier en karton moet door de inwoners op de rand van de openbare weg
geplaatst worden. De aanbieding dient te gebeuren voor het betrokken perceel, op een wijze dat
er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer.De inwoners van percelen gelegen aan een
openbare weg die omwille van zijn toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst
mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen verplicht worden om hun "papierkarton" langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar
is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk
meegedeeld door het gemeentebestuur.
Papier en karton, dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit papier en karton nog dezelfde dag van
de openbare weg te verwijderen.

Selectieve inzameling van KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA).
ART. 31
§ 1. Voor het verwijderen van KGA kunnen de inwoners van de gemeente terecht op de
recyclageparken.
§ 2. Het KGA mag niet worden meegegeven met
de ophaling van huisvuil, grofvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in
deze afdeling.
§ 3. Medicijnen mogen enkel bij de apotheker worden afgegeven. Deze mogen niet op het
recyclagepark worden afgegeven.

ART. 32
Het KGA moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden. Hiervoor wordt een
milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen.
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik ter
beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het
gebruik van de milieubox. Het gebruik van de milieubox dient te geschieden overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.

ART. 33

De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met het adres
alwaar ze is afgeleverd. Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de
milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres. Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de
milieubox in goede staat en geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen
nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren bij de bevoegde dienst in de
gemeente.

ART.34
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking,
inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt
de voortbrenger zelf aanduiding over aard en samenstelling van het KGA op de verpakking aan.
Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens moet de verpakking
van elk afzonderlijk product worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te
voorkomen

ART. 35
De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde van de
vergunninghouder. Deze aangestelde verantwoordelijke persoon heeft ten allen tijde het recht om de
identiteit van de persoon die het K.G.A. aanbrengt te controleren
De aanbieder van het KGA mag deze niet zelf in de KGA-kluis op het
recyclagepark deponeren, met uitzondering van TL-lampen, motorolie of frituurolie en -vetten.
TL-lampen motorolie of frituurolie en -vetten die op de gemeentelijke
recyclageparken worden aangeboden dienen door de aanbieder ervan zelf in de daarvoor
bestemde bakken of vaten over te gieten of te deponeren.

Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval
SUBAFDELING Tuinafval
ART.36
§ 1. Voor zover het tuinafval niet door de inwoners van de gemeente op eigen terrein zelf wordt
gecomposteerd, kan men met deze afvalfractie terecht op de recyclageparken. Naast het feit dat
de inwoners terecht kunnen op de recyclageparken voor de verwijdering van het tuinafval kan het
college van burgemeester en schepenen tweemaal per jaar een huis-aan-huisophaling van tuinafval
organiseren.
Het snoeihout moet worden samengebonden met touw, waarvan het gewicht niet hoger mag zijn dan
18 kg per bundel. Zacht tuinafval (gras, bladeren) mag enkel in een composteerbare zak, te verkrijgen
op het gemeentehuis.
Het tuinafval mag slechts tussen 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van
het tuinafval zal plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden. De dagen van de
ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.

Het tuinafval moet door de inwoners op de rand van de openbare weg geplaatst worden. De
aanbieding dient te gebeuren voor het betrokken perceel, op een wijze dat er geen hinder ontstaat
voor het normale verkeer. De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille
van zijn toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van
percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen verplicht worden om hun
tuinafval langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar
is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk
meegedeeld door het gemeentebestuur.
Tuinafval, dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit tuinafval nog dezelfde dag van de
openbare weg te verwijderen.
§ 2. Het tuinafval mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil in de restafvalzak, met
het selectief opgehaalde PMD in de PMD-zak, met het grofvuil of met een andere selectieve
inzamelmethode, dan omschreven in deze afdeling.

ART 37
§ 1. Een bijzondere dienstverlening met betrekking tot de selectieve inzameling
van Tuinafval kan aangevraagd worden bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
I.M.O.G. De modaliteiten worden vastgesteld door het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
§ 2. Het tuinafval moet met het oog op deze selectieve inzameling aangeboden worden in de
hiervoor ter beschikking gestelde tuinafvalbak.
§ 3. De tuinafvalbakken mogen slechts tussen 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop
de ophaling van het tuinafval zal plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan
de rand van de openbare weg.
De tuinafvalbakken moeten door de inwoners voor het betrokken perceel langs de rand van de
openbare weg worden geplaatst op een wijze die geen hinder vormt voor voertuigen, rijwielen en
voetgangers.
§ 4. Tuinafvalbakken die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van
dit hoofdstuk worden niet meegenomen. De aanbieder dient deze afvalbak nog dezelfde dag van de
openbare weg te verwijderen.

ART. 38
§ 1. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de
Tuinafvalbak. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de Tuinafvalbak uitsluitend mag
gebruikt worden voor de opslag van Tuinafval en uitsluitend mag worden aangeboden op de wijze
zoals voorzien in dit hoofdstuk.

Groente- en Fruitafval
ART. 39

Voor zover het Groente- en Fruitafval niet door de inwoners van de gemeente op eigen terrein zelf
wordt gecomposteerd, kan deze afvalfractie meegegeven worden met het gewoon huisvuil in de
restafvalzak (zoals bepaald in onderafdeling 1).

Selectieve inzameling huis-aan-huis van plastiek-, metaal- en drankverpakking (PMD).
ART. 40
§ 1. De ophaling van het PMD gebeurt om de 2 weken. Het PMD wordt aangeboden in een
PMD-zak, de ophaling van de zachte kunststofverpakkingen gebeurt om de 8 weken op de dag van de
PMD-ophaling. De folies worden aangeboden in een transparante foliezak. De inwoners kunnen
zich deze zakken aanschaffen, mits de betaling van een prijs per zak, door de gemeenteraad
vast te stellen.
§ 2. De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender en
dienen samen te vallen met deze van de ophaling van de restafvalzak en deze van papier en
karton.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de vorige
of de eerstvolgende werkdag, tenzij anders wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen.

ART. 41
Het PMD-afval en de folies mogen niet worden meegegeven in de restafvalzak, met het grofvuil of
een andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.
ART. 42
§ 1. Het PMD-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe bestemde zakken (de PMD-zak). De
folies worden aangeboden in een transparante foliezak. Deze
zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentebestuur en in de gemeente gevestigde handelszaken
tegen een door de gemeenteraad bepaald bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in het daartoe bestemde PMDzak worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van het recipiënt mag niet hoger zijn dan 18 kg en de zak moet volledig gesloten
worden aangeboden.
ART. 43
PMD-afval en de transparante foliezak die worden aangeboden op een
wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze afdeling worden niet meegenomen. Deze
zakken worden voorzien van een sticker. Indien de zak geweigerd is, moet deze opnieuw gesorteerd
worden. De aanbieder dient de geweigerde zakken nog dezelfde dag van de openbare weg te
verwijderen anders zal dit beschouwd worden als sluikstorten.
ART. 44
Het PMD-afval en de transparante foliezak mogen slechts tussen 19 uur van de dag voorafgaand
aan de dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden en 5 uur door de inwoners
buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg.

Het PMD-afval en de transparante foliezak moeten door de inwoners voor het betrokken perceel
langs de rand van de openbare weg worden geplaatst op een wijze die geen hinder vormt voor het
verkeer.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand geen
normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die afgelegen zijn van
de openbare weg, kunnen verplicht worden om hun PMD-afval en de transparante foliezak
langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is, aan
te bieden dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door
het gemeentebestuur.
ART. 45: Selectieve inzameling van textiel
Inzameling: Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in
de gemeente en op de recyclageparken. Het kan eveneens huis aan huis worden ingezameld langs
de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht. Alleen de organisaties waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen,
respectievelijk huis aan huis inzameling te organiseren. Textielcontainers die zijn opgesteld zonder
toelating kunnen in opdracht van het college van burgemeester en schepenen worden verwijderd en in
bewaring genomen worden. Het wegnemen en bewaren van de container gebeurt op kosten en risico
van diegene die de container heeft geplaatst.

Wijze van aanbieding: Bij de selectieve ophaling van textielafval dient het textiel zorgvuldig in een
afgesloten recipiënt te worden aangeboden. Het is verboden om naast de textielcontainers textielafval
of andere voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten.

Tarieven recyclagepark
ART. 46 Voor sommige afvalstoffen en/of door bepaalde aanbrengers dient een retributie te worden
betaald. De gemeenteraad stelt het retributiereglement vast.

Marktafvalstoffen en afvalstoffen van evenementen
ART. 47 Marktafvalstoffen
Dit artikel is van toepassing op de openbare markten zoals beschreven in hoofdstuk 11.
De marktkramers en/of handelaars zijn persoonlijk verantwoordelijk om, bij het verlaten van de
marktplaats, hun standplaats en de onmiddellijke omgeving ervan in staat van volkomen netheid te
brengen. Daartoe zullen zij al het afval meenemen.

ART. 48
Afvalstoffen van evenementen zal
elke organisator van activiteiten, feesten, manifestaties, kermissen of
bijzondere gebeurtenissen, al dan niet bij publieke inrichtingen, op private terreinen of langs de

openbare weg, zorgen voor een efficiënte inzameling van de afval die dergelijke activiteiten met zich
meebrengen. Deze inzameling zal zoveel mogelijk selectief gebeuren (drankblikjes, papier, en
andere). In de gevallen waarbij een vergunning van de burgemeester voorzien is, zal het plan voor
afvalinzameling en -verwijdering bij de aanvraag gevoegd worden.

Onderafdeling 2. De *recyclageparken
ART. 49
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van afvalstoffen
mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage.

ART. 50
De recyclageparken zijn gelegen te:
1)Vichte, aan de Otegemstraat
2) Anzegem, in de Landergemstraat
Het recyclagepark van Vichte is enkel toegankelijk voor de aanvoer van niet-betalende fracties.
Op beide recyclageparken zijn de volgende voertuigen verboden:
- heftrucks of transpaletten
- vrachtwagens en tractors

ART.51
§ 1. De recyclageparken zijn enkel bestemd voor afval afkomstig van inwoners van de gemeente
en dus enkel toegankelijk voor elke burger die gedomicilieerd is in Anzegem. Volgende personen zijn
eveneens toegelaten:
•

•

•

elke burger die niet gedomicilieerd is in Anzegem maar die eigenaar of huurder is van een
private woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente Anzegem, die niet tot zijn of
haar hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning gebruikt kan
worden en die de gemeentebelasting tweede verblijven heeft betaald in het jaar voorafgaand
aan het bezoek (te staven met een betalingsbewijs).
Elke burger die niet in Anzegem gedomicilieerd is maar dit komt in naam van een inwoner van
Anzegem en dit kan bewijzen of vergezeld is door de betrokken persoon.

Het betalende gedeelte van het recyclagepark van Anzegem is toegankelijk met de
elektronische identiteitskaart

Het gemeentebestuur respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan de
recyclageparken en zet alle noodzakelijke middelen in zodat persoonsgegevens enkel verwerkt
worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier conform artikel 14 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om de rechtmatigheid van de verwerking te garanderen verwerkt het gemeentebestuur uitsluitend uw
gegevens als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In eerste instantie verwerkt het
gemeentebestuur gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke opdracht die op de
gemeente rust; alsook gegevensverwerkingen noodzakelijk voor het vervullen van een taak van
algemeen belang of een taak i.k.v. uitoefening van het openbaar gezag. Daarnaast worden ook
gegevens verwerkt op basis van contractuele overeenkomsten met betrokkenen.
Elke gebruiker bewijst op eenvoudig verzoek van die recyclageparkwachters zijn identiteit. Misbruiken
op dit artikel kunnen leiden tot sancties.
Het aangeboden afval dient afkomstig te zijn van private huishoudens of van een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
§ 2. De recyclageparken zijn enkel toegankelijk voor
aanvoerders van afval, voor de diensten van de gemeenten en
voor de verantwoordelijken voor de verwijdering van het afval.
Openingsuren recyclagepark te Anzegem:

dag

voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

10-11u45

14-17u45

woensdag

gesloten

14-18u15

donderdag

gesloten

14u-17u45

vrijdag

10-11u45

14-17u45

zaterdag

9u-11u45

12u30-14u45

Openingsuren recyclagepark te Vichte:

dag

voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

10-11u45

14-17u45

woensdag

gesloten

14-18u15

donderdag

gesloten

14-17u45

vrijdag

10-11u45

14-17u45

zaterdag

9u-11u45

12u30-14u45

De openingsuren van de gemeentelijke recyclageparken worden aangebracht aan de ingang van
het recyclagepark. De recyclageparken zijn gesloten op feestdagen. Buiten de openingsuren is het
recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
§ 3. Gemeentelijke toezichters zijn ter plaatse. De inwoners moeten strikt hun
richtlijnen opvolgen. De gebruikers moeten hun identiteitsbewijzen tonen wanneer zij hierom
verzocht worden.

ART. 52
§1. Volgende afvalstoffen kunnen op de recyclageparken aangeboden worden:
•

huishoudelijke afvalstoffen

•

bedrijfsafvalstoffen die met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar zijn qua aard,
samenstelling en hoeveelheid (niet procesgebonden afval), met uitzondering van het KGAafval/chemisch afval door KKMO’s

§2.De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden,
teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. Snoeihout in bussels
mogen niet met ijzerdraad gebonden zijn. Struiken, bomen of planten moeten van hun wortels
ontdaan zijn, dit kan afzonderlijk worden gedeponeerd op de aangeduide plaats.
Het aangevoerde snoeihout mag een maximale lengte van 1,50 m hebben. Snoeihout dat niet aan
deze voorwaarden voldoet kan geweigerd worden.
Kartonnen dozen moeten geplooid worden.
KGA moet afgegeven worden aan de recyclageparkwachters.
Injectienaalden moeten worden aangeboden worden in een naaldcontainer
Asbestcement kan in de respectievelijke container op het recyclagepark verpakt in transparante
inpakfolie aangeboden worden. Bij de aanvoer van deze fractie dient de aanvoerder zich aan te
melden bij de recyclageparkwachter alvorens de lading te lossen zodat de aanvoer kan geregistreerd
worden. De recyclageparkwachter zal toezien dat het asbestcement op een veilige manier in de
container wordt gedeponeerd.

ART.53
§1. De volgende afvalstoffen worden geweigerd:
•

Huisvuil;

•

Groente- en fruitafval

•

Slachtafval en dierenkrengen;

•

Springstoffen, wapens, munitie, vuurwerk;

•

Producten die straling (kunnen) veroorzaken;

•

Radio-actieve stoffen;

•

Drukhouders (gasflessen);

•

Giftig afval;

•

Oude en vervallen geneesmiddelen;

•

Specifieke bedrijfsafvalstoffen;

•

KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong;

•

Pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen;

•

Niet-hecht gebonden asbest;

•

Afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken door stank (bvb. rottend gras), door stof,
door lekken;

•

Afvalstoffen die mogelijk dierlijke uitwerpselen bevatten (bvb. volièreafval);

•

Mazouttanks zonder reinigingsattest;

•

Autowrakken;

•

Roet;

•

Vrachtwagen- of tractorbanden;

•

Verontreinigde zwarte grond (bvb. verontreiniging met mazout);

•

Afval aangeboden in huisvuilzakken en kleine voorwerpen die thuishoren in een
huisvuilzak en die er qua volume kunnen ingestopt worden;

§2. De volgende afvalstoffen zijn beperkt in hoeveelheid per beurt en mogen enkel afkomstig zijn van
particuliere huishoudens:
•
•
•
•
•
•
•
•

minerale olie: maximum 10 liter
frituurolie en vet: maximum 10 liter
tl-lampen: maximum 10 stuks
accu’s: maximaal 1 stuk
klein gevaarlijk afval: maximaal 10 kg
piepschuim (isomo): maximaal 0,25 m³
folies: maximaal 0,25 m³
Autobanden: maximaal 4

ART. 54
§ 1. Het is de toezichter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel aanbieders op het
recyclagepark bevinden en in functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark.
§ 2. Kinderen, jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider, deze
begeleider waakt erover dat de kinderen niet spelen of lopen op het recyclagepark. Dieren zijn niet
toegelaten. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordien op het
recyclagepark.

ART. 55
De snelheid van voertuigen is beperkt tot 5 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het
lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn
ertoe gehouden de aanwijzingen van de toezichter te volgen. Op het
recyclagepark worden voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, waarvan het

totaalgewicht méér dan 2500 kg bedraagt, geweigerd. De nettovracht die wordt aangevoerd mag
hoogstens 200 kg bedragen per beurt en zeker géén volume hebben
van méér dan 1m3. Verschillende beurten per dag zijn toegelaten mits
toestemming van de toezichter en op voorwaarde dat de goede werking van het recyclagepark
hierdoor niet in het gedrang komt.

ART.56
§ 1. De gebruikers van het recyclagepark moeten het door hen bevuilde terrein reinigen.
§ 2. Het achterlaten van afval in de onmiddellijke omgeving van het recyclagepark wordt
gelijkgesteld met sluikstort

ART. 57
Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplantingen of uitrusting.

