
• Bijlage 2 bij  de APV (het GAS-reglement) 

huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en 

recyclageparken 

De huidige tekst wordt vervangen door de onderstaande tekst. Wijzigingen aangeduid: 

toevoegingen in geel gemarkeerd + schrappingen in vetjes en geschrapt. 

 

BIJLAGE 2 

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 organisch-biologisch 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 organisch-biologisch 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. 8. - Plastiek-, Metaal- en Drankverpakkingen Harde Plastic verpakkingen, metalen 

verpakkingen en drankkartons (PMD) en zachte kunststofverpakkingen (ook folies genaamd). 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Plastiek-, Metaal- en Drankverpakkingen 

verstaan,  plastiek flessen en flacons van frisdrank, water, melk, detergenten en 

verzorgingsprodukten; metalen blikjes van bier, frisdrank 

en  water;   conservenblikken;  metalen deksels en schroefdoppen van flessen  en bokalen en 

kartonnen drankverpakkingen. Harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons verstaan, plastic flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes en potjes, 

drankblikjes en conservenblikken, spuitbussen voor voedingsmiddelen en cosmetica, deksels 

en kroonkurken, aluminium bakjes en schaaltjes, brikjes. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder zachte kunststofverpakkingen (ook folies 

genaamd) verstaan: folie rond drankverpakkingen, keukenpapier, toiletpapier, 

reclamefolders,…; plastic zakjes voor voedingswaren (salade, rauwkost, sandwiches, 

pasta,…); lege zakken van potgrond, korrels voor huisdieren,…; winkelzakjes 



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. 

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.  Er zijn aparte restafvalzakken 

voor afval afkomstig van particuliere huishoudens en voor afval niet afkomstig van particuliere 

huishoudens.  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.  Bij aankoop van huisvuilzakken bestemd voor particuliere huishoudens wordt 

geen betalingsbewijs afgeleverd.  Bij aankoop van zakken bestemd voor kmo’s en 

zelfstandige ondernemingen  kan  een betalingsbewijs afgeleverd worden.  Het gewicht van 

de restafval zak mag niet hoger zijn dan 18 kg en de zak moet volledig gesloten worden 

aangeboden. 

ART.21  

Het  is  verboden om in de restafvalzakken, bestemd voor het ophalen van  huisvuil volgende 
afvalstoffen te deponeren: 

1.  oud papier en karton 
2.  glas, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van scherven en spiegelglas). 
3.   KGA,  met  inbegrip van minerale vetten en -oliën (b.v. motorolie)  en plantaardige vetten 
en -oliën (b.v.  frituurvet). 
4.  afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard. 
5.  tuinafval. 
6.  metaalafval. 
7.  herbruikbare kledij. 
8.  PMD en folies. 
9.  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
10. Hout 
11. Snoeihout 
Overtredingen worden aanzien als sluikstorten. 

Ophaling van GROFVUIL 

 

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 plastiek-, metaal- en drankverpakking harde Plastic 

verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons(PMD) en zachte kunststofverpakkingen 

(ook Folies genaamd).  

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 mag 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 PMD-zak worden aangeboden. 

§  3.   Het gewicht van een PMD-zak 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  dit PMD-afval 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 mag 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. 

 

 


