Reglement betreffende de inzameling en het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
Artikel 1
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan:
alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in het besluit van de
Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREMA).
Artikel 2
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke
inzameling): gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen, krengen van dieren en
slachtafval, oude en vervallen geneesmiddelen.
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:
restafval, groente- en fruitafval, gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen, krengen
van dieren en slachtafval, oude en vervallen geneesmiddelen.
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te
bieden.
Artikel 3
§ 1. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om
het even welke afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de
burgemeester, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
Artikel 4
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het
even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. Behoudens de
geldende uitzonderingen.

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 openbare en private wegen, plaatsen
en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met dit reglement en andere wettelijke
bepalingen.
§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een private plaats op een wijze in strijd
met dit reglement of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de
overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5 §1 bedoelde afvalstoffen bevelen.
Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder
beschikt over een redelijke termijn, 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 dit reglement of met
andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, §1 bedoelde
afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar
overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de
ontvangst van het bevel van de burgemeester, afhankelijk van de omstandigheden kan de
burgemeester beslissen om van deze termijn af te wijken. 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 5 §3 bedoelde eigenaar
de kosten van de verwijdering van de in artikel 5 §1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de
overtreder.
§ 5. Ongeacht artikel 5, §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 dit reglement of
met andere wettelijke bepalingen.
§ 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 5, §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.
§ 7. Het is verboden modder, zand, vuilnis of gelijk welk afval in de rioolkolken te gieten, te
werpen of te vegen.
Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze afvalstoffen in de riolering
te deponeren.
§ 8. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en
tuinafval. Deze stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op
straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.
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Artikel 6
§ 1. Teneinde vervuiling van het openbaar domein en het leefmilieu te voorkomen worden
openbare straatvuilbakjes geplaatst.
§ 2. In de straatvuilbakjes mag enkel afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde
producten gedeponeerd worden.
§ 3. Het is verboden deze straatvuilbakjes te gebruiken om zich te ontdoen van
huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
en bedrijfsafvalstoffen.

Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen
Artikel 7
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in dit
reglement. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van dit reglement worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog
de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers en
door de parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de
parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen
verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie,
de leden van de federale en lokale politie ,de ambtenaren bedoeld hoofdstuk 7 toezicht en
strafbepalingen van het materialendecreet van 23 december 2011 en latere wijzigingen
alsook de ambtenaren bedoeld in de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op dit reglement en het opstellen van
een proces-verbaal.
Artikel 8
§ 1. De afvalstoffen mogen de avond vóór de ophaling vanaf 18.00 uur buitengeplaatst
worden, maar moeten ten laatste om 6 uur de dag van de inzameling zelf buitenstaan. De
burgemeester kan hierop een afwijking toestaan.
De fracties grofvuil en textielafval mogen worden aangeboden ten vroegste vanaf 6 uur de
dag van de inzameling, maar moeten ten laatste om 8 uur diezelfde dag buitenstaan. De
burgemeester kan hierop een afwijking toestaan.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënten of wijze
aangeboden te worden 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
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de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare
weg die wel toegankelijk is.
§ 3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 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 aanbieder van afval mag zelf geen recipiënten gooien of ledigen in de voertuigen die
instaan voor de ophaling.
§ 6. De afvalrecipiënten (restafvalcontainers, gft-containers) moeten, ongeacht of ze werden
geledigd of niet, door de aanbieder op de dag van de inzameling van de afvalfractie, voor
middernacht worden verwijderd van de openbare weg.
§ 7. Buiten de hierboven vastgestelde dagen en uren is het verboden afvalstoffen en/of
afvalrecipiënten op de openbare weg te plaatsen.
§ 8. In de ondergrondse afvalcontainers mag niet worden gestort tussen 22 uur en 7 uur.
§ 9. De dagen waarop in de verscheidene straten de huishoudelijke afvalstoffen worden
ingezameld staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks verspreid wordt aan de bevolking,
§ 10. De aangeboden afvalstoffen moeten passen in het trommelsysteem van de
ondergrondse afvalcontainer. De afvalstoffen mogen niet zodanig in de trommel van de
ondergrondse container gepropt worden dat zij blijven vastzitten in het systeem. Na gebruik
van de ondergrondse container moet de trommel terug gesloten worden.
§ 11. Er mogen geen vervuilde afvalfracties worden aangeboden bij de selectieve
inzameling. Er is sprake van een vervuilde afvalfractie wanneer een bepaalde afvalfractie
vermengd is met een andere afvalfractie.
Artikel 9 – Woonsites met ondergrondse afvalcontainers
§ 1. In woonsites waar ondergrondse afvalcontainers voor specifieke afvalfracties staan, is
het verplicht deze huishoudelijke afvalfracties of het gelijkaardig bedrijfsafval aan te bieden in
de ondergrondse afvalcontainers. De aanbieding gebeurt op volgende wijze:
- in de daarvoor voorziene fractierecipïenten (de bovengrondse werpzuil)
- met een daartoe bestemde persoonlijke badge
§ 2. Fracties waarvoor geen recipiënten voorzien zijn op de woonsite, worden aangeboden
zoals voorzien in de artikels m.b.t. de selectieve inzameling. De woonsites/adressen die
gebruik moeten maken van de ondergrondse afvalcontainers zijn vermeld in bijlage bij het
algemeen politiereglement.

GR 24 juni 2021

Afdeling 4 – Afval op standplaatsen
Artikel 10
§ 1. Uitbaters van gelegenheden, die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht een afvalkorf te plaatsen en de
omgeving van hun inrichting rein te houden
Artikel 11
§ 1. De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, papier e.d. dienen
gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten
dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het
betreft.
Artikel 12
§ 1. De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te
zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.
Artikel 13
§ 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 14
§ 1. De begeleiders van een hond zijn steeds verplicht om de uitwerpselen van het dier op de
openbare wegen of openbare ruimten onmiddellijk te verwijderen.
§ 2. Om de uitwerpselen van het dier op de openbare weg onmiddellijk te kunnen verwijderen,
moeten de begeleiders van een hond steeds in het bezit zijn van een geschikt zakje. Dit zakje
moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden.
§ 3. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of
houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een
straatvuilbakje of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat
deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling.
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.
§ 4. De bepalingen artikel 14, zijn niet van toepassing op de honden die blinden en
gehandicapten begeleiden.
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Afdeling 6 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Artikel 15
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 07.00 uur en
na 22.00 uur. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark,
anders dan de brievenbus.
§ 2. Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst “Geen reclamedrukwerk a.u.b.” ter
beschikking gesteld. Deze zelfklever kan op de brievenbus aangeplakt worden.
Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een
dergelijke zelfklever.
§ 3. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 15, § 1 en § 2 kunnen gemeld
worden bij het gemeentebestuur.

Hoofdstuk II – Inzameling van restafval en de gemengde
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 16
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder restafval en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan : alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die in de voorgeschreven
recipiënt voor de restafvalophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van krengen
van dieren, slachtafval, papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en
tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval,
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere selectief,
ingezamelde afvalstoffen.

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 17
§ 1. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt wekelijks
huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen,
op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
§ 2. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet
worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het restafval
en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het recyclagepark.
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§ 4. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van andere dan door het college van
burgemeester en schepenen aangestelde overbrengers.

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 18
§ 1. De huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden in
de restafvalcontainer voorzien van een geïntegreerde chip van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l
toegekend per aansluitpunt.
§ 2. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aanhuisophaling kunnen per aansluitingspunt een uitzondering aanvragen. De inwoner dient
vooraf contact op te nemen met de informatielijn van MIWA. De inwoner mag na telefonische
afspraak op de dag van de ophaling naast de container één of meerdere zakken plaatsen.
Enkel het aangevraagde aantal zakken wordt opgehaald na weging. Het is niet toegelaten
niet degelijk verpakte snijdende of scherpe voorwerpen in de zakken te stoppen. De zakken
moeten behoorlijk worden dichtgestropt zodanig dat ze gemakkelijk kunnen vastgenomen en
opgetild worden met één hand. De recipiënt mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
Het gewicht per zak mag 15 kg niet overtreffen.
§ 3. De restafvalcontainer wordt aan huis afgeleverd en kan niet worden geweigerd. De
restafvalcontainer blijft eigendom van MIWA.
§ 4. De container moet verbonden blijven aan het adres waar hij geleverd is. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de restafvalcontainer mee te nemen naar
zijn nieuw adres.
§ 5. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud
van de restafvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de container enkel
mag aangewend worden voor de opslag van restafval. De kosten voor herstelling of
vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In
geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te
nemen met de informatielijn van MIWA met het oog op de herstelling of de vervanging door
een nieuwe restafvalcontainer. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe
container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat
opmaken.
§ 6. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen
beschikking hebben over een restafvalcontainer kunnen via de informatielijn van MIWA een
restafvalcontainer aanvragen.
§ 7. Het is aan personen, buiten het gezin dat de zakken heeft buitengezet, verboden de op
de straat staande gevulde zakken te openen, te doorzoeken, te ledigen, restafval er uit te
nemen of bij te vullen.

Hoofdstuk III – Inzameling van grofvuil
Afdeling 1 – Definitie
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Artikel 19
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grofvuil verstaan : alle afvalstoffen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt
voor de restafvalophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief
ingezamelde afvalstoffen.
Wat hoort erbij:
1.
Grote stukken brandbaar restafval die niet in de restafvalcontainer passen zoals:
•
•
•
•
•
•
•

2.

groot speelgoed (zonder batterijen)
matrassen
tapijten
zitbank
verontreinigd piepschuim
autostoel
...
Houtafval dat je niet zelf naar het recyclagepark kan vervoeren:

•
•
•
•
•
•

3.

kaderwerk van vensters (zonder glas)
kasten
stoelen
houten kisten en bakken
planken
…
Metalen voorwerpen die je niet zelf naar het recyclagepark kan brengen:

•
•
•
•
•

fiets
vogelkooi
strijkplank
metalen badkuip
…

Wat hoort er niet bij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalfracties die selectief worden ingezameld aan huis: restafval dat in de
restafvalcontainer kan, GFT, PMD, snoeihout, papier en karton, textiel.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): verfpotten, frituurolie, giftige stoffen, ...
Bouw– en sloopafval: beton, roofing, toiletten, wastafels, gipsplaat, golfplaten,
roofing, isolatie, asbest, cement
Steenpuin: stenen, aardewerk, dakpannen, vloeren, …
Glas en spiegels
Autobanden
Afgedankte elektro zoals computers, televisietoestellen, zonnebanken, …
Zuiver piepschuim
Tuinafval
Plastic folies

GR 24 juni 2021

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 20
§ 1. Het grofvuil wordt op afroep vier keer per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.
Het grofvuil wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten alsook op het recyclagepark.
§2. Alleen de Kringwinkel waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten
heeft, mag het herbruikbare deel van het grofvuil inzamelen.
§ 3. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van
het bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
§ 4. Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil gebruik te maken van andere dan
door het college van burgemeester en schepenen aangestelde overbrengers.

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 21
§ 1. Het grofvuil dient gegroepeerd (brandbare fractie, hout, AEEA, metalen) te worden
opgesteld. Voor de houtfractie moeten kasten die deels uit houtvezelplaat (hardboard),
formica of een andere kunststof bestaan, worden gedemonteerd zodat zuiver hout apart kan
worden aangeboden.
§ 2. De afmetingen en het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel
moeten zodanig zijn dat de ophaler ze manueel kan opladen.
§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Hoofdstuk IV – Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 22
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan : hol glas en vlak glas,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding met uitzondering van
• Deksels en doppen
• Hittebestendig glas, waaronder ovenschotels en kookplaten
• Porselein, aardewerk, stenen kruiken, keramiek, terracotta
• Opaalglas
• Glazen of kristallen vaatwerk
• Vlak glas zoals ruiten en spiegels
• Gloeilampen en tl-lampen

§ 2. Hol glas betreft alle flessen, flacons en bokalen in doorzichtig glas (verpakkingsglas).
§ 3. Vlak glas betreft vensterglas.
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Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 23
§ 1. Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente en op het recyclagepark..
Het gebruik van de in de gemeente opgestelde glascontainers is uitsluitend voorbehouden
aan de inwoners van de gemeente.
§ 2. Hol glas en vlak glas mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een
andere selectieve inzameling.
§ 3. Vlak glas wordt enkel ingezameld op het recyclagepark

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 24
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient afhankelijk van de kleur, in de
daartoe voorziene glascontainer te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende
gereinigd te zijn.
Artikel 25
§ 1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof 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 glascontainer tussen 20.00 uur en 8 uur.

Hoofdstuk V – Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 26
§1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan :
•
•
•
•

papieren zakken en kartonnen dozen
kranten, tijdschriften en folders
boeken
briefpapier en printpapier

met uitzondering van:
•
•
•
•
•

vuil of vet papier
huishoudfolie ('cellofaanpapier')
behangpapier
aluminiumfolie ('zilverpapier')
plastic en piepschuim
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Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 27
§ 1. Papier en karton wordt maandelijks 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 restafval en de gemengde
fractie van het bedrijfsafval het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van
papier en karton.

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 28
§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos of te worden
samengebonden met een koord.
§ 2. Het gewicht van het aangeboden pak of recipiënt mag niet zwaarder zijn dan 15 kg.

Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van groente-, fruit- en
tuinafval
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 29
§ 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder groente-, fruit- en tuinafval:
het gescheiden ingezameld organisch deel van het huishoudelijk afval. Het omvat in feite het
keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. GFTafval ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding.
§ 2 Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

Afdeling 2 – Gebruik van de GFT-container
Artikel 30
§ 1. Het GFT-afval moet worden aangeboden in de GFT-container voorzien van een
verzegeld GFT-label. De geledigde recipiënten moeten door de aanbieder op de dag van de
lediging worden verwijderd van de openbare weg.
§ 2. De GFT-container moet verbonden blijven aan het adres waar hij geleverd is. In geval
van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar
zijn nieuw adres.
§ 3. 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. De kosten voor
herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk
gebruik.
In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te
nemen met de informatielijn van MIWA met het oog op de herstelling of de vervanging door
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een nieuwe GFT-container. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container
ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
§ 4 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen
beschikking hebben over een GFT-container, kunnen via de informatielijn van MIWA een
GFT-container aanvragen.

Hoofdstuk VII Selectieve inzameling van snoeihout
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 31
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder snoeihout verstaan : takken met een
diameter van maximaal 10 cm en een maximum lengte van 150 cm. De maximum
hoeveelheid snoeihout wordt beperkt tot 4 kubieke meter per ophaalpunt en per ophaalbeurt.

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 32
§ 1. Het snoeihout wordt minstens viermaal per jaar 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 snoeihout wordt ook ingezameld op het
recyclagepark
§ 2. Het snoeihout mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie
van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van
snoeihout.

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 33
§ 1. Het snoeiafval dient voor de huis-aan-huis ophaling aangeboden te worden in met
koorden gebonden (geen ijzerdraad of nylondraad) bundels.
Het maximumvolume bedraagt 4 m³ per ophaalpunt en per ophaalbeurt.
De lengte van de takken mag niet langer zijn dan 1,5 meter.
§ 2. Op het recyclagepark mag het snoeihout los worden aangeboden.

Hoofdstuk VIII – Selectieve inzameling van Plastic
verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 34
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Plastic verpakkingen, Metalen
verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: plasticflessen, flacons en
verpakkingen, metalen verpakkingen (inclusief spuitbussen van voedingsmiddelen en
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cosmetica, aluminiumschaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen) en drankkartons,
met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
§ 2. Het aangeboden PMD-afval mag geen Klein Gevaarlijk Afval (KGA), glas, etensresten of
andere afvalstoffen bevatten.

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 35
§ 1. Het PMD-afval wordt 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. PMD-afval wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van
het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van het
PMD-afval.
§ 3. Verontreinigd PMD-afval wordt niet aanvaard.

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 36
§ 1. Het PMD dient aangeboden te worden in vuilniszakken die uitsluitend daarvoor ter
beschikking worden gesteld door het gemeentebestuur aan een vooraf bepaalde prijs.
§ 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven
recipiënt worden aangeboden.
§ 3. De vuilniszakken moeten behoorlijk worden dichtgemaakt zodat ze gemakkelijk kunnen
worden vastgenomen en opgetild met één hand. De recipiënt mag niet scheuren noch
barsten en geen lekken vertonen.

Hoofdstuk IX – Selectieve inzameling van textiel en
herbruikbare goederen
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 37
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt
worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, speelgoed, e.d.
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan:
alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), riemen, schoeisel, handtassen,
beddengoed, keuken en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes),
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, zetelhoezen), speelgoedknuffels e.d. die
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ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 38
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld op
privé-gronden in de gemeente of via huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepen
bepaalde dagen en via het recyclagepark.
§ 2. Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en
schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende
textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aanhuisinzameling te organiseren.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van
het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
§ 4. Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de
OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze
inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug
te vinden via het gemeentelijk informatieblad en via de gemeentelijke diensten.
§ 5. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval en de
gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van herbruikbare goederen.
§ 6. 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 restafval,
grofvuil of metalen gemengd.

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 39
§ 1. De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden in een degelijke staat.
§ 2. De afmetingen en het gewicht van één afzonderlijk voorwerp moeten zodanig zijn dat de
ophaler ze manueel kan opladen.
§ 3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren
voor de ophalers van de goederen.
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Hoofdstuk X – Selectieve inzameling van asbest
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 40
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder asbest verstaan: alle door de normale
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane
soorten van asbesthoudend afval.

Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 41
§ 1. Hechtgebonden asbest wordt op afroep, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen
waar de ophaling is ingericht.
Hechtgebonden asbest wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Hechtgebonden asbest mag niet worden meegegeven met het restafval en de
gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling.

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 42
§ 1. De huis- aan huisophaling geldt enkel voor asbesthoudende golfplaten, welke volledig
worden verpakt in de zak, die uitsluitend daarvoor ter beschikking wordt gesteld door MIWA
aan een vooraf bepaalde prijs.
Maximaal mag 50 m² aangeboden worden.
Artikel 43
§ 1. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden getransporteerd in open
voertuigen of aanhangwagens indien het materiaal volledig verpakt is. De bestuurder van
een voertuig dient alle maatregelen in acht te nemen om te vermijden dat asbesthoudend
materiaal of stof in de omgeving terecht komt.
Artikel 44
§ 1. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd naar het
recyclagepark indien het volledig is verpakt in transparante plastic folie of zakken. De
bezoeker zal zich onthouden van elke handeling die kan leiden tot het verspreiden van
asbesthoudende partikels.
Artikel 45
§ 1. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren
voor de ophalers van de goederen.

Hoofdstuk XI – Strafbepalingen
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Artikel 46
§ 1. Elke overtreding van de bepalingen wordt gestraft met:
•
•

ofwel straffen bepaald door wetten, decreten of besluiten, in het bijzonder het
materialendecreet van 23 december 2011 en latere wijzigingen
ofwel gemeentelijke administratieve sancties, krachtens het algemeen gemeentelijk
politiereglement (met toepassing van GAS).

Artikel 47
§ 1. Betwisting in verband met toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door
het college van burgemeester en schepenen.
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