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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Afdeling 1 — Definities. 
 
Artikel 1.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder: 
1° afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen en verge-

lijkbare bedrijfsafvalstoffen; 
2° huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan 

door de normale werking van een particuliere huis-
houding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het 
VLAREA.; 

3° vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstof-
fen die omwille van aard, samenstelling en hoeveel-

heid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstof-
fen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde aard zijn als deze van de normale werking 
van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd 
in artikel 5.4.1.1 van het VLAREA.; 

4° aanbieder: de persoon die afval aanbiedt, hetzij voor 
huis-aan-huis ophaling, hetzij op het gemeentelijke 
containerpark; 

5° ophaler: de aannemer aangesteld door het gemeen-
tebestuur voor de inzameling van het afval. 

 
Afdeling 2 — Aanbieding. 
 
Artikel 1.2. 
De inwoners kunnen afvalstoffen aanbieden voor huis-
aan-huis inzameling of op het containerpark volgens de 
voorwaarden vermeld in dit reglement. 
 
Artikel 1.3. 
Alleen afvalstoffen aangeboden overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement worden aanvaard. 
Afvalstoffen aangeboden voor huis-aan-huis inzameling 
die de ophaler niet meegenomen heeft, moeten door de 
aanbieder onverwijld verwijderd worden. 
 
Artikel 1.4. 
De afvalstoffen worden zodanig aangeboden dat ze geen 
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de 
gezondheid van het personeel van de ophaler. Scherpe 
voorwerpen moeten goed verpakt zijn. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 1.5. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de 
dagen van de huis-aan-huis inzamelingen van de ver-
schillende fracties. 
Deze data worden vermeld in de ophaalkalender die de 
inwoners elk jaar in december ontvangen. 
 
[Afdeling 3 — Verbodsbepalingen. 
 
Artikel 1.6. 
Het is verboden afvalstoffen afkomstig van andere 
gemeenten mee te geven met om het even welke inza-
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meling van huishoudelijke of hiermee gelijkgestelde 
afvalstoffen of het aanbieden ervan in het containerpark. 
 
Artikel 1.7. 
Het is verboden afvalstoffen van het gemeentelijk 
containerpark mee te nemen. 
 
Artikel 1.8. 
Het is verboden afvalstoffen aan te bieden in strijd met 
de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 2003-
05-22 — Politie — Reglement inzameling huishoudelij-
ke afvalstoffen en gebruik gemeentelijk containerpark. 
 
Artikel 1.9. 
Het afval aangeboden voor huis-aan-huis inzameling 
mag het verkeer en de weggebruikers, in het bijzonder 
de voetgangers, niet hinderen. 
 
Artikel 1.10. 
§ 1. Het is verboden de aangeboden afvalstoffen te 
doorzoeken. Alleen de ophaler of de gemeentediensten 
zijn hiertoe gerechtigd. 
 
§ 2. Het is verboden de aangeboden afvalstoffen te 
verspreiden of mee te nemen. Alleen de ophaler of de 
gemeentediensten zijn gerechtigd om afvalstoffen in te 
zamelen. 
 
Artikel 1.11. 
§ 1. Het afval moet op de stoep geplaatst worden ter 
hoogte van de woning van de aanbieder. De inwoners 
van de straten waar huis-aan-huis inzameling onmoge-
lijk is, moeten het afval op ordentelijke wijze aanbieden 
op het dichtst bijgelegen punt dat door de ophaaldienst 
wel bereikbaar is. 
 
§ 2.  De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur 
de dag voor de inzameling buitengeplaatst worden. 
 
§ 3. De aanbieder moet de niet meegenomen afval-
stoffen op de dag van de inzameling verwijderen van de 
plaats van de aanbieding. 
 
§ 4. De aanbieder houdt de plaats waar hij afvalstof-
fen heeft aangeboden steeds rein.] 
 
Artikel 1.12. 
Het is verboden glas en ander afval achter te laten bij 
glascontainers. 
 
Artikel 1.13. 
De uitbater van een vaste of verplaatsbare inrichting aan 
of langs de openbare weg die voedingsmiddelen of 
dranken verkoopt of aanbiedt om buiten de inrichting te 
verbruiken (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, 
e.d.) moet voldoende afvalrecipiënten voorzien, die 
duidelijk zichtbaar zijn en goed bereikbaar. 
De uitbater moet de recipiënten tijdig ledigen, de 
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de 
inrichting rein houden en het zwerfvuil afkomstig van 
zijn activiteit op ruimen. 

De uitbater moet de nodige maatregelen nemen om 
zwerfvuil in de omgeving van zijn inrichting te vermij-
den. 
 
Artikel 1.14. 
Organisatoren van evenementen moeten de nodige 
maatregelen nemen om afval te voorkomen en voldoen-
de afvalrecipiënten voorzien, die duidelijk zichtbaar zijn 
en goed bereikbaar. 
 
Artikel 1.15. 
Het is verboden op de openbare wegen, pleinen en 
parken, bermen en grachten papier, snoepverpakkingen, 
vruchtenschillen, dozen, blikjes en dergelijke voorwer-
pen achter te laten, tenzij in de daartoe geplaatste 
korven. Deze korven mogen niet gebruikt worden voor 
het verwijderen van huisvuil]. 
 
[Afdeling 3 ingevoegd met inwerkingtreding op 
2005-07-01 bij gemeenteraadsbesluit van 2005-09-29] 
 
Hoofdstuk 2 — Het containerpark. 
 
Afdeling 1 — Toegang. 
 
Artikel 2.1. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de 
dagen en uren wanneer het containerpark open is. 
Buiten de openingstijden is de toegang tot het contai-
nerpark verboden voor elke persoon vreemd aan de 
dienst. 
 
Artikel 2.2. 
Mogen gebruik maken van het containerpark: 
1° personen ouder dan twaalf jaar en die ingeschreven 

zijn als inwoner van de gemeente in het bevolkings-
register; 

2° ondernemingen die op het grondgebied van de 
gemeente gevestigd zijn. 

 
De aanbieder toont bij het binnenrijden zijn identiteits-
kaart. 
 
Artikel 2.3. 
De parkwachter kan de toegang tot het containerpark 
weigeren: 
1° indien de aanbieder zijn identiteit niet wil bekend 

maken; 
2° indien de aanbieder niet beschikt over de juiste 

betaalmiddelen, wanneer hij afvalstoffen aanbiedt 
waarvoor een belasting moet worden betaald; 

3° indien de aanbieder zijn afvalstoffen onvoldoende 
heeft voorgesorteerd, waardoor de parkwachter niet 
in staat is deze te controleren. 

 
Afdeling 2 — Aanvaarde afvalstoffen. 
 
Artikel 2.4. 
Op het containerpark mogen minstens de hierna ver-
melde vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aange-
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boden worden: 
1° papier en karton 
2° hol glas 
3° inerte afvalstoffen, vlak glas en puin 
4° PMD 
5° textiel en lederwaren 
6° oude metalen (metalen gemengd) of schroot 
7° blad- en haagscheersel 
8° houtafval (bewerkt hout en boomstronken) 
9° AEEA 
10° KGA en olie 
11° grof vuil 
12° eternietplaten 
 
Artikel 2.5. 
Na goedkeuring van de parkwachter deponeert de 
aanbieder de afvalstoffen in de daartoe bestemde con-
tainer, recipiënt of opslagruimte. 
De aanbieder van KGA geeft de milieubox af aan de 
parkwachter om deze te laten ledigen. 
 
Artikel 2.6. 
De afvalstoffen moeten vooraf zoveel mogelijk voorge-
sorteerd zijn teneinde de verblijfsduur op het terrein te 
beperken en controle mogelijk te maken. 
De bezoeker legt de motor van zijn voertuig stil terwijl 
hij de afvalstoffen lost. 
 
Artikel 2.7. 
De aanbieders moeten de omgeving van de containers 
en de overige ruimte van het terrein rein houden. 
De parkwachter kan verzoeken het bevuilde terrein te 
reinigen. 
 
Afdeling 3 — Toezicht. 
 
Artikel 2.8. 
§ 1. Tijdens de openingsuren staat het containerpark 
permanent onder toezicht van de parkwachter. 
 
§ 2. De parkwachter is een personeelslid van het 
gemeentebestuur die verantwoordelijk is voor het goed 
functioneren van het containerpark. 
 
§ 3. De aanbieders en de ophalers moeten de aanwij-
zingen van de parkwachter opvolgen. 
 
Artikel 2.9. 
De verantwoordelijkheid van de parkwachter bestaat uit: 
1° de registratie van de identiteit van de aanbieders en 

van alle gegevens betreffende de aangeboden afval-
stoffen; 

2° het ordelijk en chronologisch toelaten tot het contai-
nerpark van de aanbieders; 

3° het aangeboden afval controleren en eventueel de 
inhoud van de aangeboden zakken doorzoeken; 

4° het toezicht op de invoer van de afvalstoffen in de 
containers en het geven van instructies; 

5° het weigeren van het aangeboden afval indien dit 
niet gebeurt overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement. 

 
Artikel 2.10. 
Op het containerpark is het verboden te roken of vuur te 
maken. 
Op het containerpark zijn huisdieren verboden. 
Het is verboden om de omheining, containers, gebou-
wen, beplantingen of uitrusting te beschadigen. 
Het is verboden om afvalstoffen voor de toegangspoor-
ten te deponeren of over de omheining te gooien. 
Het is verboden afvalstoffen achter te laten binnen of 
buiten het containerpark. 
 
Artikel 2.11. 
Het is verboden om de parkwachter aan te zetten tot 
handelingen die niet stroken met de bepalingen van dit 
reglement, zoals het aanvaarden van niet toegelaten 
afval, het aanvaarden van een niet conforme aanbieding, 
het toelaten van niet-toelaatbare personen, het verkrij-
gen van een voorkeursbehandeling, enz. 
Het is verboden fooien of geschenken te geven aan de 
parkwachter. 
 
Artikel 2.12. 
De parkwachter kan een verslag opstellen van de vast-
gestelde inbreuken op dit reglement voor wat betreft het 
containerpark. Hij bezorgt dit verslag aan de milieuamb-
tenaar. 
 
Hoofdstuk 3 — Inzameling van huisvuil en de ge-
mengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval 
(restafval). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 3.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijk-
baar bedrijfsafval, hierna restafval genoemd: alle 
afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of een vergelijkbare bedrijfsac-
tiviteit, die in de voorgeschreven afvalzak kunnen 
geborgen worden, met uitzondering van papier en 
karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, 
fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar 
bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, meta-
len verpakkingen en drankkartons en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 3.2. 
§ 1. Het restafval wordt [wekelijks] huis-aan-huis 
opgehaald. 
[Aldus gewijzigd met inwerkingtreding op 2005-07-01 
bij gemeenteraadsbesluit van 2005-09-29] 
 
§ 2. Het restafval mag niet worden aangeboden op 
het containerpark. 
 
§ 3. Het restafval mag niet worden meegegeven met 
het grof vuil of een andere inzameling. 
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Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 3.3. 
[§ 1. Het restafval moet gescheiden aangeboden 
worden in een afvalzak. De afvalzak moet zorgvuldig 
gesloten zijn en mag geen scheuren, barsten of lekken 
vertonen. 
 
§ 2. Het restafval moet aangeboden worden in een 
restafvalzak met gemeentelogo. De inwoners hebben de 
keuze uit twee typen: 
− een grote afvalzak van 60 liter met formaat 60 cm x 

90 cm; 
− een kleine afvalzak van 40 liter met formaat 60 cm x 

60 cm. 
 
§ 3. De aangeboden afvalzakken mogen niet meer 
wegen dan 20 kg voor de grote afvalzak en 15 kg voor 
de kleine afvalzak. Per ophaalbeurt mogen maximaal 
vier afvalzakken, ongeacht de grootte, worden aangebo-
den op hetzelfde adres.] 
 
[Aldus gewijzigd met inwerkingtreding op 2005-07-01 
bij gemeenteraadsbesluit van 2005-05-19] 
 
Hoofdstuk 4 — Inzameling van grof vuil. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 4.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder grof vuil: 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 ophaling van het restafval kunnen geborgen 
worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, 
glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval 
en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of 
groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen 
en drankkartons, elektrische en elektronische apparaten, 
bouw- en sloopafval, autobanden en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 4.2. 
§ 1. Het grof vuil wordt minstens viermaal per jaar 
huis-aan-huis opgehaald na voorafgaande betaling van 
de verschuldigde belasting. 
 
§ 2. Het grof vuil kan ook worden aangeboden op het 
containerpark. 
 
§ 3. Het herbruikbaar grof vuil kan worden aangebo-
den in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 
overeenkomst heeft afgesloten. 
 
§ 4. Het grof vuil mag niet worden meegegeven met 
het restafval of een andere inzameling dan die van het 

grof vuil. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 4.3. 
Het grof vuil wordt op de stoep aangeboden in ordente-
lijke staat. 
 
Hoofdstuk 5 — Selectieve inzameling van glas. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 5.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder: 
1° glas: hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale 

werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, 
kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, 
plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, 
porselein, aardewerk, beeldbuizen, en dergelijke; 

2° hol glas: alle flessen en bokalen; 
3° vlak glas: alle glazen voorwerpen zoals ruiten, 

stolpen en schotels die geen hol glas zijn. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 5.2. 
§ 1. Glas wordt ingezameld op het containerpark. 
 
§ 2. Hol glas wordt ook ingezameld in de glascontai-
ners die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het 
gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden 
aan de inwoners van de gemeente. 
 
§ 3. Glas mag niet worden meegegeven met het 
restafval, het grof vuil of een andere selectieve inzame-
ling dan die van glas. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 5.3. 
§ 1. Hol glas wordt naar de glascontainer gebracht, en 
afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene contai-
ner gedeponeerd. 
 
§ 2. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van 
deksels, stoppen en omwikkelingen. Het aangeboden 
hol glas is leeg, hygiënisch en moet voldoende gerei-
nigd zijn. 
 
Artikel 5.4. 
§ 1. Het deponeren van andere afvalstoffen dan hol 
glas in de glascontainers is verboden. 
 
§ 2. Het is verboden om naast de glascontainers glas 
of andere afvalstoffen achter te laten, zelfs al is de 
glascontainer vol. 
 
§ 3. Het is verboden glas te deponeren in de glascon-
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tainers tussen 21.00 uur en 07.00 uur. 
 
Hoofdstuk 6 — Selectieve inzameling van papier en 

karton. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 6.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder papier en karton: alle dag-, week- en maandbla-
den, 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 voorwer-
pen waar kunststof of andere materialen in verwerkt 
zijn, kaarten met magneetbanden, behangselpapier, 
cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d… 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 6.2. 
§ 1. Papier en karton wordt minstens maandelijks 
huis-aan-huis opgehaald. 
 
§ 2. Papier en karton wordt ook ingezameld op het 
containerpark. 
 
§ 3. Papier en karton mag niet worden meegegeven 
met het restafval, het grof vuil of een andere selectieve 
inzameling dan die van papier en karton. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 6.3. 
§ 1. Het papier en karton wordt onvermengd met 
andere stoffen aangeboden in kartonnen dozen of met 
een touw stevig samengebonden in een bundel. 
 
§ 2. Het gewicht van een doos of bundel mag niet 
zwaarder zijn dan 20 kg. Per ophaalbeurt mag maxi-
mum één kubieke meter papier en karton worden 
aangeboden. 
 
§ 3. De aanbieder houdt rekening met de weersom-
standigheden. Het papier en karton mogen niet verspreid 
worden door de wind en moeten in alle weersomstan-
digheden gemakkelijk mee te nemen zijn door de 
ophaler. 
 
Hoofdstuk 7 — Selectieve inzameling van klein 
gevaarlijk afval (KGA). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 7.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 

onder klein gevaarlijk afval, hierna KGA genoemd, de 
afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.2 van het 
VLAREA. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 7.2. 
§ 1. Het KGA wordt enkel ingezameld op het contai-
nerpark. 
 
§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het 
restafval, het grof vuil of een andere selectieve inzame-
ling dan die van KGA. 
 
§ 3. Vervallen geneesmiddelen of andere farmaceuti-
sche producten mogen in geen geval met het KGA, het 
restafval, het grof vuil of een selectieve inzameling 
meegegeven worden. Deze afvalstoffen moeten bij een 
apotheker of een erkende inzamelaar afgeleverd wor-
den. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 7.3. 
Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet 
aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen 
aangeboden worden in de milieubox. 
 
Artikel 7.4. 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. 
Indien nodig brengt de aanbieder zelf de aanduiding(en) 
over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren 
van het KGA op de verpakking aan. Wanneer de inhoud 
niet gekend is, vermeldt de aanbieder dit eveneens. 
Producten van verschillende aard mogen niet worden 
samengevoegd. De aanbieder neemt alle nodige voor-
zorgsmaatregelen om lekken en andere ongewenste 
effecten te voorkomen. Injectienaalden worden afgele-
verd in een bokaal of zodanig verpakt dat ze geen 
gevaar voor prikken kunnen opleveren. 
 
Artikel 7.5. 
Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark 
wordt door de parkwachter in de KGA-kluis van het 
containerpark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA 
mag dit niet zelf doen en mag ook de kluis niet betre-
den. 
 
Afdeling 4 — Gebruik van de milieubox. 
 
Artikel 7.6. 
§ 1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Ge-
west, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt 
slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking 
gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk 
voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de 
milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen 
dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden 
voor de opslag van KGA. 
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§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies stelt de 
inwoner de gemeente hiervan onmiddellijk in kennis te 
stellen met het oog op de herstelling of de vervanging 
door een nieuwe milieubox. De kosten van herstelling 
of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, 
in geval van oneigenlijk gebruik. 
 
Artikel 7.7. 
De milieubox blijft verbonden aan het adres waar hij is 
afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner 
niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn 
nieuwe adres. 
 
Artikel 7.8. 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of 
naar de gemeente geen beschikking hebben over een 
milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox 
verkrijgen. 
 
Hoofdstuk 8 — Selectieve inzameling van groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT-afval) en organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 
 
Afdeling 1 — Definities. 
 
Artikel 8.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder groente-, fruit en tuinafval en organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, hierna GFT-afval 
genoemd: aardappelschillen, schillen van citrus- of 
andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, 
doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik 
en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, 
kleine hoeveelheden etensresten, versnipperd snoeihout, 
haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten 
van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en 
kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van 
kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding of een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit. 
 
Andere afvalstoffen zoals timmerhout, grof ongesnip-
perd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerp-
luiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as 
van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, 
kattenbakvulling, hondenpoep worden niet als GFT-
afval beschouwd. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 8.2. 
§ 1. Het GFT-afval wordt wekelijks huis-aan-huis 
opgehaald. 
 
§ 2. GFT-afval mag niet worden meegegeven met het 
restafval, het grof vuil of een andere selectieve inzame-
ling dan die van GFT-afval. 
 
§ 3. Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij 
de selectieve inzameling. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 8.3. 
§ 1. Het GFT-afval wordt gescheiden aangeboden in 
een composteerbare GFT-zak met gemeentelogo. 
 
§ 2. Twee type zakken zijn geldig een GFT kleine 
zak en een GFT grote zak. 
 
§ 3. Er mag maximum het volume van 4 grote zakken 
aangeboden worden per ophaalbeurt. 
 
Hoofdstuk 9 — Selectieve inzameling van groenaf-

val. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 9.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder: 
1° groenafval: organisch composteerbaar afval zoals 

snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, 
organisch afval uit parken en plantsoenen, gazon- en 
wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding of 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

2° snoeihout: takken met een diameter van maximum 
15 cm verstaan. 

 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 9.2. 
§ 1. Het snoeihout wordt minstens driemaal per jaar 
huis-aan-huis opgehaald, na voorafgaande betaling van 
de verschuldigde belasting. 
 
§ 2. Groenafval wordt ook ingezameld op het contai-
nerpark. 
 
§ 3. Groenafval mag niet worden meegegeven met 
het restafval, het grof vuil of een andere selectieve 
inzameling dan die van groenafval. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 9.3. 
§ 1. Het groenafval wordt vers en zonder andere 
verontreinigingen aangeboden op het containerpark. 
Vergeeld, vergist groenafval, niet vers groen kan ge-
weigerd worden, indien het onvoldoende aan de eisen 
van groenafval voldoet. 
Verontreinigd groenafval wordt niet aanvaard bij de 
selectieve inzameling. 
 
§ 2. Het snoeihout wordt samengebonden met touw. 
De takken mogen niet langer zijn dan 1,50 meter en de 
diameter van de bussels mag niet groter zijn dan 15 cm. 
 
§ 3. Per ophaalbeurt huis-aan-huis mogen maximaal 
10 bussels snoeihout van elk maximaal 25 kg aangebo-
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den conform § 2 en § 5 en § 6. 
 
§ 4. Het snoeihout mag ook aangeboden op het 
containerpark. De diameter van het snoeihout mag niet 
groter zijn dan 15 cm. 
 
§ 5. Snoeihout met doornen wordt zodanig verpakt 
dat het personeel van de ophaler zich niet kan kwetsen. 
 
§ 6. Het snoeihout mag niet met ijzerdraad of ander 
hard materiaal samengebonden worden. 
 
Hoofdstuk 10 — Selectieve inzameling van plastic-
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkar-
tons (PMD-afval). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 10.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons, hierna PMD-afval genoemd: plasticfles-
sen en -flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroon-
kurken en metalen schroefdoppen) en drankkartons, met 
uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen 
en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit. 
 
Het aangeboden PMD-afval mag geen KGA, glas, 
etensresten, plastiekenzakjes, yoghurtpotjes, boter-
vlootjes of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 10.2. 
§ 1. Het PMD-afval wordt twee keer per maand huis-
aan-huis opgehaald. 
 
§ 2. Het PMD-afval wordt ook ingezameld op het 
containerpark. 
 
§ 3. Het PMD-afval mag niet worden meegegeven 
met het restafval, het grof vuil of een andere selectieve 
inzameling dan die van de PMD-afval. 
 
§ 4. De ophaler brengt een rood kleefvignet aan op de 
PMD-zakken die niet worden aanvaard. 
 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 10.3. 
§ 1. Het PMD-afval wordt aangeboden in de blauwe 
PMD-zak. 
 
§ 2. De verschillende fracties van de plasticverpak-
kingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen 
gemengd in de PMD-zak worden aangeboden. 
 
§ 3. Het aangeboden PMD-afval moet hygiënisch 

aanvaardbaar zijn. 
 
Hoofdstuk 11 — Selectieve inzameling van metalen 

gemengd en schroot. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 11.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder metalen gemengd: alle door de normale werking 
van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwer-
pen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met 
uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons en afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 11.2. 
§ 1. De metalen gemengd worden minstens viermaal 
per jaar huis-aan-huis opgehaald tegelijkertijd met de 
ophaling van grof vuil en na voorafgaande betaling van 
de verschuldigde belasting. Indien metalen bij de grof 
vuil ophaling aangeboden worden, moet dit gemeld 
worden bij de betaling. 
 
§ 2. De metalen gemengd worden ook ingezameld op 
het containerpark. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 11.3. 
§ 1. De metalen gemengd worden ordentelijk op de 
stoep aangeboden. 
 
§ 2. De aanbieder moet de metalen gemengd duide-
lijk scheiden van het grof vuil. 
 
Hoofdstuk 12 — Afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten of wit en bruingoed (AEEA). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 12.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
of wit en bruingoed, hierna AEEA genoemd: de afval-
stoffen zoals in artikel 3.5.1 van het VLAREA 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 12.2. 
§ 1. Het AEEA wordt enkel ingezameld op het 
containerpark. 
 
§ 2. Het AEEA mag niet worden meegegeven met het 
restafval, het grof vuil of een andere selectieve inzame-
ling dan die van het AEEA. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
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Artikel 12.3. 
Het AEEA wordt onverpakt, en indien het om een CFK-
houdend toestel gaat, droog gebracht naar het container-
park. CFK-houdende apparaten worden in afwachting 
thuis op een droge plaats bewaard met een niet voor 
vloeistoffen doorlatende ondergrond. 
 
Artikel 12.4. 
Het AEEA dat wordt aangeboden op het containerpark 
wordt door de bevoegde parkwachters gecontroleerd en 
afhankelijk van het soort AEEA in de juiste recipiënt of 
container gedeponeerd. De aanbieder van het AEEA 
mag de recipiënt niet betreden. 
 
Hoofdstuk 13 — Selectieve inzameling van textiel en 

herbruikbare goederen. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 13.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder: 
1° herbruikbare goederen: alle door de normale wer-

king van een particuliere huishouding of een verge-
lijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen zoals 
meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en pla-
ten, speelgoed, die via het kringloopcentrum ge-
schikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik. 

2° textielafval: alle door de normale werking van een 
particuliere huishouding of een vergelijkbare be-
drijfsactiviteit ontstane afvalstoffen zoals kledij (tex-
tiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, bedden-
goed woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafel-
kleden, servetten), lompen. 

 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 13.2. 
§ 1. Het textiel wordt ingezameld op het container-
park of in de textielcontainers die verspreid staan 
opgesteld in de gemeente. Alleen de organisaties die 
toelating hebben van het college van burgemeester en 
schepenen zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen. 

 
§ 2. Het textiel mag niet worden meegegeven met het 
restafval, het grof vuil of een andere selectieve inzame-
ling dan die van het textiel. 
 
§ 3. Voor de inzameling van herbruikbare goederen 
wordt een beroep gedaan op het kringloopcentrum 
waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgeslo-
ten. 
 
§ 4. Herbruikbare goederen mogen niet worden 
meegegeven met het restafval, het grof vuil of een 
andere selectieve inzameling dan die van herbruikbare 
goederen. 
 
§ 5. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangebo-
den herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet 

dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval 
moeten de door het kringloopcentrum geweigerde 
herbruikbare goederen meegegeven worden met het 
restafval, het grof vuil of metalen gemengd. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 13.3. 
De herbruikbare goederen worden aangeboden te 
worden na afspraak met het kringloopcentrum. Het 
telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te 
vinden via het gemeentelijk informatieblad en de 
website en via de gemeentelijke diensten. 
 
Hoofdstuk 14 — Selectieve inzameling van inerte 
afvalstoffen en puin. 
 
Artikel 14.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 
onder inerte afvalstoffen en puinafval: alle door de 
normale werking van een particuliere huishouding en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van 
steen, puin, afbraakstenen, vlak glas, porselein, dakbe-
dekking en eternietplaten, met uitzondering van KGA, 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drank-
kartons en elektrische en elektronische apparaten en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Artikel 14.2. 
§ 1. Inerte afvalstoffen en puinafval worden enkel 
ingezameld op het containerpark. 
 
§ 2. Inerte afvalstoffen en puin mogen niet worden 
meegegeven met de grof vuilophaling of een andere 
huis-aan-huis inzameling 
 
Hoofdstuk 15 — Dode gezelschapsdieren. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 15.1. 
Gezelschapsdieren zijn dieren die de mens in en rond 
het huis houdt en verzorgt. Tot deze categorie behoren 
onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en 
volièrevogels, duiven en vissen. 
Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, 
eenden, ganzen en fazanten zijn dat ook indien er geen 
commerciële opbrengsten aan verbonden zijn zoals de 
productie van vlees, wol, pels , eieren, pluimen of 
huiden. 
 
Runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hangbuik-
zwijnen en herten zijn landbouwhuisdieren en dus geen 
gezelschapdieren. Ook de milieuvergunningsplichtige 
exotische zoogdieren zoals kangoeroes worden niet als 
gezelschapdieren beschouwd 
 
Afdeling 2 — Verwijderen van dode dieren. 
 
Artikel 15.2. 
§ 1. Begraven van een dood gezelschapsdier in eigen 
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tuin is toegelaten indien het niet meer weegt dan 10 kg, 
mits rekening te houden met volgende zaken: 
1° indien het geen op mens of dier overdraagbare ziekte 
bevat; 
2° indien het tenminste een halve meter diep in zanderi-
ge gronden en boven het grondwaterpeil wordt begra-
ven; 
3° indien er geen plastic zakken of andere slecht af-
breekbare verpakkingen mee de grond ingaan. 
 
§ 2. Dode gezelschapsdieren die meer dan 10 kg 
wegen en alle andere dieren moet men door een erkend 
bedrijf laten ophalen of afgeven bij de dierenarts of een 
dierenasiel dat over een milieuvergunning beschikt voor 
het opslaan van dode dieren. 
 
Hoofdstuk 16 — Toezicht. 
 
Afdeling 1 — De burgemeester. 
 
Artikel 16.1. 
De burgemeester kan de verwijdering bevelen van de 
afvalstoffen die worden achtergelaten of worden aange-
troffen in overtreding met de bepalingen van dit besluit, 
en alle nodige maatregelen hiertoe nemen. 
 
Afdeling 2 — Beëdigde ambtenaren. 
 
Artikel 16.2. 
De burgemeester kan beëdigde ambtenaren aanduiden. 
 
Artikel 16.3. 
De beëdigde ambtenaren mogen controles uitvoeren, 
afvalzakken of aangeboden afval doorzoeken, zoeken 
naar bewijsmateriaal in sluikstorten, personen op 
heterdaad betrappen, enz. 
 

Artikel 16.4. 
Deze ambtenaren kunnen een verslag opstellen van de 
vastgestelde inbreuken op dit reglement. Hij bezorgt dit 
verslag aan de milieuambtenaar. 
Deze ambtenaren kunnen, indien nodig, de politie 
opvorderen bij de uitoefening van hun ambt. 
 
Hoofdstuk 17 — Slotbepalingen. 
 
[…] 
 
Artikel 17.6. 
[§ 1. De overtreders van de bepalingen van dit regle-
ment worden bestraft met een administratieve geldboete 
van 10 euro tot 150 euro. 
Indien de overtreder minderjarig is en de volle leeftijd 
van 16 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, is 
de maximum geldboete 125 euro. 
 
§ 2. In geval van herhaling kan een hogere admini-
stratieve geldboete opgelegd worden zonder dat zij 
hoger mag zijn dan 250 euro. Voor minderjarigen is de 
maximum geldboete 125 euro. 
Herhaling bestaat wanneer de overtreder wegens dezelf-
de overtreding binnen de twaalf voorafgaande maanden 
reeds een administratieve geldboete werd opgelegd. 
 
§ 3. Vooraleer een administratieve geldboete wordt 
opgelegd, zal de overtreder de gelegenheid geboden 
worden de schade die hij heeft aangebracht te herstellen 
indien dit mogelijk is of te vergoeden. 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of 
het voorstel van de overtreder aanvaardbaar is.] 
 
[Aldus gewijzigd met inwerkingtreding op 2005-07-01 
bij gemeenteraadsbesluit van 2005-05-19] 
 
[…] 

 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2003-05-22 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-05-19 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-09-29 

 


