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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Afdeling 1 — Definities. 
 
Artikel 1.1. 
§ 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden 
voor de toepassing van dit reglement de definities 
van afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen, be-
drijfsafvalstoffen, enz. uit het Materialendecreet 
en het Vlaams Reglement betreffende het duur-
zaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstof-
fen (VLAREMA) gebruikt. 
 
§ 2. Verder wordt verstaan onder: 
1° ophaler: het intergemeentelijke samenwer-

kingsverband voor milieu 'Land van Aalst', 
hierna ILvA genoemd. 

2° aanbieder: de persoon die afval aanbiedt, hetzij 
voor huis-aan-huis inzameling, hetzij in een in-
tergemeentelijk recyclagepark van ILvA. 

 
Afdeling 2 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1.2. 
Dit reglement is van toepassing op de inzameling 
en het beheer van alle huishoudelijke afvalstoffen. 
Dit reglement is tevens van toepassing op de inza-
meling en het beheer van alle met huishoudelijke 
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die 
via een gemeentelijke inzameling worden opge-
haald, ingezameld of aangeboden. 
 
Artikel 1.3. 
§ 1. ILvA stelt een herbruikbare inzamelrecipi-
ent ter beschikking van de aanbieders die gebruik 
maken van de huis-aan-huis-inzameling van rest-
fractie en groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Dit in-
zamelrecipiënt wordt gekoppeld aan het adres 

waar het wordt afgeleverd. Elk gezin is verplicht 
om de herbruikbare inzamelrecipiënt voor rest-
fractie bestemd voor zijn adres te aanvaarden. De 
herbruikbare inzamelrecipiënt blijft eigendom van 
ILvA en wordt slechts voor gebruik aan de aanbie-
ders ter beschikking gesteld. 
 
§ 2. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor 
het correct gebruik en onderhoud van de herbruik-
bare inzamelrecipiënt. Dit houdt in dat de inzamel-
recipiënt uitsluitend mag gebruikt worden voor de 
opslag en het aanbieden van de desbetreffende af-
valstof. In geval van schade, diefstal of verlies van 
de inzamelrecipiënt brengt de aanbieder de ge-
meente of ILvA hiervan onmiddellijk op de hoogte 
met het oog op de herstelling of de vervanging er-
van. De kosten voor de herstelling of vervanging 
kunnen verhaald worden op de aanbieder in geval 
van incorrect gebruik. De herbruikbare inzamelre-
cipiënt blijft verbonden aan het adres waar hij is 
afgeleverd. In geval van verhuizing moet de recipi-
ent achtergelaten worden, leeg en netjes. Een bij 
IlvA aangekocht recipiënt mag wel meegenomen 
worden. 
 
Afdeling 3 — Aanbieding. 
 
Artikel 1.4. 
De aanbieders kunnen afvalstoffen aanbieden 
voor huis-aan-huis inzameling of in een van de re-
cyclageparken van ILvA volgens de voorwaarden 
vermeld in dit reglement. 
 
De volgende huishoudelijke afvalstoffen en met 
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfs-
afvalstoffen worden door of in opdracht van de ge-
meente of ILvA huis-aan-huis ingezameld, al dan 
niet op afroep: 
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− restfractie; 

− grofvuil; 

− verpakkingsglas; 

− papier en karton 

− groente-, fruit en tuinafval (GFT); 

− snoeihout; 

− plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD). 

 
Artikel 1.5. 
De afvalstoffen moeten aangeboden worden voor 
de huis-aan-huis inzameling in de voorgeschreven 
inzamelrecipiënten of op een wijze zoals bepaald 
in dit reglement. 
Afvalstoffen die aangeboden worden op een an-
dere wijze dan bepaald in dit reglement worden 
niet aanvaard. 
 
Artikel 1.6. 
§ 1. De aanbieder biedt de herbruikbare inza-
melrecipiënt aan met een gesloten deksel zodat 
het: 

− op een veilige wijze kan worden geledigd; 

− geen zwerfvuil kan veroorzaken. 
Het is verboden de afvalstoffen zodanig aan te 
drukken in de herbruikbare recipiënt waardoor de 
recipiënt niet automatisch kan geledigd worden 
door het ledigingsmechanisme van de inzamelwa-
gen. 
 
§ 2. De aanbieder sluit de eenmalige inzamelre-
cipiënt zorgvuldig op de voorziene wijze zodat het: 

− veilig kan opgenomen worden door het perso-
neel van de inzamelaar; 

− geen zwerfvuil kan veroorzaken. 
 
§ 3. De aanbieder mag de afvalstoffen voor de 
huis-aan-huis inzameling ten vroegste vanaf 19 uur 
de dag voor de ophaling aanbieden. De aanbieder 
plaatst de aangeboden afvalstoffen in de voorge-
schreven recipiënt aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel waar de aan-
bieder gevestigd is. 
De aanbieder die afgelegen van de openbare weg 
gevestigd is of langs wegen, plaatsen of stegen die 
tijdelijk of permanent niet door de wagens van de 
ophaaldienst bereikbaar zijn, moeten de voorge-
schreven inzamelrecipiënten plaatsen langs de 
dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg of 
op een door de gemeente of ILvA bepaald inzamel-
punt. 
 
§ 4. De aanbieder moet ervoor zorgen dat de in-
zamelrecipiënt zorgvuldig gesloten is en geen 
scheuren, barsten of lekken vertoont. 
 
§ 5. Het is verboden inzamelrecipiënten op het 
openbaar domein te laten staan. De geledigde 

inzamelrecipiënten dienen door de aanbieder op 
de dag van de lediging terug te worden verwijderd. 
De aanbieder dient ook niet-aanvaarde afvalstof-
fen of niet geheel geledigde inzamelrecipiënten 
dezelfde dag nog terug te nemen van het openbaar 
domein. De niet-terugname overeenkomstig dit 
reglement wordt beschouwd als sluikstorten. 
De aanbieders die een inzamelrecipiënt aanbieden 
voor ophaling zijn verantwoordelijk voor dit recipi-
ent en het eventuele zwerfvuil dat hiervan afkom-
stig is. De aanbieders staan zelf in voor het oprui-
men ervan. 
 
Afdeling 4 — Inzameling. 
 
Artikel 1.7. 
§ 1. De ophaler bepaalt op welke dagen de huis-
aan-huis inzamelingen van de verschillende frac-
ties plaatshebben. Deze data worden vermeld in 
de ophaalkalender die de aanbieders elk jaar ont-
vangen en op de website van de ophaler. 
 
§ 2. De inzameling huis-aan-huis wordt voorzien 
op de voor de ophaalwagens toegankelijke straten, 
wegen en pleinen. 
 
Afdeling 5 — Verbodsbepalingen. 
 
Artikel 1.8. 
Het afval aangeboden voor huis-aan-huis inzame-
ling mag het verkeer en de weggebruikers, in het 
bijzonder de voetgangers en fietsers, niet hinde-
ren.  
 
Artikel 1.9. 
§ 1. Het is verboden de langs de openbare weg 
staande inzamelrecipiënten of pakken samenge-
bonden papier te openen, geheel of gedeeltelijk te 
ledigen en/of te doorzoeken, tenzij door het be-
voegde personeel tijdens de uitoefening van hun 
functie. 
 
§ 2. Het is verboden om huishoudelijke afval-
stoffen in te zamelen op het grondgebied van de 
gemeente, tenzij: 

− door de gemeente zelf; 

− door ILvA; 

− door een geregistreerde inzamelaar, afvalstof-
fenhandelaar of -makelaar die de opdracht 
heeft gekregen van de gemeente of ILvA. 

 
§ 3. Het is verboden om huishoudelijke afval-
stoffen mee te geven of aan te bieden op het 
grondgebied van de gemeente, tenzij: 

− aan de gemeente zelf; 

− aan ILvA; 

− aan een geregistreerde inzamelaar, afvalstof-
fenhandelaar of -makelaar die de opdracht 
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heeft gekregen van de gemeente of ILvA. 
 
Artikel 1.10. 
Organisatoren van evenementen moeten de no-
dige maatregelen nemen om afval te voorkomen 
en voldoende afvalrecipiënten voorzien, die duide-
lijk zichtbaar zijn en goed bereikbaar. 
 
Artikel 1.11. 
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet wor-
den aangeboden bij een gemeentelijke inzameling:  

− gashouders bestemd voor meermalig gebruik 
en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

− brandstoftanks; 

− wapens, munitie en ontplofbare stoffen; 

− radioactief afval; 

− krengen van dieren en slachtafval; 

− geneesmiddelen; 

− bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huis-
houdelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsaf-
valstoffen; 

− bij huis-aan-huisinzamelingen afvalstoffen af-
komstig uit andere gemeenten. 

 
§ 2. Insulinespuiten en pennaalden gebruikt 
door particulieren om zichzelf geneesmiddelen en 
bloedlancetten toe te dienen, worden enkel in een 
naaldcontainer en enkel in een recyclagepark van 
ILvA aanvaard. 
 
Hoofdstuk 2 — Recyclagepark. 
 
Artikel 2.1. 
De aanbieders kunnen gebruik maken van alle re-
cyclageparken van ILvA. 
Het politiereglement van de gemeente waar het 
recyclagepark gelegen is, is van toepassing. 
 
Artikel 2.2. 
De recyclageparken zijn uitgerust met een identifi-
catie- en weegsysteem. De bezoekers moeten 
beide systemen correct en op aanwijzing van de 
parkwachter gebruiken. Bij niet correct gebruik 
van één van beide systemen kan de parkwachter 
de bezoeker de toegang tot en het gebruik van het 
recyclagepark ontzeggen. Elke bezoeker die niet al 
zijn betalingen, opgelegd door het gemeentelijke 
retributiereglement betreffende het aanbieden 
van afvalstoffen, heeft verricht, zal de toegang tot 
het recyclagepark worden ontzegd. 
 
Artikel 2.3. 
Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag en-
kel worden aangevoerd op de hiervoor uitgeruste 
recyclageparken van ILvA. Tijdens het vervoer van 
hechtgebonden asbesthoudend materiaal naar 
een recyclagepark van ILvA en tijdens het depone-
ren ervan op een recyclagepark mag men geen 

enkele handeling uitvoeren die kan leiden tot het 
verspreiden van asbesthoudende partikels. Zowel 
het vervoer van het hechtgebonden asbest als de 
aflevering op een recyclagepark mag enkel gebeu-
ren mits het asbest volledig verpakt is in een door-
zichtige folie die aan de vigerende regelgeving vol-
doet. Details met betrekking tot een correcte afle-
vering en verpakking kan men vinden op de web-
site van ILvA. Het is verboden de verpakking op een 
recyclagepark van ILvA te openen en/of leeg te ma-
ken. Het verpakte asbestcement moet zonder 
gooien of breken in de aangewezen recipiënt wor-
den gelegd, en dit volgens de onderrichtingen van 
de aanwezige recyclageparkwachter. 
 
Hoofdstuk 3 — Inzameling van restfractie. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 3.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder 
restfractie verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huis-
houding of die daarmee vergelijkbaar zijn en die in 
de voorgeschreven recipiënt kunnen geborgen 
worden, met uitzondering van recycleerbaar pa-
pier en karton, textiel, glas, PMD, afbraakmateri-
aal, klein gevaarlijk afval, plantaardige, dierlijke of 
minerale vetten en oliën, groente-, fruit- en tuinaf-
val en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 3.2. 
§ 1. De restfractie wordt tweewekelijks ingeza-
meld langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is gepland, op welbepaalde dagen, gepu-
bliceerd in de afvalkalender en op de website van 
ILvA. 
 
§ 2. De restfractie mag niet aangeboden wor-
den op een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. De restfractie mag niet worden meegege-
ven met het grofvuil of met een andere selectieve 
inzameling. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 3.3. 
§ 1. De restfractie moet aangeboden worden 
volgens de bepalingen in artikel 1.6. 
 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden hoeveel-
heid per inzameling mag niet meer zijn dan 60 kg 
in het geval van een recipiënt van 40 en 140 liter, 
of 110 kg in het geval van een recipiënt van 240 li-
ter. 
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§ 3. Bij de ophaling en lediging van de restfrac-
tie-recipiënt mag één plastic zak van maximaal 60 
liter naast de recipiënt aangeboden worden op 
voorwaarde dat: 

− het leveradres duidelijk wordt aangebracht op 
de zak; 

− de extra zak volledig past in de aangeboden 
restfractie-recipiënt na de eerste lediging; 

− de extra zakt maximaal 15 kilogram weegt; 

− de aanbieding ervan ten laatste drie werkdagen 
voor de ophaling en lediging telefonisch werd 
gemeld bij de ophaler. 

 
Hoofdstuk 4 — Inzameling van grofvuil. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 4.1. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan 
onder grofvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door 
de normale werking van een particuliere huishou-
ding of die daarmee vergelijkbaar zijn en die om-
wille van de omvang, de aard en/of het gewicht 
niet in de grootste recipiënt voor de restfractie 
kunnen geborgen worden, met uitzondering van 
papier, karton, textiel, glas (incl. vensterglas), KGA, 
GFT-afval, snoeihout, afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten, PMD, afbraakmaterialen 
van bouwwerken (steenpuin, betonproducten, ra-
men en deuren (meer dan 1 stuk), dakbedekkings-
materialen, golfplaten, afsluitingsmaterialen (pla-
ten, palen en/of prikkeldraad), autobanden en an-
dere auto-onderdelen, stookolie- en gastanks en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 4.2. 
§ 1. Het grofvuil wordt minstens tien keer per 
jaar op afroep ingezameld langs de straten, wegen 
en pleinen waar de ophaling is gepland, op welbe-
paalde dagen, raadpleegbaar bij de gemeente of 
ILvA. Voor de inzameling op afroep moet vooraf 
een afspraak gemaakt worden met de vermelding 
van de op te halen afvalstoffen, waarbij praktische 
afspraken worden gemaakt. 
 
§ 2. Grofvuil mag ook aangeboden worden op 
een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Grofvuil kan worden aangeboden in het 
kringloopcentrum waarmee de gemeente of ILvA 
een overeenkomst heeft afgesloten. 
 
§ 4. Grofvuil mag niet worden meegegeven met 
de restfractie of een andere selectieve inzameling. 
 

Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 4.3. 
§ 1. Het grofvuil wordt op de stoep aangeboden 
in ordentelijke staat. 
 
§ 2. Losse planken mogen niet korter zijn dan 
0,50 m en niet langer dan 1,50 m zijn. Meer dan 
drie stuks moeten samengebonden worden in bun-
dels die één persoon kan dragen. 
 
Hoofdstuk 5 — Selectieve inzameling van verpak-
kingsglas. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 5.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder 
verpakkingsglas verstaan: hol glas, voornamelijk 
bestaand uit flessen en bokalen, dat ontstaat door 
de normale werking van een particuliere huishou-
ding met uitzondering van vlak glas, vuurvaste 
voorwerpen, kristal, opaalglas, meerlagig veilig-
heidsglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-
lampen, stenen tegels, porselein, aardewerk en 
dergelijke. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 5.2. 
§ 1. Het verpakkingsglas wordt vierwekelijks in-
gezameld langs de straten, wegen en pleinen waar 
de ophaling is gepland, op welbepaalde dagen, ge-
publiceerd in de afvalkalender en op de website 
van ILvA. 
 
§ 2. Verpakkingsglas mag ook aangeboden wor-
den op een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Vlak glas mag enkel worden aangeboden op 
een recyclagepark van ILvA in de daartoe be-
stemde container. 
 
§ 4. Vuurvaste voorwerpen zoals kristal, opaal-
glas, meerlagig veiligheidsglas, autoruiten, plexi-
glas, gloeilampen, stenen tegels, porselein en aar-
dewerk mogen enkel op een recyclagepark van 
ILvA worden aangeboden, in de container voor niet 
brandbare / niet recycleerbare afvalstoffen. 
 
§ 5. Verpakkingsglas mag niet worden meege-
geven met de restfractie, grofvuil of een andere se-
lectieve inzameling dan die van verpakkingsglas. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 5.3. 
§ 1. Het verpakkingsglas moet voor de huis-aan-
huisophaling worden aangeboden in één of 
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meerdere stevige recipiënten (géén kartonnen do-
zen, papieren of plastic zakken of plooiboxen). 
 
§ 2. Het gewicht van een gevulde recipiënt mag 
niet meer zijn dan 15 kilogram. 
 
§ 3. Het verpakkingsglas wordt bij de aanbie-
ding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelin-
gen. Het dient leeg en zo goed mogelijk gereinigd 
te zijn. 
 
Hoofdstuk 6 — Selectieve inzameling van papier 
en karton. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 6.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder papier en karton: alle kranten, recla-
medrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpa-
pier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 
papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huis-
houding of die ermee vergelijkbaar zijn, met uit-
zondering van geolied papier of karton, papier met 
waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde 
papieren en kartonnen verpakkingen, papieren 
voorwerpen waar kunststof of andere materialen 
in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, be-
hangpapier, cementzakken, meststofzakken en 
sproeistofzakken en dergelijke. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 6.2. 
§ 1. Papier en karton wordt vierwekelijks inge-
zameld langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is gepland, op welbepaalde dagen, gepu-
bliceerd in de afvalkalender en op de website van 
ILvA. 
 
§ 2. Papier en karton mag ook aangeboden wor-
den op een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Papier en karton mag niet worden meege-
geven met de restfractie, grofvuil of een andere se-
lectieve 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 do-
zen of met een touw in natuurlijke vezels stevig sa-
mengebonden in een bundel. 
 
§ 2. Het gewicht van een doos of bundel mag 
niet meer zijn dan 15 kg. Het papier en karton moet 
zo veel mogelijk ontdaan zijn van vreemde 

materialen zoals plastic verpakkingen, papierklem-
men, enz.  
 
§ 3. De aanbieder houdt rekening met de weers-
omstandigheden. Het papier en karton mogen niet 
verspreid worden door de wind en moeten in alle 
weersomstandigheden gemakkelijk mee te nemen 
zijn door de ophaler. 
 
Hoofdstuk 7 — Selectieve inzameling van 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 7.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder groente-, fruit- en tuinafval, hierna 
GFT genoemd: schillen en resten van fruit, groen-
ten en aardappelen, dierlijk en plantaardig keuken-
afval en etensresten, broodresten, koffiedik, pa-
pieren koffiefilter, papier van keukenrol, noten en 
pitten, vlees- en visresten, schaaldierresten (uitge-
zonderd schelpen zoals mosselschelpen, oester-
schelpen…), vaste zuivelproducten (kaasresten), 
eieren, eierschalen, fijn tuin- en snoeiafval (bla-
deren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd 
snoeihout…), kamer- en tuinplanten, schaafkrullen 
en zaagmeel van onbehandeld hout en mest van 
kleine huisdieren (konijn, cavia…). 
 
Andere afvalstoffen zoals vloeistoffen (bv. soep, 
melk, koffie,…), sauzen, vet en oliën, theezakjes en 
koffiepads, asresten, houtskool, beenderen en 
dierlijk (slacht)afval, aarde en zand, dierenkren-
gen, schelpen van mosselen en oesters, kattenbak-
vulling en vogelkooizand, mest van andere huisdie-
ren dan deze van kleine knaagdieren (cavia, ko-
nijn…), stof uit de stofzuiger, wegwerpluiers en an-
der hygiëne-afval, kurk, behandeld hout (met verf, 
vernis, impregneermiddel), plastiek, glas, metalen, 
grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken en 
composteerbare kunststoffen worden niet als GFT 
beschouwd. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 7.2. 
§ 1. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt 
minstens tweewekelijks ingezameld langs de stra-
ten, wegen en pleinen waar de ophaling is gepland, 
op welbepaalde dagen, gepubliceerd in de afvalka-
lender en op de website van ILvA. 
 
§ 2. Groente- en fruitafval mag niet worden 
aangeboden op een recyclagepark van ILvA, enkel 
zuiver tuinafval mag daar aangeboden worden. 
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§ 3. GFT mag niet worden meegegeven met de 
restfractie, grofvuil of een andere selectieve inza-
meling dan die van GFT. 
 
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 7.3. 
§ 1. GFT moet aangeboden worden volgens de 
bepalingen in artikel 1.6. 
 
§ 2. De aangeboden hoeveelheid GFT per inza-
meling mag niet meer zijn dan 70 kg in het geval 
van een recipiënt van 140 liter, of 15 kg in het geval 
van een recipiënt van 40 liter. 
 
Hoofdstuk 8 — Selectieve inzameling van grof 
tuinafval en snoeihout. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 8.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder grof tuinafval en snoeihout : organisch 
composteerbaar afval zoals takken, struiken, bo-
men en wortelstronken op voorwaarde dat de 
lengte ervan beperkt is tot 1,5 meter en de door-
snede van de afzonderlijke stukken beperkt is tot 
15 centimeter, alsook bladeren en fijne takjes, 
plantenresten, haagscheersel, gazon- en berm-
maaisel, dat ontstaat door de normale werking van 
een particuliere huishouding of dat ermee verge-
lijkbaar is.  
Niet-organisch afval dat mogelijk ook bij het tuinie-
ren ontstaat zoals timmerhout, kunststoffen, me-
talen, serreglas, enz. is niet composteerbaar en zal 
niet worden aanvaard. 
Keukenafval (groenten- en fruitafval) zal niet bij 
een inzameling van grof tuinafval en snoeihout 
aanvaard worden. Dergelijk afval hoort bij de GFT-
inzameling thuis.  
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 8.2. 
§ 1. Grof tuinafval en snoeihout wordt minstens 
tweemaal per jaar op afroep ingezameld langs de 
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ge-
pland, op welbepaalde dagen, raadpleegbaar bij de 
gemeente of ILvA. 
 
§ 2. Het grof tuinafval en snoeihout mag ook aan-
geboden worden op een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Het grof tuinafval en snoeihout mag niet wor-
den meegegeven met de restfractie, grofvuil of een 
andere selectieve inzameling dan die van grof tuin-
afval en snoeihout. 
 

Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 8.3. 
§ 1. Het grof tuinafval en snoeihout wordt zon-
der andere verontreinigingen aangeboden in een 
recyclagepark van ILvA of bij de selectieve inzame-
ling aan huis. 
 
§ 2. Takken moeten samengebonden zijn met 
een touw. Een bundel mag een diameter van 30 
centimeter niet overschrijden en niet meer wegen 
dan 25 kg. Materialen die door hun aard of omvang 
niet kunnen samengebonden worden moeten aan-
geboden worden in een open, stevige en regenbe-
stendige recipiënt die kan leeggegoten worden. 
 
§ 3. Snoeihout met doornen wordt zodanig ver-
pakt dat het personeel van de ophaler zich niet kan 
kwetsen. 
 
§ 4. Het snoeihout mag niet met ijzerdraad of 
ander hard materiaal samengebonden worden. 
 
§ 5. Het grof tuinafval en snoeihout moet orde-
lijk gestapeld op de stoep worden aangeboden. 
 
Hoofdstuk 9 — Selectieve inzameling van plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drank-
kartons (PMD). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 9.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder 
PMD verstaan: plastic verpakkingen, metalen ver-
pakkingen en drankkartons ontstaan door de nor-
male werking van een particuliere huishouding en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 9.2. 
§ 1. PMD wordt tweewekelijks ingezameld langs 
de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 
gepland, op welbepaalde dagen, gepubliceerd in 
de afvalkalender en op de website van ILvA. 
 
§ 2. PMD mag ook aangeboden worden op een 
recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. PMD mag niet worden meegegeven met de 
restfractie, grofvuil of een andere selectieve inza-
meling dan die van PMD. 
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Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 9.3. 
§ 1. Voor de huis-aan-huis-aanbieding van PMD 
gebruikt de aanbieder de door de gemeente of 
ILvA aangeduide inzamelrecipiënt. 
 
§ 2. De verpakkingen moeten goed geledigd, 
leeggegoten of leeggeschraapt zijn. 
 
§ 3. Verpakkingen mogen een volume hebben 
van maximaal 8 liter. 
 
§ 4. Er mogen geen verpakkingen aan de buiten-
kant van de inzamelrecipiënt vastgemaakt worden. 
 
§ 5. Voor uitzonderingen wordt verwezen naar 
de website van ILvA. 
 
Hoofdstuk 10 — Selectieve inzameling van textiel. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 10.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder textiel: kleding en accessoires (rie-
men, tassen, schoenen per paar), beddengoed 
(hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en 
dekbedden), keuken- en badkamertextiel (hand- 
en theedoeken, schorten, washandjes), woning-
textiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), speel-
goedknuffels, propere lappen, textiel met klein de-
fect. 
 
De volgende afvalstoffen mogen niet worden aan-
geboden bij de textielinzameling: tapijten, matras-
sen, zetelkussen, nat en/of besmeurd textiel. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 10.2. 
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in textielcon-
tainers die verspreid staan opgesteld in de ge-
meente en via huis-aan-huisinzameling. Het textiel 
wordt eveneens ingezameld in een recyclagepark 
van ILvA, of door de OVAM erkende kringloopcen-
tra. 
 
§ 2. Het is verboden textiel mee te geven met 
andere huisvuilfracties. 
 
§ 3. De ophaling van huis-aan-huis van textiel en 
de inzameling van textiel in containers geplaatst op 
het grondgebied van de gemeente zijn exclusief 
voorbehouden voor de door ILvA aangeduide op-
haler(s). 
 
§ 4. De textielcontainers geplaatst in strijd met 
de voorschriften van dit reglement worden 

ambtshalve in opdracht van de bevoegde overheid 
(politie, gemeente) verwijderd op kosten en risico 
van degene in wiens opdracht ze geplaatst werden. 
De verantwoordelijke zal door de politie in zijn ver-
weer worden verhoord conform de Salduz wetge-
ving. Een attest van vaststelling zal door de politie 
aan ILvA worden overgemaakt. 
 
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 10.3. 
Textiel dient aangeboden te worden in een geslo-
ten zak. 
 
Hoofdstuk 11 – Selectieve inzameling van kring-
loopgoederen. 
 
Afdeling 1 – Inzameling. 
 
Artikel 11.1. 
Kringloopgoederen worden ingezameld door het 
door de OVAM erkende kringloopcentrum waar-
mee de gemeente of ILvA een overeenkomst heeft 
afgesloten. 
 
Afdeling 2 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 11.2. 
§ 1. Kringloopgoederen worden aangeboden op 
het adres van het kringloopcentrum, enkel tijdens 
de openingsuren. Ophaling aan huis is ook moge-
lijk, mits het maken van een voorafgaande af-
spraak. 
 
§ 2. Aangeboden kringloopgoederen moeten in 
aanmerking komen voor hergebruik voor hun oor-
spronkelijke doel. Het staat het kringloopcentrum 
vrij om aangeboden goederen te weigeren. 
 
§ 3. Kringloopgoederen mogen niet worden 
meegegeven met het restafval, het grofvuil of een 
selectieve inzameling van een andere fractie. 
 
Hoofdstuk 12— Dode gezelschapsdieren. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 12.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder gezelschapsdieren: 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, 
parelhoenen, 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.  
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Runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hang-
buikzwijnen en herten zijn landbouwhuisdieren en 
dus geen gezelschapsdieren. 
 
Afdeling 2 — Verwijderen van dode dieren. 
 
Artikel 12.2. 
§ 1. Begraven van een dood gezelschapsdier in 
eigen tuin is toegelaten indien het niet meer weegt 
dan 10 kilogram, op voorwaarde dat: 
1° het geen op mens of dier overdraagbare ziekte 

bevat; 
2° het tenminste een halve meter diep in zande-

rige gronden en boven het grondwaterpeil 
wordt begraven; 

3° er geen plastic zakken of andere slecht afbreek-
bare verpakkingen mee de grond ingaan. 

 
§ 2. Dode gezelschapsdieren die meer dan 10 ki-
logram wegen en alle andere dieren moet men 
door een erkend bedrijf laten ophalen of afgeven 
bij de dierenarts of een dierenasiel dat over een 
omgevingsvergunning beschikt voor het opslaan 
van dode dieren. 
 
Hoofdstuk 13 – Selectieve inzameling van be-
drijfsafvalstoffen. 
 
Afdeling 1 – Definitie. 
 
Artikel 13.1. 
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare be-
drijfsafvalstoffen zijn de bedrijfsafvalstoffen van 
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid 
als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten 
gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn 
als activiteiten van de normale werking van een 
particuliere huishouding. 
 
Afdeling 2 – Inzameling. 
 
Artikel 13.2. 
Voor bedrijfsafvalstoffen, inclusief bedrijfsafval-
stoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstof-
fen opgehaald door een privé-ophaler buiten de 
door de gemeente of ILvA voorziene ophaalrondes, 
kan de burgemeester bepalingen opleggen inzake 
ophaaldag, tijdstip van ophalen en buitenplaatsen 
van een recipiënt voor de ophaling. 
 
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 13.3. 
Enkel het met huishoudelijk afvalstoffen vergelijk-
bare bedrijfsafvalstoffen kunnen aangeboden wor-
den op de ophaalrondes van huishoudelijk afval-
stoffen of op een recyclagepark van ILvA, voor zo-
ver alle regels hierop van toepassing eveneens 

nageleefd worden. 
 
Hoofdstuk 14 — Handhaving. 
 
Afdeling 1 – Controle. 
 
Artikel 14.1. 
De visuele controle op de aanbieding van afvalstof-
fen bij een gemeentelijke inzameling wordt uitge-
voerd door het personeel van de gemeente of van 
ILvA, door de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars 
of –makelaars die zijn aangesteld door de ge-
meente of ILvA en door de parkwachter op een re-
cyclagepark van ILvA ingeval van inzameling op een 
recyclagepark. Degene die de visuele controle uit-
oefent mag de aangeboden afvalstoffen controle-
ren en de aanbieders wijzen op foutieve aanbiedin-
gen en de nodige richtlijnen verstrekken. 
 
Afdeling 2 — De burgemeester. 
 
Artikel 14.2. 
De burgemeester kan de verwijdering bevelen van 
de afvalstoffen die worden achtergelaten of wor-
den aangetroffen in overtreding met de bepa-
lingen van dit besluit, en alle nodige maatregelen 
hiertoe nemen. 
 
Afdeling 3 — Administratieve geldboete. 
 
Artikel 14.3. 
§ 1. De overtreders van de bepalingen van dit 
reglement worden bestraft met een administra-
tieve geldboete van 10 euro tot 200 euro. 
Indien de overtreder minderjarig is en de volle leef-
tijd van 14 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de 
feiten, is de maximum geldboete 175 euro. 
 
§ 2. In geval van herhaling kan een hogere admi-
nistratieve geldboete opgelegd worden zonder dat 
zij hoger mag zijn dan 350 euro. Voor minderjari-
gen is de maximum geldboete 175 euro. 
Herhaling bestaat wanneer de overtreder wegens 
gelijkaardige overtreding binnen de twaalf vooraf-
gaande maanden reeds een administratieve geld-
boete werd opgelegd. 
 
§ 3. Vooraleer een administratieve geldboete 
wordt opgelegd, zal de overtreder de gelegenheid 
geboden worden de schade die hij heeft aange-
bracht te herstellen, indien dit mogelijk is, of te 
vergoeden. 
Het college van burgemeester en schepenen oord-
eelt of het voorstel van de overtreder aanvaard-
baar is. 
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Hoofdstuk 15 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 15.1. 
Het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2016 
— Politie — Reglement inzameling huishoudelijk 
afval, wordt opgeheven. 
 
Artikel 15.2. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing met vermelding van 
de datum van goedkeuring en de datum van be-
kendmaking. De bekendmaking en de datum van 
bekendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register 

Het reglement treedt in werking de vijfde dag na 
de bekendmaking. 
 
Artikel 15.3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal worden verzonden naar: 
1° ILvA, voor uitvoering; 
2° OVAM, voor kennisgeving. 
 

 


