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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Afdeling 1 — Definities. 
 
Artikel 1.1. 
§ 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wor-
den voor de toepassing van dit reglement de 
definities van afvalstoffen, huishoudelijke afval-
stoffen, bedrijfsafvalstoffen, enz. uit het Materia-
lendecreet en het Vlaams Reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (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 intergemeentelijk recyclagepark van ILvA; 

 
Afdeling 2 — Aanbieding. 
 
Artikel 1.2. 
De inwoners kunnen afvalstoffen aanbieden voor 
huis-aan-huis inzameling of in een van de recycla-
geparken van ILvA volgens de voorwaarden ver-
meld in dit reglement. 
 
Artikel 1.3. 
§ 1. Alleen afvalstoffen aangeboden overeen-
komstig de bepalingen van dit reglement worden 
aanvaard. 
 

§ 2. De aanbieder moet de afvalstoffen aange-
boden voor huis-aan-huis inzameling die de opha-
ler niet meegenomen heeft, onmiddellijk verwij-
deren van de plaats van de aanbieding. 
 
Artikel 1.4. 
De afvalstoffen worden zodanig aangeboden dat 
ze geen gevaar kunnen opleveren voor de veilig-
heid of de gezondheid van het personeel van de 
ophaler. Scherpe voorwerpen moeten goed ver-
pakt zijn. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 1.5. 
De ophaler bepaalt op welke dagen de huis-aan-
huis inzamelingen van de verschillende fracties 
plaatshebben. Deze data worden vermeld in de 
ophaalkalender die de inwoners elk jaar in de 
loop van de maand maart ontvangen. 
 
Afdeling 3 — Verbodsbepalingen. 
 
Artikel 1.6. 
Het afval aangeboden voor huis-aan-huis inzame-
ling mag het verkeer en de weggebruikers, in het 
bijzonder de voetgangers, niet hinderen. 
 
Artikel 1.7. 
§ 1. Het is verboden de aangeboden afvalstof-
fen te doorzoeken. Alleen de ophaler of de ge-
meentediensten zijn hiertoe gerechtigd. 
 
§ 2. Het is verboden de aangeboden afvalstof-
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fen te verspreiden of mee te nemen. Alleen de 
ophaler of de gemeentediensten zijn gerechtigd 
om afvalstoffen in te zamelen. 
 
Artikel 1.8. 
§ 1. Het afval voor huis-aan-huis inzameling 
moet op de stoep tegen de gevel of de afsluiting, 
geplaatst worden ter hoogte van de woning van 
de aanbieder. 
 
§ 2. De inwoners van de straten waar huis-aan-
huis inzameling onmogelijk is, moeten het afval 
voor huis-aan-huis inzameling op ordentelijke 
wijze aanbieden op het dichtst bijgelegen punt 
dat door de ophaaldienst wel bereikbaar is. 
 
§ 3. Aan afvalzakken mogen geen andere reci-
piënten aan de buitenkant worden vastgemaakt, 
zoals kleinere zakjes, plastic flessen, enz. In dat 
geval kan de ophaler de hele zak weigeren. 
 
§ 4. De aanbieder mag het afval voor huis-aan-
huis inzameling pas vanaf 18.00 uur de dag voor 
de inzameling buiten plaatsen. Het is verboden op 
andere periodes afvalstoffen langs de openbare 
weg te plaatsen. 
 
§ 5. De aanbieder houdt de plaats waar hij 
afvalstoffen heeft aangeboden steeds rein. 
 
Artikel 1.9. 
[…] 
 
[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2018-09-13] 

 
Artikel 1.10. 
Organisatoren van evenementen moeten de no-
dige maatregelen nemen om afval te voorkomen 
en voldoende afvalrecipiënten voorzien, die dui-
delijk zichtbaar zijn en goed bereikbaar. 
 
Artikel 1.11. 
[…] 
 
[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2018-09-13] 

 
Artikel 1.12  
De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen 
niet worden aangeboden, noch bij de inzameling 
van de restfractie, noch bij om het even welke 
selectieve inzameling van huishoudelijke afval-
stoffen, noch in een recyclagepark : 
– gashouders of andere ontplofbare voorwer-

pen; 
– brandstoftanks; 
– wapens en springstoffen; 
– radioactief afval; 
– krengen van dieren en slachtafval; 
– geneesmiddelen. 

 
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 inwoners kunnen gebruik maken van alle recy-
clageparken van ILvA. 
Het politiereglement van de gemeente waar het 
recyclagepark gelegen is, is van toepassing. 
 
Artikel 2.2. 
De recyclageparken zijn uitgerust met een identi-
ficatie- een 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 ge-
meentelijke retributiereglement betreffende het 
aanbieden van afvalstoffen, heeft verricht, zal de 
toegang tot het recyclagepark worden ontzegd. 
 
Hoofdstuk 3 — Inzameling van restfractie. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 3.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder huisvuil en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval, hierna restfractie 
genoemd: alle afvalstoffen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding 
of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de 
voorgeschreven afvalzak kunnen geborgen wor-
den, met uitzondering van papier en karton, tex-
tiel, stenen, glas, afbraakmateriaal, klein gevaar-
lijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en orga-
nisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of 
groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpak-
kingen en drankkartons en andere selectief inge-
zamelde afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 3.2. 
§ 1. De restfractie wordt tweewekelijks huis-
aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de inzameling is ingericht. 
 
§ 2. De restfractie mag niet worden aangebo-
den in een recyclagepark. 
 
§ 3. De restfractie mag niet worden meegege-
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ven met het grof vuil of met een andere selectie-
ve inzameling. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 3.3. 
§ 1. De restfractie moet aangeboden worden in 
een huisvuilzak met het logo van de gemeente. 
 
§ 2. Het gewicht van een aangeboden huisvuil-
zak mag niet meer zijn dan 15 kg. 
 
§ 3.  De huisvuilzak mag geen stoffen of voor-
werpen bevatten die het behandelend personeel 
kunnen kwetsen of besmetten. Alle voorwerpen 
moeten zodanig verpakt worden dat ze geen 
gevaar kunnen opleveren voor het behandelend 
personeel. 
 
§ 4. De zakken moeten zorgvuldig gesloten 
worden met de bijgeleverde strip, of met een 
vergelijkbaar bindmateriaal omheen één krop die 
door de ophaal-dienst kan worden gebruikt als 
handvat, en mogen geen scheuren of lekken ver-
tonen. 
 
Hoofdstuk 4 — Inzameling van grof vuil. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 4.1. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan 
onder grof vuil: 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, afbraakmateri-
alen van bouwwerken (steenpuin, betonpro-
ducten, ramen en deuren (meer dan 1 stuk), dak-
bedek-kingsmaterialen, golfplaten, afsluitingsma-
terialen (platen, palen en/of prikkeldraad), auto-
banden en andere auto-onderdelen, stookolie- en 
gastanks en andere selectief ingezamelde afval-
stoffen. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 4.2. 
§ 1. Het herbruikbaar grofvuil in goede staat 
kan worden aangeboden in de Kringwinkel waar-
mee de gemeente een overeenkomst heeft afge-
sloten. Het grofvuil kan ook worden aangeboden 
in een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 2. Het grofvuil wordt in principe vierwekelijks 

bij aanvragers opgehaald langs de straten, wegen 
en pleinen waar de inzameling is ingericht. De 
aanvraag gebeurt bij de ophaler ten minste twee 
werkdagen voor de dag van de inzameling. 
 
§ 3. Grofvuil mag niet worden meegegeven 
met de restfractie of een andere selectieve inza-
meling. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 4.3. 
Het grof vuil wordt op de stoep aangeboden in 
ordentelijke staat. 
 
Hoofdstuk 5 — Selectieve inzameling van glas. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 5.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder: 
1° glas: hol glas en vlak glas, ontstaan door de 

normale werking van een particuliere huis-
houding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, 
gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, 
spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, 
spaarlampen, TL-lampen, porselein, aarde-
werk, beeldbuizen, en dergelijke; 

2° hol glas: alle flessen en bokalen; 
3° vlak glas: ruiten, gebroken vensterglas, serre-

glas. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 5.2. 
§ 1. Hol glas wordt in principe vierwekelijks 
huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen 
en pleinen waar de inzameling is ingericht. 
 
§ 2. Vlak glas moet worden aangeboden in een 
recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Hol glas moet worden meegegeven met de 
selectieve inzameling van glas en niet met de 
restfractie, grofvuil of een andere fractie. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 5.3. 
§ 1. Het hol glas moet worden aangeboden in 
één of meer stevige recipiënten naar keuze (géén 
kartonnen dozen, papieren of plastic zakken). 
 
§ 2. Het gewicht van een gevulde recipiënt mag 
niet meer zijn dan 15 kilogram. 
 
§ 3. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan 
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van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het aan-
geboden hol glas is leeg, hygiënisch en moet vol-
doende gereinigd 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 dag-, week- en 
maandbladen, tijdschriften en periodieken, re-
clamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, 
telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpa-
pier, computerpapier, boeken en papieren of 
kartonnen verpakkingen, ontstaan door de nor-
male werking van een particuliere huishouding en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzonde-
ring van geolied papier of karton, papier met 
waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild 
papier, vervuilde papieren en kartonnen verpak-
kingen, papieren voorwerpen waar kunststof of 
andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met 
magneetbanden, behangselpapier, cement-, 
meststof- en sproeistofzakken, en dergelijke. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 6.2. 
§ 1. Papier en karton wordt in principe vierwe-
kelijks ingezameld. 
 
§ 2. Papier en karton wordt ook ingezameld in 
een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. Papier en karton moet worden meegege-
ven met de selectieve inzameling van papier en 
karton en niet met het grof vuil, de restfractie of 
een andere fractie 
 
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 in natuurlijke vezels stevig 
samengebonden 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, papier-
klemmen, enz. 
 
§ 3. De aanbieder houdt rekening met de 
weersom-standigheden. 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 groen-
te-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 7.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder groente-, fruit en tuinafval, hierna 
GFT-afval genoemd: aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruit-
resten, eierschalen, doppen van noten, theebla-
deren en theezakjes, koffiedik en papieren koffie-
filters, papier van de keukenrol, kleine hoeveel-
heden etensresten, versnipperd snoeihout, haag-
scheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, res-
ten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloe-
men en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en 
mest van kleine huisdieren, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding 
of voor een school. 
 
Andere afvalstoffen zoals timmerhout, grof onge-
snipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, 
wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof 
uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, 
kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, 
hondenpoep worden niet als GFT-afval be-
schouwd. 
 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 7.2. 
§ 1. Het GFT-afval wordt in principe tweeweke-
lijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht. 
 
§ 2. GFT-afval moet worden meegegeven met 
de selectieve inzameling van GFT en niet met de 
restfractie, grofvuil of een andere fractie. 
 
§ 3. Groente- en fruitafval mag niet aangebo-
den worden in een recyclagepark van ILvA. 
 
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 7.3. 
Het GFT-afval moet aangeboden worden in een 
GFT-container met het handvat naar de straatkant 
gericht. De container moet gesloten zijn en voor-
zien zijn van een GFT-kleefvignet. 
 
Afdeling 4 – Gebruik van de GFT-container 
 
Artikel 7.4. 
§ 1. Nieuwe inwoners kunnen een grote con-
tainer van 140 liter of een kleine container van 40 
liter aanvragen. Ze hebben éénmalig de mogelijk-
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heid om hun keuze te herzien. 
De GFT-container blijft eigendom van ILvA en 
wordt slechts voor gebruik aan de inwoners of 
schoolvestigingen ter beschikking gesteld voor de 
duur van de GFT-inzameling. 
 
§ 2. Inwoners kunnen gebruik maken van bio-
bakjes, die voorzien worden van biozakjes. De 
biobakjes zijn door hun beperkte afmetingen 
handig in gebruik op plaatsen waar GFT-afval 
geproduceerd wordt. De biozakjes worden in de 
GFT-container gedeponeerd. 
 
Artikel 7.5. 
§ 1. De inwoners of de scholen zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor het correct gebruik en 
onderhoud van de GFT-container. Met correct 
gebruik wordt bedoeld dat de GFT-container uit-
sluitend mag gebruikt worden voor de opslag van 
GFT-afval. 
 
§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies 
moet de inwoner of school ILvA of het gemeente-
bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen 
met het oog op de herstelling of de vervanging 
door een nieuwe GFT-container. De kosten van 
herstelling of vervanging kunnen verhaald worden 
op de inwoner of de school in geval van oneigen-
lijk gebruik. In geval van diefstal of vandalisme 
moet aangifte bij de politie gedaan worden. 
 
Artikel 7.6. 
§ 1. De GFT-container blijft verbonden aan het 
adres waar hij werd geleverd. In geval van verhuis 
is het niet toegestaan de GFT-container mee te 
nemen naar het nieuwe adres. 
 
§ 2. IlvA zal gratis een GFT-container ter be-
schik-king stellen van inwoners die door verhuis 
binnen of naar de gemeente geen container heb-
ben. 
 
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 : orga-
nisch composteerbaar afval zoals takken, struiken, 
bomen 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 
vergelijkbaar is. 

 
Niet-organisch afval dat mogelijk ook bij het tui-
nieren ontstaat zoals timmerhout, kunststoffen, 
metalen, 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. In april, augustus en november wordt een 
inzameling van grof tuinafval en snoeihout “op 
afroep” georganiseerd. Het grof tuinafval en 
snoeihout wordt dan bij de aanvragers opgehaald 
langs de straten, wegen en pleinen waar de inza-
meling is ingericht. De aanvraag gebeurt bij de 
ophaler ten minste twee werkdagen vooraf. 
 
§ 2. Het grof tuinafval en snoeihout kan ook 
worden aangeboden in een recyclagepark van 
ILvA. 
 
§ 3. Het grof tuinafval en snoeihout mag niet 
met een andere fractie worden meegegeven 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 8.3. 
§ 1. Het grof tuinafval wordt vers en zonder 
andere verontreinigingen aangeboden in een 
recyclagepark. Vergeeld, vergist tuinafval, niet 
vers groen, kan geweigerd worden indien het 
onvoldoende aan de eisen van groenafval voldoet. 
Verontreinigd groenafval wordt niet aanvaard bij 
de selectieve inzameling. 
 
§ 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 om-
vang niet kunnen samengebonden worden moe-
ten aangeboden worden in een open, stevige en 
regenbestendige recipiënt die kan leeggegoten 
worden. 
 
§ 3. Snoeihout met doornen wordt zodanig 
verpakt dat het personeel van de ophaler zich niet 
kan kwetsen. 
 
§ 4. Het snoeihout mag niet met ijzerdraad of 
ander hard materiaal samengebonden worden. 
 
Hoofdstuk 9 — Selectieve inzameling van plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drank-kartons (PMD-fractie). 
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Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 9.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder de PMD-fractie: plasticflessen en  
flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroon-
kurken en metalen schroefdoppen) en drankkar-
tons, met uitzondering van papieren en kartonnen 
verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door 
de normale werking van een particuliere huishou-
ding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
De aangeboden PMD-fractie mag geen KGA, glas, 
etensresten, plasticzakjes, yoghurtpotjes, boter-
vlootjes, aardbeienbakjes, champignonbakjes of 
andere afvalstoffen bevatten. 
 
[Artikel 9.1bis. 
Het is verboden afvalstoffen, afbraakmateriaal, 
wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die 
de reinheid en de esthetiek van de omgeving 
benadelen en/of een gevaar zijn voor de openba-
re gezondheid te storten, en achter te laten op de 
openbare weg en andere openbare plaatsen.] 
 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-04-23] 

 
[Artikel 9.1ter. 
Het is verboden op de openbare wegen, pleinen 
en parken, bermen en grachten papier, snoepver-
pakkingen, peuken, kauwgom, vruchtenschillen, 
dozen, blikjes en dergelijke voorwerpen achter te 
laten, tenzij in de daartoe geplaatste korven. Deze 
korven mogen niet gebruikt worden voor het 
verwijderen van huisvuil.] 
 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-04-23] 

 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 9.2. 
§ 1. De PMD fractie wordt in principe tweewe-
kelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht. 
 
§ 2. De PMD-fractie wordt ook ingezameld in 
een recyclagepark van ILvA. 
 
§ 3. De PMD-fractie mag niet worden meege-
geven met de inzameling van een andere fractie. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 9.3. 
§ 1. De PMD-fractie moet aangeboden worden 
in de voorgeschreven PMD-zak met het logo van 
de gemeente. De zakken moeten zorgvuldig geslo-
ten worden. Ze worden rechtop aangeboden. 
 

§ 2. De verschillende fracties van de plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de PMD-zak 
worden aangeboden. 
 
§ 3. De aangeboden PMD fractie moet hygi-
enisch aanvaardbaar zijn: leeg en uitgespoeld. 
 
§ 4. Het gewicht van een aangeboden PMD-zak 
mag niet meer zijn dan 15 kg. 
 
[Artikel 9.3bis. 
De uitbater van een vaste of verplaatsbare in-
richting aan of langs de openbare weg die voe-
dingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt 
om buiten de inrichting te verbruiken (drankau-
tomaat, snackbar, frituur, ijssalon, en dergelijke) 
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 opruimen. 
De uitbater moet de nodige maatregelen nemen 
om zwerfvuil in de omgeving van zijn inrichting te 
vermijden.] 
 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-04-23] 

 
Hoofdstuk 10 — Selectieve inzameling van textiel 
en herbruikbare goederen. 
 
Afdeling 1 — Definities. 
 
Artikel 10.1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder: 
1° herbruikbare goederen: alle door de normale 

werking van een particuliere huishouding of 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane 
afvalstoffen zoals meubelen, kleding, kleine 
huisraad, boeken en platen, speelgoed, die via 
de Kringwinkel geschikt kunnen gemaakt wor-
den voor hergebruik. 

2° [textielafval: allerlei kleding, huishoudtextiel, 
handtassen, lederwaren en schoeisel op 
voorwaarde dat dit niet sterk bevuild is.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-04-23] 

 
Afdeling 2 — Inzameling. 
 
Artikel 10.2. 
[§ 1. Het is verboden textiel mee te geven met 
andere huisvuilfracties. 
 
§ 2. Het textiel wordt ingezameld in textielcon-
tainers die verspreid staan opgesteld in de ge-
meente en via huis-aan-huisinzameling. Het tex-
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tiel wordt eveneens ingezameld in de Kringwinkel, 
op het recyclagepark, of door de OVAM erkende 
kringloopcentra.  
 
§ 3. De ophaling huis-aan-huis van textiel, de 
inzameling van textiel in containers geplaatst op 
privéterrein toegankelijk voor het publiek, alsook 
de plaatsing van containers voor textielinzameling 
op de recyclageparken is exclusief voorbehouden 
voor de door ILvA aangeduide erkende ophaler.  
 
§ 4. Enkel de organisaties die vermeld zijn op 
de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregi-
streerde inzamelaars, handelaars en makelaars 
van textielafvalstoffen en de toelating hebben van 
het college van burgemeester en schepenen of 
ILvA, waarmee ze een overeenkomst afgesloten 
hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te 
plaatsen op privéterreinen toegankelijk of bereik-
baar voor het publiek, alsook op het openbaar 
domein.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-04-23] 

 
Artikel 10.3. 
§ 1. Voor de inzameling van herbruikbare goe-
deren wordt een beroep gedaan op de Kringwin-
kel. 
 
§ 2. Herbruikbare goederen mogen niet wor-
den meegegeven met het restafval, het grof vuil 
of een selectieve inzameling van een andere frac-
tie. 
 
§ 3. Het staat de Kringwinkel vrij om aangebo-
den herbruikbare goederen te weigeren indien 
deze niet dienstig zijn voor de Kringwinkel. In dit 
geval moeten de door de Kringwinkel geweigerde 
herbruikbare goederen meegegeven worden met 
het restafval of het grof vuil. 
 
Afdeling 3 — Wijze van aanbieding. 
 
Artikel 10.4. 
De herbruikbare goederen worden aangeboden 
op het adres van de Kringwinkel, enkel tijdens de 
openingsuren. De Kringwinkel haalt ook aan huis 
op, mits een voorafgaande afspraak. 
 
Hoofdstuk 11— Dode gezelschapsdieren. 
 
Afdeling 1 — Definitie. 
 
Artikel 11.1. 
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, dui-
ven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwar-
tels, parelhoenen, eenden, ganzen en fazanten 
zijn dat ook indien er geen commerciële opbreng-
sten aan verbonden zijn zoals de productie van 
vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. 
 
Runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, 
hangbuikzwijnen en herten zijn landbouwhuisdie-
ren en dus geen gezelschapsdieren. Ook de mili-
euvergunningsplichtige exotische zoogdieren 
zoals kangoeroes worden niet als gezelschapsdie-
ren beschouwd. 
 
Afdeling 2 — Verwijderen van dode dieren. 
 
Artikel 11.2. 
§ 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 af-
breekbare verpakkingen mee de grond ingaan. 

 
§ 2. Dode gezelschapsdieren die meer dan 10 
kilogram 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 12 — Handhaving. 
 
Afdeling 1 — De burgemeester. 
 
Artikel 12.1. 
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 2 — Administratieve geldboete. 
 
Artikel 12.2. 
§ 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 
leeftijd 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 
administratieve geldboete opgelegd worden zon-
der dat zij hoger mag zijn dan 350 euro. Voor 
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minderjarigen is de maximum geldboete 175 
euro. 
Herhaling bestaat wanneer de overtreder wegens 
gelijkaardige overtreding binnen de twaalf voor-
afgaande 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 aange-
bracht te herstellen, indien dit mogelijk is, of te 
vergoeden. 
Het college van burgemeester en schepenen oor-
deelt of het voorstel van de overtreder aanvaard-
baar is. 
 
Hoofdstuk 13 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 13.1. 
Het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 

— Politie — Reglement inzameling huishoudelijke 
afvalstoffen, wordt opgeheven. 
 
Artikel 13.2. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de be-
kendmaking. 
 
Artikel 13.3. 
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. 
 

 


