
 

 

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afval-
stoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

Gelet op het Materialendecreet van 23 december 2011, gewijzigd bij decreet van 1 januari 2021 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012, 
en latere wijzigingen.  

Gelet op het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 sep-
tember 2016, gewijzigd bij addendum op 12 juni 2020 

Gelet op de gedeeltelijke beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeen-
telijk samenwerkingsverband met de intercommunale IGEAN; 

Overwegende dat het systeem DIFTAR (DIFferentieerd TARief) geïntroduceerd werd.  

Overwegend dat een vernieuwing van de politieverordening betreffende het beheer van huishoude-
lijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 12 december 2009 nodig is omwille van een 
aantal nieuwe bepalingen en gewijzigde regelgeving.  

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en 
het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te 
zamelen; 

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afval-
stoffen; 

Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maxi-
maal selectief dienen ingezameld te worden; 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het ver-
gelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.  
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Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afval-
stoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die 
daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 3.1.17 van het materialendecreet. Voor 
de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare be-
drijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen 
van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ont-
staan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale wer-
king van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 3.1.6 van het materialende-
creet. 

 

Artikel 2  

§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 

inzameling (exclusief het recyclagepark): 

- huisvuil; 

- grofvuil; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark: 

- huisvuil; 

- groente-, fruit- en tuinafval; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen. 

§ 3. Tenzij anders bepaald is, is het verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter in-

zameling aan te bieden. 

 

Artikel 3  

§ 1. Alleen de overbrengers, daartoe aangewezen door de burgemeester of door de intercommunale 

IGEAN, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 

§ 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te geven aan andere overbren-

gers dan deze daartoe aangewezen door de burgemeester of door de intercommunale IGEAN. 

 

Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 
Artikel 4  

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. 

 

Artikel 5  

§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even 

welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten 

van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen, terreinen, op een wijze of 

op tijdstippen die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. 

 

 



 

§ 2. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de stra-

ten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op eni-

ge andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 

 

§ 3. Met het oog op thuis composteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein een 

stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze com-

posteerruimte van minder dan 10 m³, niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken 

voor de buurtbewoners. 

 

Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 
Artikel 6  

§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te wor-

den zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet 

voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient de-

zelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 

§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de overbrengers die van 

de burgemeester of de intercommunale IGEAN de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en 

door de parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwach-

ter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

 

Artikel 7  

§ 1. De afvalstoffen moeten vóór 7.30 uur buitengeplaatst worden. De afvalstoffen mogen de voor-

afgaande avond vanaf 20 uur buitengeplaatst worden. Het is verboden om op andere momenten de 

afvalstof aan te bieden. 

§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de voorgeschre-

ven recipiënten of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken per-

ceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voet-

gangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs 

wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, 

dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende open-

bare weg die wel toegankelijk is. 

§ 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat 

hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan. 

§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeelte-

lijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening 

van hun functie. 

§ 5. De recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden verwijderd van 

de openbare weg, alsook de geweigerde zakken.  

 

Afdeling 4 – Afval op standplaatsen 
Artikel 8  

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voe-

dingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankauto-

maat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare 

en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

 

Artikel 9  

De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, plastic 

flessen en – flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval), e.d. dienen gescheiden te 

worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van 

een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.  



 

 

Artikel 10  

De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties 

kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

 

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en 

de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

 

Afdeling 5 – Afval van huisdieren 
Artikel 11  

§ 1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende 

huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, 

tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- en rijwegen 

bevuild worden door hun dieren.    

§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders 

van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer 

of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen ver-

wijderd worden met de gewone huisvuilophaling. 

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen 

inzake het rein houden van de openbare weg. 

§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 

van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van bevoegde personen te 

worden getoond. 

§ 4. De bepalingen artikel 11, § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en ge-

handicapten begeleiden. 

 

Afdeling 6 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
Artikel 12  

§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 

achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, anders dan de brievenbus. 

§ 2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven, dat 

reclame niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien 

zijn van een dergelijke aanduiding. 

§ 3. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 12, § 1. en § 2. kunnen bij voorkeur via 

mail op het e-mailadres sticker@ovam.be of per post aan de OVAM, dienst SIS, Stationsstraat 110 

te 2800 Mechelen gemeld worden. 

 

mailto:sticker@ovam.be


 

Hoofdstuk II  Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 13  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder huisvuil verstaan: alle huishoudelijke afvalstoffen 

en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die overblijven na sortering met uitzondering van papier en kar-

ton, pmd, glas, textiel, kga, gft, snoeihout, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en ande-

re selectief ingezamelde afvalstoffen. 
Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 14  

§ 1. Het huisvuil wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen, waar de opha-

ling is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

§ 2. Het huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze 

van het huisvuil. 

§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van het recyclagepark. 

§ 4. Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veilig-

heid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat 

ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.  

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 15  

§ 1. Het huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in huisvuilcontainers voorzien van een 

ingebouwde elektronische gegevensdrager. Deze huisvuilcontainer met elektronische gegevensdra-

ger wordt door of in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de 

gemeente. Alle gezinnen in de gemeente die als dusdanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregis-

ter of in het vreemdelingenregister zijn voor de inzameling van hun huisvuil verplicht gebruik te ma-

ken van deze huisvuilcontainer met elektronische gegevensdrager.  

De huisvuilcontainer wordt aan huis afgeleverd en kan niet worden geweigerd. Het gebruik van an-

dere recipiënten is verboden,tenzij in de gevallen bepaald in §10 van artikel 15.  

§ 2. Per aansluitpunt worden er huisvuilcontainers ter beschikking gesteld. Het totaal volume van de 

container(s) per aansluitpunt is maximum 240 liter. Deze bepaling geldt niet voor scholen, vereni-

gingen, sociale instellingen, openbare diensten, zelfstandigen en kleine en middelgrote onderne-

mingen en aansluitpunten aangeduid door het gemeentebestuur, waarvoor het college van burge-

meester en schepenen een afwijking kan voorzien. 

§ 3. Het gewicht per aangeboden container mag niet groter zijn dan:  

· 20 kg voor een container van 40 liter; 

· 50 kg voor een container van 120 liter; 

· 100 kg voor een container van 240 liter; 

· 350 kg voor een container van 1.100 liter. 

§ 4. De huisvuilcontainer moet volledig gesloten aangeboden worden en mag noch scheuren, bar-

sten of lekken vertonen. De huisvuilcontainer moet met de handgrepen naar de straatzijde geplaatst 

worden.  

§ 5. In geval van beschadiging of verlies/diefstal van de toegewezen huisvuilcontainer(s) dient de 

gebruiker de gemeente hiervan onverwijld, via de infolijn, in kennis te stellen met het oog op de her-

stelling of de vervanging door (een) nieuwe container(s). In geval van oneigenlijk gebruik kunnen de 

kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de gebruiker. In geval van diefstal dient de 

gebruiker onverwijld een proces-verbaal te laten opmaken en dit voor te leggen. 

§ 6. De container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhui-

zing is het de gebruiker niet toegestaan om de container mee te nemen naar zijn nieuw adres. De 

container moet leeg zijn en gereinigd worden en op het oorspronkelijke adres achtergelaten worden.  

§ 7. Het gemeentebestuur verleent de mogelijkheid om te allen tijde tegen betaling een omruiling te 



 

doen van de huisvuilcontainer en dit via de infolijn. 

§ 8. Inwoners die ten gevolge van een verhuis binnen of naar de gemeente niet over een huisvuil-

container beschikken of een ander volume wensen, dienen hiervoor contact op te nemen met de 

gemeente via de infolijn.  

§ 9. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de contai-

ner(s). Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de huisvuilcontainer zuiver moet gehouden 

worden, degelijk onderhouden moet worden en uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag 

van huisvuil. 

§ 10. Voor inwoners die occasioneel meer huisvuil wensen mee te geven met de huis-aan-

huisophaling is het aanbieden van extra huisvuil toegestaan in zakken met een inhoud die in de 

huisvuilcontainer past. Deze huisvuilzakken zijn te voorzien door de inwoners zelf. 

Per gezin mogen er maximaal 3 keer per kalenderjaar 4 zakken met extra huisvuil aangeboden 

worden. 

De inwoner dient dit minstens 2 dagen vóór de ophaling te melden via de infolijn. Het extra huisvuil 

wordt in een afvalzak naast de huisvuilcontainer aangeboden en de zak moet in de huisvuilcontainer 

kunnen geplaatst worden. 

 



 

Hoofdstuk III  Inzameling van grofvuil 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 16  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan 

door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die 

omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kun-

nen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groen-

te-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, PMD-afval, afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, afval-

banden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 17  

§ 1. Het grofvuil wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de opha-

ling is ingericht, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen ophaal-

frequentie en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het grofvuil 

wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kunnen worden aangeboden 

aan het kringloopcentrum, De Cirkel te Brecht, waarmee de gemeente een overeenkomst heeft af-

gesloten. 

§ 2. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 18  

§ 1. Een aanvraag tot omhaling kan gebeuren door 

a) een inwoner of een bedrijf gelegen in Zoersel  

b) personen die in Zoersel een 2de verblijfplaats hebben en hiervoor belasting op tweede ver-

blijven betalen 

c) een niet inwoner bij een opruiming van een woning naar aanleiding van het overlijden van 

een Zoersels familielid. 

Een aanvraag moet uiterlijk de laatste woensdag van de voorafgaande maand bij de gemeentelijke 

dienst Onthaal zijn. 

§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 

30 kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 3 meter.  

§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers van de afvalstoffen. 



 

Hoofdstuk IV  - Selectieve inzameling van glas 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 19  

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas, ont-

staan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactivi-

teit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas, ander hittebestendig 

glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d. 

§ 2. Hol glas betreft alle flessen, bokalen (verpakkingsglas) en flacons. 

§ 3. Vlak glas betreft vensterglas. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 20  

§ 1. Hol glas wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen ophaalfrequen-

tie en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Hol glas/vlak glas 

wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 

§ 2. Hol glas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 

het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  
Artikel 21  

Het hol glas dient aangeboden te worden in de gemeentelijke glasbak of een vergelijkbaar reci-

pieënt. Hol glas dat naar het recyclagepark gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de 

daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende gerei-

nigd te zijn en er mogen geen dekseltjes meer opzitten. 

 

Afdeling 4 - Gebruik van de glasbak 
Artikel 22  

§ 1. De glasbak, geleverd door de gemeente, is eigendom van de gemeente en wordt slechts voor 

gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor 

het deugdelijk gebruik en onderhoud van de glasbak. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat 

de glasbak uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van hol glas. 

§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in ken-

nis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe glasbak. De kosten 

van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk ge-

bruik. 

 

Artikel 23  

De glasbak blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de 

inwoner niet toegestaan om de glasbak mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 

 

Artikel 24  

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 

over een glasbak kunnen bij de gemeente een glasbak bekomen. 



 

Hoofdstuk V  Selectieve inzameling van papier en karton 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 25  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- 

en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, 

telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of karton-

nen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een ver-

gelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, car-

bonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren 

voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, be-

hangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 26  

§ 1. Papier en karton wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 

ophaling is ingericht, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen op-

haalfrequentie en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier 

en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 

§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 

het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 27  

§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos of papieren zak of 

samengebonden met natuurkoord.  

§ 2. Het gewicht per aanbieding mag niet groter zijn dan 15 kg.  



 

Hoofdstuk VI Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 28  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, 

verstaan, de afvalstoffen zoals beschreven in artikel 1.2.1. van de VLAREMA  

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 29  

§ 1. Het KGA wordt in de deelgemeentes Sint-Antonius en Halle opgehaald volgens een door het 

college van burgemeester en schepenen te bepalen ophaalfrequentie en op de door het college van 

burgemeester en schepenen bepaalde dagen en plaatsen. 

§ 2. In de deelgemeente Zoersel wordt het KGA ingezameld op het recyclagepark. 

§ 3. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsaf-

val, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 30  

§ 1. Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 

afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 

§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. Deze containers zijn ver-

krijgbaar via het recyclagepark. 

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenver-

pakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger 

zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de 

verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbie-

der dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten 

van het KGA te voorkomen. 

 

Artikel 31  

§ 1. Het KGA dat wordt aangeboden bij de inzameling, wordt door de begeleider van het ophaal-

voertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag 

dit niet zelf doen. 

§ 2. Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door het bevoegde personeel26 in 

de inrichting aansluitend bij het recyclagepark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet 

zelf doen. 

§ 3. De afgifte van KGA aan de erkende overbrenger gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van 

het bevoegde personeel. 

 

Afdeling 4 - Gebruik van het KGA-recipiënt 
Artikel 32  

§ 1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, 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 ge-

bruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van KGA. 

§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in ken-

nis 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 ge-

bruik. 

 

Artikel 33  

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 34  

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 

over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen. 



 

Hoofdstuk VII Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinaf-
val (gft) 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 35  

§ 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder gft verstaan: groente-, fruit- en tuinafval ont-

staan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactivi-

teit. Het gaat hier om organisch composteerbaar afval zoals schillen en resten van fruit, groenten en 

aardappelen, plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten, vlees- en visresten, vaste zuivel-

producten, broodresten, koffiedik, theebladeren, eieren, eierschalen, doppen van noten, pitten van 

vruchten, fijn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladeren, onkruid, haagscheersel, kamerplanten, snij-

bloemen), niet recycleerbaar papier (bv. broodzakken, slagerspapier, pizzadozen, papieren koffiefil-

ter, keukenrolpapier, papieren servetten en zakdoekjes), schaafkrullen en zaagmeel van onbehan-

deld hout. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna gft-afval genoemd. 

§ 2. Andere afvalstoffen zoals grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, beenderen en dierlijk 

(slacht-) afval (bv. visgraten en botjes van vlees), schelpen van bv. mosselen en oesters, kattenbak-

vulling, vogelkooizand, mest van dieren, dierenkrengen, plastiek, glas, metalen, batterijen, houtskool 

en asresten van kachel, barbecue of asbak, aarde, zand, stenen, stof uit de stofzuiger, wegwerplui-

ers en ander hygiëne-afval, sauzen, vet en olie, vloeistoffen (bv. soep, melk , koffie), theezakjes en 

koffiepads, behandeld hout e.d. worden niet als gft beschouwd. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 36  

§ 1. Het gft wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

§ 2. Gft mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve inzameling, 

andere dan deze van gft. 

§3. Verontreinigd gft wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 37  

§ 1. Het gft dient gescheiden aangeboden te worden in groene gft-containers voorzien van een in-

gebouwde elektronische gegevensdrager die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking 

gesteld worden. De gft-container met elektronische gegevensdrager blijft eigendom van de gemeen-

te. Het gebruik van een ander recipiënt is verboden. 

§ 2. Per aansluitpunt word er 1 gft-container ter beschikking gesteld. Het totaal volume van de con-

tainer(s) per aansluitpunt is maximum 240 liter. Deze bepaling geldt niet voor scholen, verenigingen, 

sociale instellingen, openbare diensten, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en 

aansluitpunten aangeduid door het gemeentebestuur, waarvoor het college van burgemeester en 

schepenen een afwijking kan voorzien. 

§ 3. Het gewicht per aangeboden container mag niet groter zijn dan:  

· 20 kg voor een container van 40 liter; 

· 50 kg voor een container van 120 liter; 

· 100 kg voor een container van 240 liter; 

· 350 kg voor een container van 1.100 liter. 

§ 4. De gft-container moet volledig gesloten aangeboden worden en mag noch scheuren, barsten of 

lekken vertonen. De gft-container moet met de handgrepen naar de straatzijde geplaatst worden.  

§ 5. In geval van beschadiging of verlies/diefstal van de toegewezen gft-container(s) dient de ge-

bruiker de gemeente hiervan onverwijld, via de infolijn, in kennis te stellen met het oog op de her-

stelling of de vervanging door (een) nieuwe container(s). In geval van oneigenlijk gebruik kunnen de 

kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de gebruiker. In geval van diefstal dient de 

gebruiker onverwijld een proces-verbaal te laten opmaken en dit voor te leggen. 



 

§ 6. De container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhui-

zing is het de gebruiker niet toegestaan om de container mee te nemen naar zijn nieuw adres. De 

container moet gereinigd worden en op het oorspronkelijke adres achtergelaten worden.  

§ 7. Het gemeentebestuur verleent de mogelijkheid om te allen tijde tegen betaling een omruiling te 

doen van de gft-container en dit via de infolijn. 

§ 8. Inwoners die ten gevolge van een verhuis binnen of naar de gemeente niet over een gft-

container beschikken of een ander volume wensen, dienen hiervoor contact op te nemen met de 

gemeente via de infolijn.  

§ 9. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de contai-

ner(s). Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de gft-container zuiver moet gehouden worden, 

degelijk onderhouden moet worden en uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft.



 

 

Hoofdstuk VIII -Selectieve inzameling van PMD 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 38  

§ 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder pmd verstaan: plastic verpakkingen (flessen 

en flacons, schaaltjes, vlootjes en bakjes, potjes en tubes, folies en zakjes), metalen verpakkingen 

(drank- en conservenblikken, spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica, bakjes en schaal-

tjes, deksels, doppen, kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen 

verpakkingen, piepschuim, verpakkingen met kindvriendelijke sluiting, verpakkingen van gevaarlijke 

producten, emmers, speelgoed en glazen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

§ 2. Het aangeboden pmd moet volgens de geldende sorteerregels worden aangeboden. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 39  

§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden huis-aan-huis 

opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, volgens een door het 

college van burgemeester en schepenen te bepalen ophaalfrequentie en op de door het college van 

burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het 

recyclagepark. 

§ 2. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven 

met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van pmd. 

§ 3. Verontreinigde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aan-

vaard. De niet conforme inhoud kan aangeduid worden met een sticker. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 40  

§ 1. De plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden 

in een pmd-zak die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld wordt. 

Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.  

§ 2. De verschillende fracties van de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 

mogen gemengd in de pmd-zak worden aangeboden. Verpakkingen mogen echter niet in elkaar 

worden gestopt en evenmin samen in een dichtgeknoopte zak in de pmd-zak worden gestopt.  

De lege verpakkingen mogen een maximum inhoud van 8 liter hebben.  

Er mag geen pmd aan de buitenkant van de pmd-zak worden vastgemaakt. 

§ 3. De pmd-zak dient zorgvuldig gesloten aangeboden te worden en mag geen scheuren vertonen. 

 



 

Hoofdstuk IX Selectieve inzameling van EEA 
Afdeling 1. Definitie 

Artikel 56 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder EEA verstaan: de afvalstoffen zoals ge-

definieerd in artikel 1.2.1.2. van VLAREMA, met uitzondering van lampen en rookdetectors. 

 

Afdeling 2. Inzameling 
Artikel 57 

§ 1. De EEA worden op afroep, opgehaald worden langs de straten, wegen en pleinen waar een 

aanvraag voor is gedaan, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen 

ophaalfrequentie en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. EEA 

worden ook ingezameld op het recyclagepark. EEA kan gebracht worden naar of meegegeven wor-

den met de eindverkoper als een gelijkaardig product wordt aangekocht. Herbruikbaar EEA kan 

worden ingezameld door een erkend kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst 

heeft afgesloten. 

 

Afdeling 3. Wijze van aanbieding 
Artikel 58 

§.1 De EEA moet volledig worden aangeboden zonder ontbrekende onderdelen. 

§.2 Alle EEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar opleveren voor de overbren-

gers van de afvalstoffen. 



 

Hoofdstuk X  Selectieve inzameling van metalen gemengd 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 59 

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane 

soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van 

KGA, metalen verpakkingen die met de PMD-fractie ingezameld wordt en afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 60 

§ 1. De metalen gemengd worden op afroep, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 

een aanvraag voor is gedaan, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te 

bepalen ophaalfrequentie en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 

dagen. De metalen gemengd worden ook ingezameld op het recyclagepark. 

§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 

van het bedrijfsafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van de metalen gemengd. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 61 

§ 1. De metalen gemengd moeten aangeboden worden langs de straatzijde. 

§ 2. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet groter zijn dan 15 kg. De voorwerpen mo-

gen niet langer zijn dan 3 meter.  

§ 3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 

overbrengers van de afvalstoffen. 



 

Hoofdstuk XI  Selectieve inzameling van textiel  
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 62 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde 

kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, over-

gordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 63 

§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeen-

te en via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is inge-

richt, volgens een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen ophaalfrequentie en 

op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

Het textiel wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark, het gemeentelijk depot of de door de 

OVAM erkende kringloopcentra.  

§ 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende 

textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de 

intercommunale IGEAN, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textiel-

containers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek 

en mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren. 

§ 3. Het is verboden voor textielophalers om een kledingcontainer te plaatsen op een locatie zonder 

dat men een schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen van het college van burgemeester en sche-

penen voor die locatie.  

§ 4. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het be-

drijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 64 

§ 1.  Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en 

goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat of bevuild zijn. 



 

 
Hoofdstuk XII Selectieve inzameling van herbruikbare goederen 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 65 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane 

afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals 

meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, e.d. 

 

Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 66 

§ 1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op het door de 

OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze inzameling 

kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te vinden via het 

gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten. Met herbruikbare 

goederen kan men ook op het recyclagepark terecht. 

§ 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien 

deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum 

geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of metalen 

gemengd of naar het recyclagepark worden gebracht. 

§ 3. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde frac-

tie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van her-

bruikbare goederen. 

 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 67 

§ 1. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 

ophalers van de afvalstoffen. 

 



 

Hoofdstuk XIII  Het recyclagepark 
Afdeling 1 - Algemeen 
Artikel 68 

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale 

recyclage van deze afvalstoffen. 

 

Artikel 69 

Het recyclagepark wordt geëxploiteerd door de opdracht houdende vereniging IGEAN milieu & vei-
ligheid. De gemeente heeft hiertoe beheersoverdracht gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid. 
 

Artikel 70 

Het gaat om een intergemeentelijke exploitatie waarbij het recyclagepark ter beschikking staat van 
alle inwoners die tot eenzelfde intergemeentelijke regio behoren voor de gescheiden inzameling van 
recycleerbare of herbruikbare huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
De vergoeding die moet betaald worden voor de aanvoer van welbepaalde afvalstoffen op het recy-
clagepark, zal vastgelegd worden in een retributiereglement. 
 

Afdeling 2 - Gebruik van het recyclagepark 
Artikel 71 

§ 1. Het recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners die tot eenzelfde intergemeentelijke regio 
behoren, voor personen die in deze regio een tweede verblijfplaats hebben en hiervoor belasting op 
tweede verblijven betalen, en voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die op het grondgebied 
van deze regio gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met 
huishoudelijke afvalstoffen overeenkomstig de definitie in artikel 1 van deze verordening. De voor-
waarden waaronder huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen aange-
boden worden op het recyclagepark worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 
§ 2. Het recyclagepark is geopend op de in het huishoudelijk reglement bepaalde uren en data. Bui-
ten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.  

 

Artikel 72 

§ 1. Het recyclagepark staat tijdens de openingsuren onder permanent toezicht van het door IGEAN 
milieu & veiligheid aangesteld toezichthoudend personeel, verder recyclageparkwachters genoemd. 
De bezoekers zijn verplicht om nauwgezet en onmiddellijk de richtlijnen van de recyclageparkwach-
ters na te leven.  
§ 2. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de aanwezige recyclageparkwachter, enkel 
in de daartoe voorbestemde en van een vermelding voorziene container of opslagruimte gedepo-
neerd worden. De aangevoerde afvalstoffen worden door de aanbrengers zelf gedeponeerd in de 
voorziene containers of opslagplaats.  
§ 3. De recyclageparkwachters hebben het recht om de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen 
aan iedereen die geen gevolg geeft aan de bepalingen in deze verordening of de gegeven richtlij-
nen, of indien plaatselijke of tijdelijke omstandigheden dit vereisen. 
 

Afdeling 3: afvalstoffen op het recyclagepark 
Artikel 73 

§ 1. Enkel afvalstoffen afkomstig van het grondgebied van de gemeenten die tot eenzelfde interge-
meentelijke regio behoren worden aanvaard op het recyclagepark. De aard en hoeveelheden afval-
stoffen die aanvaard worden op het recyclagepark, worden verder gespecifieerd in het huishoudelijk 
reglement. 
§ 2. De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangeboden en moeten in compacte vorm aange-
boden worden. Onvoldoende zuiver materiaal of ongescheiden afval wordt niet aanvaard.  
§ 3. Afvalstoffen die qua aard, samenstelling, grootte of omvang niet beantwoorden aan de voor-
waarden zoals gesteld in deze verordening en het huishoudelijk reglement kunnen worden gewei-
gerd door de recyclageparkwachters. De aanbrenger is verplicht de afvalstoffen terug mee te ne-
men, en staat zelf in voor de correcte verwijdering ervan. Bij achterlaten zal dit afval beschouwd 
worden als sluikstort. 
§ 4. Gebonden asbesthoudend afval moet verplicht worden aangeboden in een daarvoor geschikte 
verpakking die aangekocht wordt via het recyclagepark of via de gemeentelijke diensten. Andere 
verpakkingen zijn niet toegelaten. 
 



 

Afdeling 4: veiligheid en hygiëne 
Artikel 74 

§ 1. Het is de recyclageparkwachters toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omhei-
ning te laten wachten indien er zich reeds te veel bezoekers in het recyclagepark bevinden, evenals 
in functie van een goede verkeersregeling in het recyclagepark. 
§ 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider. 
§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.  
§ 4. Op het recyclagepark wordt stapvoets gereden en wordt de verkeerssignalisatie gevolgd. De 
motor van het voertuig moet stilgelegd worden tijdens het lossen van afvalstoffen. 
§ 5. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige 
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gemorste afvalstoffen moeten door de aan-
brenger opgeruimd worden volgens de onderrichtingen van de recyclageparkwachters. Bij weigering 
zal de opruiming gebeuren op kosten van de vervuiler. 
Tijdens en buiten de openingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval aan de toe-
gangspoort of langs de afsluiting te deponeren of over de afsluiting te gooien. In voorkomend geval 
zal dit beschouwd worden als sluikstort.  
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, 
beplanting, uitrusting of de parkwachters.  



 

Hoofdstuk XIV Strafbepalingen 
Artikel 76 

§ 1. De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decre-

ten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien. 

§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze 

verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de in artikel 

5, § 1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder 

bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de 

ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen 

de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambts-

halve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

§ 3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van 

het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening de onmiddellij-

ke verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangete-

kend schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één 

week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar wei-

gert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de ge-

meente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te rui-

men of te laten opruimen. 

§ 4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 76, § 3. bedoelde eigenaar de 

kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

§ 5. Ongeacht artikel 76, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 

overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen 

worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere 

wettelijke bepalingen. 

§ 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 76, § 2, § 3 en § 5, 

kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onder-

zoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 



 

Hoofdstuk XV Slotbepalingen 
Artikel 77 

Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het voorgaande reglement. Het betreft het regle-

ment goedgekeurd op de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2009: de politieverordening 

betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.  

Artikel 78 

Deze verordening zal bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente Zoersel, 

overeenkomstig artikels 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur.  

Artikel 79 

Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, dadelijk 

toegezonden aan de Deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 

politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM. 


