UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 27 maart 2017.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V.
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Breugelmans, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6: Goedkeuring van de aangepaste gemeentelijke verordening over de
inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde
recycleerbare stoffen.
De gemeenteraad,vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
VLAREMA, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;
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
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval
maximaal selectief dienen ingezameld te worden;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Gelet op het gemeentelijk politiereglement van 23 december 2010 en de noodzakelijke
aanpassingen ondermeer naar aanleiding van de huis-aan-huisinzameling van papier en
karton in containers;
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Gelet op het reglement inzake de gemeentelijke administratieve sancties zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 27 februari 2017;
Gelet op de bespreking van deze verordening op 23 maart 2017 tijdens de raadscommissie
Financieel Beleid;
Gelet op de bespreking van deze verordening op 23 maart 2017 tijdens de vergadering van
de gemeentelijke milieuraad;
Overwegende dat de continuïteit moet bewaard blijven;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT : met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens,
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx,
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert,
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en
Lukas Jacobs.
Artikel 1De aangepaste gemeentelijke verordening betreffende de inzameling en ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen, die als bijlage aan
onderhavige beslissing gehecht is, wordt goedgekeurd.
Deze gemeentelijke verordening vervangt de gemeentelijke verordening van 23 december
2010.
Art. 2.De gemeente kan voor de inzameling van de verschillende afvalfracties, beschreven in de
bijlage aan dit besluit, belastingen, contantbelastingen of retributies heffen.
Afval dat wordt achtergelaten zonder dat aan de belasting, contantbelasting of retributie
voldaan is, wordt beschouwd als sluikstort.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en de opmaak van het administratief reglement, indien vereist.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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Aangepaste gemeentelijke verordening over de inzameling en ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare
stoffen.
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
Afdeling 1 : definities en toepassingsgebied
Artikel 1
huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in art. 3, 17° van het
Materialendecreet;
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten va, dezelfde
aard zijn als de activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in art. 1.2.1§2, 54° van het VLAREMA.
aansluitpunt:
Ieder gezin ("gezin" wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven
in de ministeriële onderrichtingen van 7 oktober 1992 (BS 15 oktober 1992) betreffende het houden
van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister) of eigenaars en/of huurders van officieel
geregistreerde tweede verblijven
die wonen of gevestigd zijn langs de wegen, straten en pleinen, waar de dienst voor het inzamelen van
huishoudelijk afval ingericht is, of op een afstand daarvan, en die effectief gebruik maken van deze
dienst.
Ieder natuurlijke persoon, feitelijke vereniging, rechtspersoon, openbare dienst of dienst van openbaar
nut die een activiteit, zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of gevestigd zijn langs de wegen, straten en
pleinen, waar de dienst voor het inzamelen van huishoudelijk afval ingericht is, of op een afstand
daarvan, en die effectief gebruik maken van deze dienst.
ophaler: firma of instantie die door de gemeente belast is met het ophalen en afvoeren van de
huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Kalmthout;
sluikstort: achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op een wijze, tijdstip of plaats die in strijd is
met deze verordening of met andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
zwerfvuil: kleine hoeveelheden afval die ter plaatse ontstaan op straten, wegen en pleinen, afkomstig
van nuttigen van voedingsmiddelen voor onmiddellijke consumptie of andere verpakkings- en klein
afval dat rondslingert op straten, wegen en pleinen;
Verder gelden de definities en bepalingen zoals beschreven in het Decreet van 23 december 2011
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, zoals gewijzigd, en de
definities in het Vlarema;
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Artikel 2
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve
afvalinzameling :
• gashouders en/of andere ontplofbare stoffen of voorwerpen
• stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van de ophaler
• houders waarin koolwaterstoffen (zoals mazout) zijn opgeslagen geweest
• krengen van dieren en slachtafval
• bedrijfsafvalstoffen, uitgezonderd vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
§ 2. Tenzij anders bepaald, is het verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter
inzameling aan te bieden in Kalmthout.

Artikel 3
Behoudens schriftelijke toelating van de gemeente is het voor iedereen verboden om het even welke
aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door of in opdracht van
de gemeente, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

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.
De enige uitzonderingen op deze regel vormen:
• het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale
verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een
werkplaats.
• het verbranden, conform de wettelijke bepalingen, van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het
onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Artikel 5
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke
afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan : achterlaten, opslaan of storten van
afvalstoffen op een wijze, tijdstip of plaats die in strijd is met deze verordening of met andere van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze, tijdstip of plaats in strijd met deze
verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de
onmiddellijke verwijdering van de bedoelde afvalstoffen bevelen. Indien de overtreder weigert de
afvalstoffen binnen de door de burgemeester gestelde termijn te verwijderen is de gemeente
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder de afvalstoffen te verwijderen of te laten
verwijderen.
§ 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 of met andere
wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de bedoelde afvalstoffen bevelen. Indien de
eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester gestelde termijn te verwijderen is de
gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar de afvalstoffen te verwijderen of te
laten verwijderen.
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§ 4. Ongeacht §2 en §3 is de gemeente altijd gemachtigd onmiddellijk en op kosten van de overtreder
de afvalstoffen, achtergelaten op een wijze, tijdstip of plaats in strijd met deze verordening of met
andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, ambtshalve te verwijderen of te laten verwijderen.
§ 5. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren
de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te
achterhalen.
§ 6. Het is verboden slijk, zand of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in
greppels of in rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze
om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.
§ 7. Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats aan te
leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit-, en tuinafval, mits deze stapelplaats geen
hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.

Artikel 6
§ 1. Ter voorkoming van zwerfvuil zijn door de gemeente een aantal zwerfvuilbakjes geplaatst langs
openbare wegen, op openbare domeinen en op gemeentelijke domeinen. Deze zwerfvuilbakjes mogen
gebruikt worden voor het deponeren van kleine hoeveelheden afval die ter plaatse ontstaan
(verpakkingsafval van ter plaatse verbruikte voedingswaren of dranken).
§ 2. Het is verboden de zwerfvuilbakjes te gebruiken voor het deponeren van huishoudelijke
afvalstoffen of andere afvalstoffen die niet ter plaatse ontstaan.

Afdeling 3 : aanbieding van afvalstoffen
Artikel 7
§ 1. Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen voor ophaling en
verwijdering aangeboden te worden op een wijze, tijdstip en plaats zoals voorzien in deze verordening.
Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze, tijdstip of plaats die niet voldoet aan de
voorwaarden van deze verordening, of die van die aard of samenstelling zijn dat ze niet voldoen aan
de voorwaarden van deze verordening, worden niet aanvaard. De aanbieder of degene die de
afvalstoffen heeft achtergelaten dient de niet-aanvaarde of niet-verwijderde afvalstoffen onmiddellijk
terug te nemen of zelf te verwijderen. Afvalstoffen die niet worden teruggenomen of opgeruimd worden
beschouwd als sluikstort.
§ 2. Het afval dient op dusdanige wijze aangeboden dat het geen gevaar kan opleveren voor de
veiligheid van de ophalers, verwerkers en andere weggebruikers of omstaanders.
§ 3. Bij wegenwerken of uitzonderlijke omstandigheden kunnen tijdelijke afwijkingen van normale
ophaalregelingen noodzakelijk zijn. De burgemeester bepaalt de regeling die bij wegenwerken en in
uitzonderlijke omstandigheden van kracht is.

Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen geeft verdere uitvoering aan het politieregelement.
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Afdeling 4 : reclame en drukwerk
Artikel 9
§ 1. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan in de brievenbus.
§ 2. Door de gemeente worden zelfklevers ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk ter
beschikking gesteld. De zelfklevers kunnen op de brievenbus worden aangebracht. Het is verboden
reclamedrukwerk te bedelen in een brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever.

Hoofdstuk 2 : Huis-aan-huis ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval : huisvuil en GFT+
Afdeling 1 : definities
Artikel 10
§ 1. Huisvuil
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënten voor ophaling van huisvuil
kunnen geborgen worden.
Niet toegelaten: Groot vuil, GFT+, KGA en andere recycleerbare fracties die selectief worden
ingezameld.
§ 2. GFT+
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT+ verstaan:
al het composteerbaar Groente- Fruit- en Tuinafval en de niet recycleerbare natte papierfractie,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, en dat in het voorgeschreven recipiënt voor inzameling van GFT+ kan geborgen
worden.
GFT+ is onder andere:
- loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
- pitten van vruchten
- doppen van noten en pinda’s
- snijbloemen en kamerplanten (zonder zand), resten van tuinplanten (zonder zand)
- klein tuinafval zoals gras, bladeren, stro, klein snoeihout, haagscheersel (klein)
- koffiedik, theebladeren, papieren koffiefilterzakjes en theezakjes
- houtkrullen (onbehandeld)
- niet recycleerbaar papierafval zoals slagerspapier, bevuilde papieren en kartonnen verpakkingen
(pizzadozen en taartdozen), broodzakken, papieren zakdoekjes, keukenrol, servetten

Niet toegelaten: alle niet verteerbaar afval, mosselschelpen, zand, stenen, plastic zakken, glas, groot
snoeihout, kattenbakkorrels, stofzuigzakken en stofzuigvulling, as uit kachel, bbq of haard, luiers,
aarde, houtskool, sauzen, timmerhout, zaagsel, vet, olie, piepschuimschoteltjes van eetwaren.
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Afdeling 2 : inzameling
Artikel 11
§ 1. Het huisvuil wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen,
waar de ophaling ingericht is en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen.
Het huisvuil mag niet worden meegegeven met het groot vuil (uitgezonderd groot vuil zelf) of een
inzameling andere dan deze voorzien voor huisvuil.
§ 3. Het GFT+ wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen, waar
de ophaling ingericht is en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Het GFT+ mag niet worden meegegeven met het huisvuil of groot vuil of een inzameling andere dan
deze voorzien voor GFT+.

Artikel 12
§ 1. De gemeente stelt voor de huis-aan-huis ophaling van huisvuil en GFT+ aan ieder aansluitpunt
respectievelijk een grijze en een groene container ter beschikking.
Deze containers zijn voorzien van een elektronische chip en een barcodesticker voor de automatische
registratie en weging van de ophaling.
§ 2. De containers worden per aansluitpunt ter beschikking gesteld volgens de verdeelsleutel zoals
bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
§ 3. Ieder aansluitpunt dient zich strikt te houden aan de scheidingsregels. De scheidingsregels
worden verder gepreciseerd door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer foutieve
materialen worden aangeboden in de container zal de desbetreffende container niet geledigd worden
door de ophaler.
Het gebruik van de containers voor andere doeleinden dan afvalinzameling is verboden.

Artikel 13
§ 1. De containers moeten voor de ophaling geplaatst worden aan de rand van de openbare weg voor
het betrokken perceel waar het aansluitpunt gevestigd is. De container mag geplaatst worden op de
wegberm of op het voetpad gelegen voor het aansluitingspunt waartoe de huisvuilcontainers behoren.
De containers moeten zodanig geplaatst worden dat het verkeer van voetgangers en voertuigen niet
wordt gehinderd. Elke container moet aangeboden worden met het handvat naar de rijweg gericht.
§ 2. De containers mogen de avond voor de ophaling, vanaf 18.00 uur aan de straatkant geplaatst
worden volgens de bepalingen in § 1. De containers moeten de dag van ophaling voor 21.00 uur terug
weggenomen worden.
§ 3. Aansluitpunten die niet aan openbare wegen gelegen zijn, of langs wegen die niet door de wagens
van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de containers te plaatsen op de dichtst bijgelegen
openbare weg die wel toegankelijk is.
§ 4. Het aansluitpunt is verantwoordelijk voor de container en de inhoud tot op moment dat het afval is
opgeladen door de ophaler.
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§ 5. Huisvuil mag enkel aangeboden worden in de daartoe bestemde grijze containers. GFT+ mag
enkel aangeboden worden in de daartoe bestemde groene containers. Afval aangeboden in andere
recipiënten wordt niet meegenomen door de ophaler en wordt gelijkgesteld met sluikstorten.
§ 6. De containers moeten volledig gesloten worden aangeboden. Containers die overvol zijn en
waarbij het afval boven de rand van het deksel is gestapeld worden niet geledigd, evenmin als
containers waarin het afval zo sterk is aangedrukt dat de container bij normale behandeling niet kan
worden geledigd. Afval dat bovenop of naast de container ligt wordt evenmin meegenomen.
§ 7. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk
te ledigen en/of te doorzoeken, te verplaatsen, met uitzondering van het bevoegde personeel in de
uitoefening van hun functie.

Afdeling 3 : beheer van de containers
Artikel 14
§ 1. De containers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt voor de ophaling van afval zijn
eigendom van de gemeente en worden in bruikleen gegeven aan elk aansluitpunt. De containers
blijven behoren bij het adres van het aansluitpunt waar hij oorspronkelijk bedeeld werd. Het ruilen,
wisselen of verhuizen van containers tussen verschillende aansluitpunten is verboden.
§ 2. Bij verhuizing dient dit ten laatste 10 dagen voor de verhuis gemeld te worden aan de
gemeentelijke milieudienst. Bij verhuis dient de verantwoordelijke van het aansluitpunt de containers
intact, proper en leeg achter te laten voor de nieuwe bewoners.
§ 3. Het is verboden de containers en hun uitrusting te beschadigen of te ontvreemden. Beschadiging,
vervreemding, diefstal, vandalisme, enz. waardoor een normaal gebruik van de container of het
registratiesysteem onmogelijk of bemoeilijkt wordt, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de
gemeentelijke milieudienst. Diefstal en vandalisme moeten gemeld worden aan de gemeentelijke
politie alvorens men een nieuwe container kan bekomen.
§ 4. De containers moeten door de gebruikers beheerd worden volgens het principe van de goede
huisvader. Dit houdt in dat ze zuiver gehouden moeten worden, en degelijk onderhouden. De
containers moeten gestald en behandeld worden overeenkomstig het doel waartoe ze ter beschikking
worden gesteld.
§ 5. Bij teruggave van een container aan het gemeentebestuur ten gevolge van een wisseling van
huisvuilcontainers of het verdwijnen van het aansluitpunt dienen de containers leeg, intact en in
propere staat worden aangeboden door de laatste gebruiker.
§ 6. In geval van beschadiging, ontvreemding of kwijtspelen van containers of andere recipiënten die
de gemeente ter beschikking stelt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, is de gemeente
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreders de containers of andere recipiënten te
herstellen of te reinigen, te vervangen of terug te zoeken.
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Hoofdstuk 3 : inzameling van groot vuil
Afdeling 1 : definitie
Artikel 15
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groot vuil verstaan: huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die behoren tot het huisvuil en die, omwille van hun afmetingen, de
aard en/of het gewicht niet in de huisvuilcontainers voor huisvuil kunnen geborgen worden. Het betreft
grote stukken huisraad en alles wat behoort tot de inrichting van een woning.
Niet toegelaten: autobanden, steen- of betonpuin, tuinafval, papier en karton, textiel, klein gevaarlijk
afval, GFT+, PMD, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, en alle andere selectief
ingezamelde afvalstoffen met uitzondering van hout en metalen.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 16
§ 1. Het groot vuil wordt maandelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling
is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.Het groot vuil
wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Het herbruikbaar groot vuil kan worden aangeboden in
het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
§ 2. De ophaling gebeurt op afroep. Dat betekent dat aansluitpunten die groot vuil wensen te laten
ophalen, ten laatste 5 kalenderdagen voor de vastgestelde ophaaldag hun naam, adres en aard en
hoeveelheid van het afval dienen te melden aan de milieudienst. Groot vuil dat te laat of niet werd
gemeld, wordt niet opgehaald. Het aansluitpunt staat in dat geval zelf in voor de correcte verwijdering
van het afval. Het afval mag in geen geval blijven liggen tot een volgende ophaling.
§ 3. Het groot vuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een inzameling, andere dan deze
van het groot vuil.

Artikel 17
§ 1. Het groot vuil moet voor de huis-aan-huisinzameling degelijk samengebonden worden klaargezet.
Het toegelaten gewicht per voorwerp mag 60 kg niet overschrijden en het mag niet langer zijn dan 3
3
meter. Per aansluitpunt mag maximaal 3 m groot vuil per ophaling aangeboden worden.
§ 2. Groot vuil ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door aannemers voor of in opdracht van
particulieren moeten door deze aannemers zelf worden verwijderd. Deze afvalstoffen mogen niet
aangeboden worden bij de door het gemeentebestuur georganiseerde ophalingen van huishoudelijke
afvalstoffen.
§ 3. Het groot vuil moet per aansluitpunt geplaatst worden op de berm of het voedpad voor het
aansluitpunt. Het mag de voetgangers en voertuigen niet hinderen. Het groot vuil moet zodanig
gestapeld en samengebonden worden dat er geen risico bestaat voor voorbijgangers of de ophaler. De
aansprakelijkheid in geval van ongevallen of kwetsuren berust bij de eigenaar van het groot vuil.
§ 4. Het groot vuil mag de avond voor de ophaling vanaf 18.00 uur aan de straatkant geplaatst worden
volgens de bepalingen in §1 en §3.
Groot vuil dat eerder wordt buiten gezet, of dat na de ophaaldag nog buiten staat wordt gelijkgesteld
met sluikstort op de openbare weg.
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Hoofdstuk 4 : selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 : definitie
Artikel 18
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan:
papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijf- en printpapier,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Niet toegelaten: vuil of vettig papier, cellofaanpapier, piepschuim, behangpapier en aluminiumfolie en zakjes.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 19
§ 1. Papier en karton wordt maandelijks 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.
Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van papier en karton.

Artikel 20
Papier en karton mag voor huis-aan-huis ophaling enkel aangeboden worden in kartonnen dozen,
samengebonden met koord of in de gele containers die ter beschikking gesteld door de gemeente.
Papier en karton mag op het recyclagepark enkel los aangeboden worden of aangeboden worden in
kartonnen dozen of samengebonden met een natuurkoord. Gebruik van andere recipiënten zoals
plastiek zakken is niet toegestaan. Gemengd met papier en karton mag geen ander afval aangeboden
worden voor ophaling van papier en karton of op het recyclagepark. Papier en karton dat niet voldoet
aan deze bepalingen wordt niet opgehaald en wordt beschouwd als sluikstort.

Artikel 21
§ 1. De gemeente stelt voor de huis-aan-huis ophaling van papier en karton op aanvraag een gele
container ter beschikking.
Deze containers zijn voorzien van een elektronische chip en een barcodesticker met mogelijkheid van
de automatische registratie van de ophaling.
§ 2. De containers worden per aansluitpunt ter beschikking gesteld volgens de verdeelsleutel zoals
bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
§ 3. Ieder aansluitpunt dient zich strikt te houden aan de scheidingsregels. De scheidingsregels
worden verder gepreciseerd door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer foutieve
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materialen worden aangeboden in de container zal de desbetreffende container niet geledigd worden
door de ophaler.
Het gebruik van de containers voor andere doeleinden dan afvalinzameling is verboden.

Artikel 22
§ 1. Het papier en karton in bulk en/of in de container moet voor de ophaling geplaatst worden aan de
rand van de openbare weg voor het betrokken perceel waar het aansluitpunt gevestigd is. Het papier
en karton in bulk en/of in een container mag geplaatst worden op de wegberm of op het voetpad
gelegen voor het aansluitingspunt waartoe het papier en karton behoort. Het papier en karton in bulk
en/of in een container moet zodanig geplaatst worden dat het verkeer van voetgangers en voertuigen
niet wordt gehinderd. Elke container moet aangeboden worden met het handvat naar de rijweg gericht.

§ 2. Het papier en karton in bulk of in de container mag de avond voor de ophaling, vanaf
18.00 uur aan de straatkant geplaatst worden volgens de bepalingen in § 1. De containers
moeten de dag van ophaling voor 21.00 uur terug weggenomen worden.
§ 3. Aansluitpunten die niet aan openbare wegen gelegen zijn, of langs wegen die niet door de wagens
van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dient het papier en karton in bulk en/of in een container te
plaatsen op de dichtst bijgelegen openbare weg die wel toegankelijk is.
§ 4. Het aansluitpunt is verantwoordelijk voor de container en de inhoud tot op moment dat het afval is
opgeladen door de ophaler.
§ 5. De containers moeten volledig gesloten worden aangeboden. Containers die overvol zijn en
waarbij het afval boven de rand van het deksel is gestapeld worden niet geledigd, evenmin als
containers waarin het afval zo sterk is aangedrukt dat de container bij normale behandeling niet kan
worden geledigd.
§ 6. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk
te ledigen en/of te doorzoeken, te verplaatsen, met uitzondering van het bevoegde personeel in de
uitoefening van hun functie.

Afdeling 3 : beheer van de containers
Artikel 23
§ 1. De containers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt voor de ophaling van afval zijn
eigendom van de gemeente en worden in bruikleen gegeven aan elk aansluitpunt. De containers
blijven behoren bij het adres van het aansluitpunt waar hij oorspronkelijk bedeeld werd. Het ruilen,
wisselen of verhuizen van containers tussen verschillende aansluitpunten is verboden.
§ 2. Bij verhuizing dient dit ten laatste 10 dagen voor de verhuis gemeld te worden aan de
gemeentelijke milieudienst. Bij verhuis dient de verantwoordelijke van het aansluitpunt de containers
intact, proper en leeg achter te laten voor de nieuwe bewoners.
§ 3. Het is verboden de containers en hun uitrusting te beschadigen of te ontvreemden. Beschadiging,
vervreemding, diefstal, vandalisme, enz. waardoor een normaal gebruik van de container of het
registratiesysteem onmogelijk of bemoeilijkt wordt, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de
gemeentelijke milieudienst. Diefstal en vandalisme moeten gemeld worden aan de gemeentelijke
politie alvorens men een nieuwe container kan bekomen.
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§ 4. De containers moeten door de gebruikers beheerd worden volgens het principe van de goede
huisvader. Dit houdt in dat ze zuiver gehouden moeten worden, en degelijk onderhouden. De
containers moeten gestald en behandeld worden overeenkomstig het doel waartoe ze ter beschikking
worden gesteld.
§ 5. Bij teruggave van een container aan het gemeentebestuur ten gevolge van een wisseling van
containers of het verdwijnen van het aansluitpunt dienen de containers leeg, intact en in propere staat
worden aangeboden door de laatste gebruiker.
§ 6. In geval van beschadiging, ontvreemding of kwijtspelen van containers of andere recipiënten die
de gemeente ter beschikking stelt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, is de gemeente
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreders de containers of andere recipiënten te
herstellen of te reinigen, te vervangen of terug te zoeken.

Hoofdstuk 6 : selectieve inzameling van PMD
Afdeling 1 : definitie
Artikel 24
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder PMD verstaan:
P van Plastic flessen en flacons (onder andere van water en frisdranken, fruit- en groentesappen,
melk, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten en wasverzachters,
producten voor bad of douche, bleekmiddelen, gedistilleerd water).
M van Metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes, kroonkurken, metalen deksels en
doppen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schoteltjes,
schaaltjes en bakjes.
D van Drankkartons: van vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk, …)
Deze afvalstoffen zijn ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De lege verpakkingen mogen een max. inhoud hebben van 8 liter.

Niet toegelaten: andere plastic verpakkingen en voorwerpen zoals plastic potjes en vlootjes, plastic
zakken, folie, verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben, aluminiumfolie,
piepschuim, e.d.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 25
§ 1. PMD wordt tweewekelijks 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.
PMD wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. PMD mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een selectieve inzameling,
andere dan deze van PMD
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Artikel 26
§ 1. Het PMD mag enkel aangeboden worden in de speciaal daarvoor voorziene blauwe
doorschijnende PMD-zakken, voorzien van de nodige opdruk betreffende de scheidingsregels en de
vermelding van de initiatiefnemers. Deze zakken kunnen verkregen worden op het gemeentehuis en in
warenhuizen. Het is niet toegestaan PMD in andere zakken of recipiënten aan te bieden. PMD
aangeboden in andere recipiënten wordt niet meegenomen door de ophaler en wordt gelijkgesteld met
sluikstort.
§ 2. De PMD-zak mag enkel gebruikt worden voor de gescheiden inzameling van PMD. De PMDzakken dienen gesloten aangeboden te worden. Indien andere afvalstoffen in de PMD-zak worden
aangeboden voor huis-aan-huis ophaling wordt de zak niet meegenomen of aanvaard. Verontreinigde
PMD wordt niet aanvaard en de niet conforme inhoud kan aangeduid worden met een sticker op de
PMD-zak.
Er mag geen PMD aan de buitenkant van de PMD-zak worden vastgemaakt.
§ 3. De PMD-zakken mogen de avond voor de ophaling vanaf 18.00 uur aan de straatkant geplaatst
worden volgens de bepalingen in §1. De PMD-zakken moeten zodanig geplaatst worden dat het
verkeer van voetgangers en voertuigen niet wordt gehinderd.

Hoofdstuk 7 : selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 : definitie
Artikel 27
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas.
Hol glas betreft alle transparante glazen flessen, bokalen en flacons.
Vlak glas betreft vensterglas.
Niet toegelaten: hittebestendig glas (bv ovenschotels en kookplaten), porselein en aardewerk, stenen
flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen, tl-lampen, vazen.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 28
§ 1. Hol glas wordt ingezameld door middel van glasbollen die verspreid staan opgesteld in de
gemeente. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de standplaatsen en het aantal
glasbollen in de gemeente.
Hol glas en vlak glas worden ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Glas dat voor recyclage in aanmerking komt, mag niet meegegeven worden met huisvuil, groot vuil
of een selectieve inzamelmethode, andere dan deze voor glas.

Artikel 29
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§ 1. Het hol glas moet in de glasbollen gedeponeerd worden en mag er niet naast of op geplaatst
worden. De glazen verpakkingen moeten minstens leeg en voldoende gereinigd zijn. Het glas moet
kleurgescheiden in de glascontainer gedeponeerd te worden. Ook op het recyclagepark moet het hol
glas kleurgescheiden aangeboden worden.
Er mag enkel glas in de glasbollen worden geworpen tussen 08.00 uur en 20.00 uur.
§ 2. Het deponeren in de glasbollen van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden.
Het is eveneens verboden om glas of andere afvalstoffen naast de glasbollen achter te laten.

Hoofdstuk 8 : selectieve inzameling van textiel
Afdeling 1 : definitie
Artikel 30
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle kledij
(textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafellakens,
servetten, …) lompen en dergelijke die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Niet toegelaten: bevuild textiel, matrassen en kussens.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 31
§ 1. Textiel wordt ingezameld door middel van textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de standplaatsen en het aantal
textielcontainers in de gemeente.
Textielafval wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Textiel kan eveneens huis aan huis worden ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
§ 3. Enkel organisaties die door OVAM erkend zijn of erkende kringloopcentra zijn gemachtigd
textielcontainers te plaatsen of een huis aan huisinzameling te organiseren mits voorafgaandelijke
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
§ 4. Textiel mag niet meegegeven worden met huisvuil, groot vuil of een selectieve inzamelmethode,
andere dan deze voor textiel.

Artikel 32
§ 1. Het textiel moet in de textielcontainers gedeponeerd worden in toegebonden plastic zakken. Het
mag niet los in de container geworpen worden. Textiel mag evenmin naast of op de textielcontainer
gedeponeerd worden.
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§ 2. Het deponeren in de textielcontainers van om het even welke andere afvalstof dan textiel is
verboden. Het is eveneens verboden om andere afvalstoffen naast de textielcontainers achter te laten.

Artikel 33
§ 1. Textiel mag voor huis aan huis ophaling enkel aangeboden worden in het recipiënt en op de wijze
zoals voorgeschreven door de ophaler. Gemengd met textiel mag geen ander afval aangeboden
worden voor ophaling van textiel. Textiel dat niet voldoet aan deze bepalingen wordt niet opgehaald en
wordt beschouwd als sluikstort.
§ 2. Textiel mag de avond voor de ophaling vanaf 18.00 uur aan de straatkant geplaatst worden
volgens de bepalingen in §1.
Het textiel moet zodanig geplaatst worden dat het verkeer van voetgangers en voertuigen niet wordt
gehinderd.

Hoofdstuk 9 : selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Afdeling 1 : definitie
Artikel 34
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder klein gevaarlijk afval, hierna KGA genoemd,
verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 35
§ 1. KGA wordt maandelijks per wijk ingezameld op de door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde plaatsen, dagen en uren. De inzameling gebeurt door een speciale vrachtwagen,
chemocar genoemd, die op de voorziene plaatsen en tijdstippen het KGA in ontvangst neemt.
KGA wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een selectieve inzameling,
andere dan deze van KGA.

Artikel 36
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger
zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA aan op de
verpakking. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient
alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken, ontploffen en andere ongewenste effecten
te voorkomen.

Artikel 37
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Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling of op het recyclagepark, wordt door de
begeleider van de chemocar respectievelijk de recyclageparkwachter in ontvangst genomen en in de
gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van KGA mag dit niet zelf doen.

Artikel 38
§ 1. Gemengd met KGA mag geen ander afval aangeboden worden voor inzameling van KGA. KGA
dat niet voldoet aan de bepalingen in deze verordening wordt niet aanvaard. De aanbieder staat zelf in
voor de correcte verwijdering ervan.
§ 2. KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling, moet op de door het college van burgemeester
en schepenen bepaalde tijdstippen worden aangeboden aan de begeleider van de chemocar. Het
achterlaten op de stoep of openbare weg van KGA, bijvoorbeeld wanneer de chemocar nog niet ter
plaatse is, of reeds vertrokken is, is verboden en wordt beschouwd als sluikstort.

Hoofdstuk 10 : Occasioneel huisvuil
Afdeling 1 : definitie
Artikel 39
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder occasioneel huisvuil verstaan:
huisvuil, met uitzondering van groot vuil, dat door een tijdelijke activiteit van een aansluitpunt in
hoeveelheden vrijkomt die niet kunnen geborgen worden in de voorziene recipiënten voor huisvuil.
Tijdelijke activiteiten kunnen onder andere zijn: verhuis, feestje, grote schoonmaak, enz.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 40
§1. Het occasionele huisvuil mag aangeboden worden tijdens de tweewekelijkse huis-aan-huis
ophaling voor huisvuil. De ophaling van het occasionele huisvuil gebeurt op afroep. Dat betekent dat
aansluitpunten die occasioneel huisvuil wensen te laten ophalen, ten laatste
4 kalenderdagen voor de vastgestelde ophaaldag hun naam en adres en aantal zakken dienen te
melden aan de milieudienst. Occasioneel huisvuil dat te laat of niet werd gemeld, wordt niet
opgehaald. Het aansluitpunt staat in dat geval zelf in voor de correcte verwijdering van het afval. Het
afval mag in geen geval blijven liggen tot een volgende ophaling.
§ 2. Per aansluitpunt mogen er twee maal per jaar maximaal vier vuilniszakken met occasioneel
huisvuil aangeboden worden. Deze vuilniszakken zijn te voorzien door de inwoners zelf.
§ 3. Het occasionele huisvuil wordt bij de ophaling in de geledigde container voor huisvuil geladen door
de ophaler. Vervolgens wordt de container voor huisvuil geledigd in de huisvuilwagen zodat de lediging
en het gewicht van het occasioneel huisvuil worden geregistreerd.
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Hoofdstuk 11 : selectieve inzameling van herbruikbare goederen via
het kringloopcentrum
Afdeling 1 : definitie
Artikel 41
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, speelgoed e.d.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 42
§ 1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door OVAM
erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze inzameling kan
gebeuren op afroep, of de goederen kunnen naar het recyclagepark gebracht worden.
§ 2. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen.
§ 3. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien
deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval kunnen de door het kringloopcentrum
geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het groot vuil of een andere
selectief ingezamelde fractie waartoe ze behoren, onder voorwaarden die voor deze inzamelingen
gelden.
§ 4. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.

Hoofdstuk 12 : recyclagepark
Afdeling 1 : algemene bepalingen
Artikel 43
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 een maximale
recyclage van deze afvalstoffen.
Het recyclagepark wordt geëxploiteerd door de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu &
veiligheid. De gemeente heeft hiertoe beheersoverdracht gedaan aan IGEAN.
Het gaat om een intergemeentelijke exploitatie waarbij het recyclagepark ter beschikking staat van alle
inwoners die tot eenzelfde intergemeentelijke regio behoren.
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Afdeling 2 : gebruik van het recyclagepark
Artikel 44
§ 1. Aangezien het een intergemeentelijke exploitatie betreft, staat het recyclagepark ter beschikking
van alle inwoners die tot eenzelfde intergemeentelijke regio behoren, voor personen die een tweede
verblijfplaats in deze regio 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 voorwaarden waaronder
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen aangeboden worden op het
recyclagepark worden vastgelegd in een administratief reglement.
§ 2. Het recyclagepark is geopend op de in het administratief reglement bepaalde uren en data. Buiten
de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

Artikel 45
§ 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 recyclageparkwachters
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 gedeponeerd
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 richtlijnen,
of indien plaatselijke of tijdelijke omstandigheden dit vereisen.

Afdeling 3 : afvalstoffen op het recyclagepark
Artikel 46
§ 1. Enkel afvalstoffen afkomstig van het grondgebied van de gemeenten die tot dezelfde
intergemeentelijke regio als Kalmthout behoren, worden aanvaard op het recyclagepark. De aard en
hoeveelheden afvalstoffen die aanvaard worden op het recyclagepark, worden verder gespecificeerd in
het administratief reglement.
§ 2. De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangeboden en moeten in compacte vorm
aangeboden worden. Onvoldoende zuiver materiaal of ongescheiden afval wordt niet aanvaard.
§ 3. Afvalstoffen die qua aard, samenstelling, grootte of omvang niet beantwoorden aan de
voorwaarden zoals gesteld in deze verordening en het administratief reglement kunnen worden
geweigerd door de recyclageparkwachters. De aanbrenger is verplicht de afvalstoffen terug mee te
nemen, en staat zelf in voor de correcte verwijdering ervan. Bij achterlaten zal dit afval beschouwd
worden als sluikstort.
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Afdeling 4 : veiligheid en hygiëne
Artikel 47
§ 1. Het is de recyclageparkwachters toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining
te laten wachten indien er zich reeds teveel 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 aanbrenger
opgeruimd worden volgens de onderrichtingen van de recyclageparkwachters. Bij weigering zal de
opruiming gebeuren op kosten van de vervuiler.

Artikel 48
Tijdens en buiten de openingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval aan de
toegangspoort of langs de afsluiting te deponeren of over de afsluiting te gooien. In voorkomend geval
zal dit beschouwd worden als sluikstort.

Artikel 49
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplanting, uitrusting of de parkwachters.

Hoofdstuk 13 : selectieve inzameling van snoeihout op afroep
Afdeling 1 : definitie
Artikel 50
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan : takken en struiken
afkomstig van het rooien van hagen en struiken of het snoeien van struiken en bomen, met
uitzondering van fijn haagscheersel of gehakseld snoeihout. De takken hebben een maximale diameter
van 10 cm.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 51
§ 1. De inzameling gebeurt op afroep na betaling van de verschuldigde retributie.
De verschuldigde retributie is opgenomen in een apart retributiereglement.
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Er wordt maximaal 1 vracht van maximaal 10 m³ per aansluitpunt per jaar door de gemeente
opgehaald. Voor grotere hoeveelheden dient het aansluitpunt zich te wenden tot een privé-ophaler.
§ 2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een andere selectieve
inzameling. Snoeihout kan wel naar het recyclagepark gebracht worden onder voorwaarden bepaald in
deze verordening en in het administratief reglement.

Artikel 52
§ 1. Het snoeihout moet voor ophaling geplaatst worden aan de straatkant geplaatst worden. Het mag
de voetgangers en voertuigen niet hinderen. Het snoeihout moet zodanig gestapeld worden dat er
geen risico bestaat voor voorbijgangers of de ophaler. De aansprakelijkheid in geval van ongevallen of
kwetsuren berust bij de eigenaar van het snoeihout.
§ 2. Het snoeihout mag 2 dagen voor de ophaling aan de straatkant worden gelegd, zodat de ophaler
het snoeihout kan opladen.
§ 3. Het aangeboden snoeihout moet zuiver zijn. Bij verontreiniging of bijmenging van andere
afvalstoffen kan de ophaler weigeren het snoeihout op te laden. Het aansluitpunt staat in voorkomend
geval zelf in voor de correcte verwijdering. Snoeihout dat blijft liggen zal beschouwd worden als
sluikstort.

Hoofdstuk 14 : selectieve inzameling van bladeren van straatbomen
Afdeling 1 : definitie
Artikel 53
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder bladeren van straatbomen verstaan : bladeren,
in de herfst verzameld op bermen van wegen, straten en pleinen waar hoogstammige straatbomen
staan.
Niet toegelaten: de bladeren mogen niet verontreinigd zijn met andere afvalstoffen, noch met
bijmenging van ander tuinafval, takken, gras, enz.

Afdeling 2 : inzameling
Artikel 54
§ 1. De gemeente haalt één maal per jaar, na de bladval in de herfst, bladeren van straatbomen op in
de straten, wegen en pleinen waar hoogstammige straatbomen staan.
§ 2. Bladeren van straatbomen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het groot vuil of een
andere selectieve inzameling. Bladeren van straatbomen kunnen wel naar het recyclagepark gebracht
worden onder voorwaarden bepaald in deze verordening en in het administratief reglement.

Artikel 55
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§ 1. Aansluitpunten die de bladeren van straatbomen, verzameld voor hun woning of eigendom,
wensen te laten ophalen, dienen de bladeren voor december te verzamelen in een draadkorf voor de
woning of eigendom.
De draadkorf mag niet verankerd zijn in de bodem of aan andere constructies, of niet rond een
lantaarnpaal of straatboom staan.
Er mag slechts één draadkorf bladeren staan per eigendom.
De draadkorf mag de voetgangers en voertuigen niet hinderen. De bladeren moeten zodanig
opgeslagen worden dat er geen risico bestaat voor voorbijgangers of de ophaler. De aansprakelijkheid
in geval van ongevallen of kwetsuren berust bij het aansluitpunt.
§ 2. Het college van burgemeester en schepen bepaalt de straten waarin de ophaling plaatsvindt, de
datum waarop de ophaling wordt uitgevoerd en andere uitvoeringsmodaliteiten.

Artikel 56
§ 1. Bladeren die niet afkomstig zijn van de bermen van wegen, straten of pleinen, of bladeren die na
de ophaaldatum worden verzameld, worden niet opgehaald. Het aansluitpunt staat in dat geval zelf in
voor de correcte verwijdering van de bladeren.
§ 2. De verzamelde bladeren van straatbomen moeten zuiver zijn. Bij verontreiniging of bijmenging van
andere afvalstoffen kan de ophaler weigeren de bladeren op te laden. Het aansluitpunt staat in
voorkomend geval zelf in voor de correcte verwijdering. Bladkorven of -hopen die blijven liggen zullen
beschouwd worden als sluikstort.

Hoofdstuk 15 : strafbepalingen
Afdeling 1 : administratieve sancties
Artikel 57
De inbreuken op deze verordening kunnen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie van
maximaal 350,00 euro.
Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit bedrag beperkt tot maximaal 175,00 euro.
In voorkomend geval kan het college van burgemeester en schepenen
− de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief schorsen
− de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief intrekken
− de instelling tijdelijk of definitief administratief sluiten.

Artikel 58
De administratieve sanctie wordt proportioneel bepaald in functie van de zwaarte van de feiten
die haar verantwoorden en in functie van eventuele herhaling.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk
binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Afdeling 2 : procedure
Artikel 59
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§1. De administratieve procedure wordt overeenkomstig hoofdstuk 3 van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, opgestart door de sanctionerend
ambtenaar door middel van een aangetekende brief.
§2. De overtreder wordt in kennis gesteld van de feiten en hun kwalificaties die hem ten laste
worden gelegd, evenals van een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag. In de
kennisgeving wordt de overtreder eveneens gewezen op de mogelijkheid tot inzage van zijn
dossier en tot bijstand door een raadsman.
§3. De overtreder dient zijn verweerschrift met een eventueel verzoek tot mondelinge
de
verdediging van zijn zaak, bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de 15
dag na de datum van de kennisgeving.
§4. Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een
overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70 euro.
§5. De aangewezen sanctionerende ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling
onderhoud plaatsvindt.

Artikel 60
De aangewezen sanctionerend ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het
verstrijken van een termijn van zes maanden voor meerderjarigen en 12 maanden voor
minderjarigen, te rekenen van de dag van de vaststelling van de feiten.

Artikel 61
De gemeente stelt de betrokkene met een aangetekend schrijven in kennis van de beslissing
van de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 62
Naast de kennisgeving van de beslissing zoals bedoeld in het bovenvermeld artikel, wordt de
betrokkene geïnformeerd over:
− de wijze waarop de administratieve geldboete kan betaald worden. Hetzij door het
bijgevoegde overschrijvingsformulier, hetzij door de overschrijving bij de invorderingsstaat of
contant in de handen van de financieel beheerder;
− zijn beroepsmogelijkheden.

Afdeling 3 : bemiddelingsprocedure en gemeenschapsdienst
Artikel 63
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties wordt ingevoerd.

Artikel 64
Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
kan de sanctionerend ambtenaar een aanbod van lokale bemiddeling voorstellen, zijnde een
maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een
bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te
doen bedaren.

Artikel 65
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De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar die beantwoordt aan de minimale
voorwaarden die door de Koning worden bepaald, hierna genoemd de bemiddelaar, of door een
gespecialiseerde en de door gemeente erkende bemiddelingsdienst, overeenkomstig de door de
Koning bepaalde voorwaarden en nadere regels. De procedure en de nadere regels van deze
lokale bemiddeling zijn als volgt:
− Voor de bemiddeling van start gaat, beschikken de partijen over een verweertijd van twee
weken om de feiten te betwisten. Doen zij dit niet, dan worden de partijen door middel van
brief uitgenodigd voor een gesprek. Elke minderjarige heeft hierbij recht op een pro deo
advocaat. Deze wordt op de hoogte gesteld van de datum van het gesprek.
− De benadeelde partij (gemeente zelf of natuurlijke persoon) en de dader worden allebei
afzonderlijk uitgenodigd voor eerste kennismakend gesprek. Wanneer de gemeente
benadeelde partij is, kan van deze procedure worden afgeweken. Het is immers niet nodig
om telkens een eerste kennismakend gesprek te doen wanneer men reeds op de hoogte is
van de werking van de bemiddeling.
− Als beide partijen op het aanbod van de bemiddeling wensen in te gaan dan volgt de
eigenlijke bemiddeling. Deze bemiddeling kan rechtstreeks verlopen door effectief met de
dader en benadeelde samen aan tafel te gaan zitten of onrechtstreeks met de bemiddelaar
als tussenpersoon.
− Als beide partijen hierbij tot een overeenkomst komen, wordt een protocolovereenkomst
opgesteld. Deze wordt eerst ter goedkeuring naar de advocaat van de minderjarige gestuurd
en moet door alle partijen ondertekend worden. Komen de partijen niet tot een
overeenkomst, dan wordt het dossier bij de bemiddelaar afgesloten en terug naar de
sanctionerend ambtenaar gestuurd. De partijen beschikken dan nog wel via een
standpuntenbrief over de mogelijkheid om hun kant van het verhaal aan de sanctionerend
ambtenaar te doen.

Artikel 66
Het staat de bemiddelaar vrij alle vereiste maatregelen te nemen en contacten te leggen ten
einde de opgestarte bemiddelingsprocedure tot een goed einde te brengen.

Artikel 67
In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure wordt er geen administratieve geldboete
meer opgelegd.

Artikel 68
Bovenstaande bemiddelingsprocedure is verplicht te volgen bij de administratieve sanctionering
van alle inbreuken begaan door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het
ogenblik van het plegen van de feiten en is facultatief voor meerderjarigen.

Artikel 69
§1. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties kan de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst voorstellen.
§2. De sanctionerend ambtenaar kan in geval van een minderjarige beslissen de keuze en de
nadere regels van de gemeenschapsdienst toe te vertrouwen aan een bemiddelaar of een
bemiddelingsdienst. Voor de meerderjarigen wordt de gemeenschapsdienst omkaderd door een
door de gemeente erkende dienst of door een rechtspersoon die door de gemeente wordt
aangewezen.
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§3. De gemeenschapsdienst mag ten aanzien van de meerderjarige niet meer bedragen dan 30
uur en ten aanzien van de minderjarige niet meer bedragen dan 15 uur en dient uitgevoerd te
worden binnen de termijn van 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing
van de sanctionerend ambtenaar.
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