
Bijzondere bestuurlijke politieverordening 

het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen 

DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk 1 : toepassingsgebied. 
 

Artikel 1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.1.2. 

Artikel 1.1.3. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan : afvalstoffen 
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee 
gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel3,  §2, 1° van het decreet van 02.07.1981 betreffende 
de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verstaan : 
bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke 
afvalstoffen, d.i. afvalstoffen die ontstaan ten gevolgen van activiteiten die van dezelfde aard zijn als 
deze van· de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 5.4.1.1. 
van het besluit van de Vlaamse regering van 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
inzake afvalvoorkoming en -beheer. 
Deze politieverordening heeft tot voorwerp de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen en de 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
Het is verboden afvalstoffen ontstaan in gezinnen of bedrijven die niet op het grondgebied van de 
gemeente gevestigd zijn, aan te bieden. 

 

Hoofdstuk 2 : verbranden en sluikstorten van afvalstoffen. 
 

Artikel 1.2.1. 
 
 
 
 
Artikel 1.2.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.2.3. 

Onverminderd  de  toepassing  van  andere  wettelijke  bepalingen  is het  verboden afvalstoffen te 
sluikstorten.  Als sluikstorten wordt beschouwd : "het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen 
op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze 
politieverordening en andere wettelijke bepalingen". 

Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze verordening 
of met andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke 
verwijdering van de in artikel 1.2.2. bedoelde afvalstoffen bevelen.  Dit bevel wordt per aangetekend 
schrijven aan de overtreder overgemaakt.   De overtreder beschikt hiertoe over een termijn  van 
maximum 1 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 ambtshalve en op kosten van de overtreder de afvalstoffen 
op te ruimen of te laten opruimen. 
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 in artikel 1.2.2.  bedoelde  afvalstoffen 
bevelen.  Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt.  De eigenaar 
beschikt hiertoe over een termijn van maximum 1 week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel 
van de burgemeester.  Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester 



 
 
 

Artikel 1.2.4. 

Artikel 1.2.5. 

 

 
 

Artikel 1.2.6. 

vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
eigenaar de afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 1.2.4. bedoelde eigenaar de kosten 
voor de verwijdering van de in artikel1.2.2. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 
Ongeacht de artikelen 1.2.3. en 1.2.4. is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
overtreder de afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer afvalstoffen worden achtergelaten 
op een wijze of op een plaats in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen. 
Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig de artikelen 1.2.3., 1.2.4. en 1.2.6., 
kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te doorzoeken 
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 

Hoofdstuk 3 : aanbieding van afvalstoffen. 
 

Artikel 1.3. Onverminderd de bevoegdheden  van  de  overeenkomstig  artikel 1.3.8.  aangeduide  gemeentelijke 
ambtenaren wordt het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen uitgevoerd door de overeenkomstig 
artikel1.1.5. aangeduide ophaler. 

 

 
DEEL 11: INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN 

 
Hoofdstuk 1 :  inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

 

 
 

Artikel 2.1.1.1.     Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan : "alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die in de voorgeschreven recipiënt voor 
de inzameling van huisvuil gedeponeerd worden, met uitzondering van afvalstoffen die selectief worden 
ingezameld". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder inzamelcontainer verstaan : "de door de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem)  aan een 
aansluitpunt ter  beschikking  gestelde en verplicht te gebruiken recipiënt voor de inzameling  van 
huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.  Dit recipiënt is hetzij een 
gezinscontainer, zijnde een inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 40, 140 of 240 liter, hetzij 
een bedrijfscontainer, zijnde een inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 40, 140, 240, 360, 770 of 
1.100 liter". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder collectief inzamelsysteem verstaan : "het door 
of op last van de gemeente of de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (lvarem) voorzien ondergronds of bovengronds brengsysteem dat door meerdere 
aansluitpunten verplicht wordt gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie 
van het vergelijkbaar bedrijfsafval". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aansluitpunt verstaan : "iedere entiteit (gebouw, 
infrastructuur of domein) met een woon- en/of exploitatiefunctie, waarin een particulier huishouden of 
exploitant  gevestigd  is die  op  basis  van  hetzij  inschrijving  in het  bevolkingsregister hetzij  een 
overeenkomst  met de  intergemeentelijke vereniging  voor  duurzaam  afvalbeheer ·regio  Mechelen 
(lvarem), huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, ter inzameling kan 
aanbieden". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder containerhouder verstaan : "ieder particulier 
huishouden of  exploitant  die op basis  van hetzij inschrijving  in het bevolkingsregister hetzij een 
overeenkomst met de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(lvarem), beschikt over een inzamelcontainer voor de  aanbieding van huisvuil of de vergelijkbare 
restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval".                                                                                      · 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aanmeldkaart verstaan : "een digitale kaart die 
door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem) ter 
beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een 
collectief inzamelsysteem"." 



Voor de toepassing van deze verordening wordt onder pieksysteem verstaan : "het door of op last van 
de gemeente of de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM) voorzien ondergronds of bovengronds brengsysteem dat door de inwoners van de 
gemeente mits elektronische betaling kan gebruikt worden voor de inzameling van piekhoeveelheden 
huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar restafval". 

Artikel 2.1.1.2. Zowel de  ophaler als  het  daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan  de  inhoud  van  de 
inzamelcontainer en het collectieve inzamelsysteem controleren. 

 

 
Afdeling 2: inzameling 

 
Artikel 2.1.2.1.        Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks 

huis-aan-huis ingezameld langsheen de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op 
de door de intergemeentelijke vereniging  voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem), in 
overleg met het college van burgemeester en schepenen, bepaalde tijdstippen. 
Containerhouders die ofwel niet  gevestigd  zijn langsheen  een  weg die  op  een  normale  wijze 
toegankelijk is voor de ophaalwagen van de ophaler ofwel gevestigd zijn op een perceel dat niet aan 
de openbare weg grenst, kunnen verplicht worden of de toelating krijgen het huisvuil en/of de 
vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval op een door de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem), in overleg met het college van burgemeester 
en schepenen, nader vastgestelde plaats te bieden.  Dit bevel of deze toelating wordt schriftelijk aan 
de betrokken containerhouder overgemaakt.   Een afschrift van dit bevel of deze toelating wordt ter 
kennisgeving overgemaakt aan het gemeentebestuur.                                               
In voorkomend geval kan de burgemeester, indien één of meerdere aansluitpunten onbereikbaar zijn 
ingevolge infrastructuur- of andere werken aan straten, wegen en/of pleinen, bevelen dat 
containerhouders die aldaar gevestigd zijn, het huisvuil en/of vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval moeten aanbieden op een nader vastgestelde plaats.   Dit bevel wordt 
schriftelijk aan de betrokken containerhouder overgemaakt.   Een afschrift van dit bevel wordt ter 
kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (lvarem). 
Particuliere huishoudens en/of exploitanten kunnen door  de  intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen  (lvarem), in overleg met het college van burgemeester en 
schepenen,  verplicht   worden   of  de toelating . krijgen   gebruik   te  maken  van   een  collectief 
inzamelsysteem.    Dit  bevel  of deze  toelating  wordt  schriftelijk  aan  de  betrokken  particuliere 
huishoudens en/of exploitanten overgemaakt.  Een afschrift van dit bevel of deze toelating wordt ter 
kennisgeving overgemaakt aan het gemeentebestuur. 

Artikel 2.1.2.2.  Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden 
meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

Artikel 2.1.2.3.        Het  is verboden voor  de  verwijdering  van het huisvuil en de  vergelijkbare restfractie van  het 
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. 

 

 

 
 

Artikel 2.1.3.1. Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moet aangeboden worden 
in een  inzamelcontainer waarvoor  voldoende  provisie  is betaald  om  de  in het desbetreffende 
gemeentelijk contantbelastingreglement voor het aangeboden afval bepaalde contantbelasting, te 
dekken.  De inzamelcontainer moet  ter hoogte van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, 
aangeboden worden aan de rand van de openbare weg, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, 
fietsers  en voetgangers te  hinderen.  De  inzamelcontainer moet  met  de  ophaalgreep naar  de 
straatzijde worden geplaatst. Mits toelating of bevel wordt voor de inzameling van het huisvuil en de 
vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik gemaakt van een collectief 
inzamelsysteem. Enkel houders van een aanmeldkaart waarvoor voldoende provisie is betaald om de 
in het desbetreffende gemeentelijk contantbelastingreglement voor het aangeboden afval bepaalde 
contantbelasting, te dekken, kunnen ten persoonlijke titel gebruik maken van een collectief 
inzamelsysteem. Piekhoeveelheden afval kunnen samen met de inzamelcontainer aangeboden 
worden in één of meerdere piekzakken. 



Artikel 2.1.3.2. 
Artikel 2.1.3.3. 

 
 
 
 
 

Artikel 2.1.3.4. 

Artikel 2.1.3.5. 

De inzamelcontainer moet zorgvuldig gesloten worden. 
Het gewicht van het aangeboden huisvuil mag per inzamelcontainer niet hoger zijn dan : 
- 12 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 40 liter ; 
- 40 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 140 liter ; 
- 70 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 240 liter; 
- 105 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 360 liter ; 

- 230 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 770 liter; 
- 330 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 1.100 liter. 
Het huisvuil en de  vergelijkbare  restfractie van het  vergelijkbaar  bedrijfsafval dienen  te worden 
aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de 
ophaler. 
Noch in de inzamelcontainer noch in het collectief inzamelsysteem mogen afvalstoffen gedeponeerd 
worden die de ophalers kunnen kwetsen. 

Artikel 2.1.3.6.   De  aangeboden  afvalstoffen  mogen  niet  zodanig .in de  container  worden gepropt  dat  deze  niet 
automatisch kan geledigd worden. 

Artikel 2.1.3.7.         De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in het collectief systeem worden gepropt dat zij blijven 
vastzitten in het automatisch doseersysteem. 

 

 

 
 

Artikel 2.1.4.1.   De inzamelcontainer is eigendom van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (lvarem).  De inzamelcontainer wordt ter beschikking gesteld van een aansluitpunt. 
De wijze en de modaliteiten van terbeschikkingstelling worden bepaald door de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem). 

Artikel 2.1.4.2.  De inzamelcontainer is en blijft te allen tijde verbonden aan het adres van het aansluitpunt waarvan hij 
ter  beschikking  is gesteld. Indien een  containerhouder  verhuist, is hij verplicht  de inzamelcontainer 
leeg en in goede staat achter te laten op het adres van het aansluitpunt. 

Artikel 2.1.4.3.  ledere containerhouder is als een "goede huisvader" verantwoordelijk voor het gepaste gebruik en 
het onderhoud van de inzamelcontainer.  Dit impliceert enerzijds dat de inzamelcontainer uitsluitend 
gebruikt mag worden ten behoeve van de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval en anderzijds dat de inzamelcontainer periodiek gereinigd moet worden. 

Artikel 2.1.4.4.        ledere  containerhouder  is verantwoordelijk voor de inhoud,  het gebruik en het beheer  van de 
inzamelcontainer. 

Artikel 2.1.4.5.       Ingeval van beschadiging, verlies of diefstal van de inzamelcontainer, moet de containerhouder de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem) hiervan onverwijld 
in kennis (groene lijn : 0800/90.441) stellen met het oog op herstelling of vervanging.  De herstelling 
of vervanging geschiedt volgens  de modaliteiten die bepaald  worden door de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem). 

 
Hoofdstuk 2 : inzameling van grofvuil. 

 
 

 
 

Artikel 2.2.1.1.       Voor de toepassing van  deze  verordening wordt onder  grofvuil verstaan : "alle afvalstoffen die 
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 
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval kunnen 
gedeponeerd worden, met uitzondering van afvalstoffen die selectief worden ingezameld". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt grofvuil uitgebreid met de fractie "metalen" en de 
fractie "afgedankte elektrische en elektronische apparaten".   Deze fracties mogen samen met het 
grofvuil worden aangeboden indien zij niet afzonderlijk selectief huis-aan-huis worden ingezameld. 
Deze fracties worden na inzameling door de ophaler uit het ingezamelde grofvuil gesorteerd met het 
oog op verwerking.  Deze fracties worden desgevallend met het oog op de toepassing van deze 
verordening als grofvuil beschouwd. 



Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "metalen" verstaan : "metalen voorwerpen die 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit". 
Voor de toepassing van deze  verordening wordt onder  "afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten" verstaan :  "afgedankte apparaten die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere   huishouding   en  een   vergelijkbare   bedrijfsactiviteit,   die   elektrische   stroom   of 
elektromagnetische velden nodig hebben om te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, 
overbrengen en meten  van  die  stromen en  velden ; eveneens  zijn  begrepen  alle  onderdelen, 
subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het apparaat op het moment dat het 
wordt afgedankt". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aansluitpunt verstaan : "iedere entiteit 
(gebouw, infrastructuur of domein) met een woon- en/of exploitatiefunctie, waarin een particulier 
huishouden of exploitant gevestigd is die op basis van hetzij inschrijving in het bevolkingsregister 
hetzij een overeenkomst met de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (lvarem), grofvuil ter inzameling kan aanbieden". 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aanbieder verstaan : "ieder particulier 
huishouden of exploitant die op basis van hetzij inschrijving in het bevolkingsregister hetzij een 
overeenkomst met de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(lvarem), over de mogelijkheid beschikt om grofvuil ter inzameling aan te bieden". 

Artikel 2.2.1.2. Zowel  de  ophaler   als  het   daartoe  bevoegde   gemeentelijk  personeel   kan  de   aangeboden 
grofvuilfractie controleren. 

 

 

 
 

Artikel 2.2.2.1.    Het grofvuil wordt ingezameld op het lvarem-containerpark dat gelegen is op het grondgebied van de 
gemeente. 

Artikel 2.2.2.2.    Het grofvuil wordt minimum 2 maal per jaar huis-aan-huis op afroep ingezameld langsheen de voor 
de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem), in overleg met het college van burgemeester en 
schepenen, bepaalde tijdstippen. Aanbieders die ofwel niet gevestigd zijn langsheen een weg die 
op een normale wijze toegankelijk is voor de ophaalwagen van de ophaler ofwel gevestigd zijn op 
een perceel dat niet aan de openbare weg grenst, kunnen verplicht worden of de  toelating krijgen  het 
grofvuil  op  een  door  de  intergemeentelijke vereniging  voor  duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(lvarem), in overleg met het college van burgemeester en schepenen, nader vastgestelde plaats 
aan te bieden.   Dit bevel of deze toelating wordt schriftelijk aan de betrokken aanbieder  
overgemaakt.    Een  afschrift  van  dit  bevel  of  deze  toelating  wordt  ter kennisgeving overgemaakt 
aan het gemeentebestuur.  In voorkomend geval kan de burgemeester, indien één of meerdere 
aansluitpunten onbereikbaar zijn ingevolge infrastructuur- of andere werken aan straten, wegen en/of 
pleinen, bevelen dat de aanbieders die aldaar gevestigd zijn, het grofvuil moeten aanbieden op een 
nader vastgestelde plaats.  Dit bevel wordt schriftelijk aan de betrokken aanbieder overgemaakt.  Een 
afschrift van dit bevel wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem). 

Artikel 2.2.2.3.        De afgedankte doch herbruikbare goederen die deel uitmaken van de grofvuilfractie kunnen worden 
aangeboden aan het kringloopcentrum "Opnieuw en Co" of “vzw De Kringwinkel Zuiderkempen”. 

Artikel 2.2.2.4.   Het grofvuil mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 
 
 

 
 

Artikel 2.2.3.1.        Het grofvuil mag zowel per voorwerp als verpakt of samengebundeld worden aangeboden ter hoogte 
van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, aan de rand van de openbare weg, zonder evenwel 
het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.  Zo dit omwille van de aard of de 
omstandigheden niet mogelijk is, mag het grofvuil worden aangeboden op de openbare weg, 
aansluitend aan de gevel of de voortuinstrook van het perceel van de aanbieder, derwijze gestapeld 
dat het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet wordt gehinderd. 

Artikel 2.2.3.2.       Het gewicht van het afzonderlijk voorwerp of het verpakt of samengebonden grofvuil mag niet hoger 
zijn dan 100 kg. 



. 

Artikel 2.2.3.3. 

Artikel 2.2.3.4. 

Artikel 2.2.3.5. 

Artikel  2.2.3.6. 

De  lengte, breedte en hoogte  van het afzonderlijk voorwerp of het verpakt of samengebonden 
grofvuil mag niet meer zijn dan 2 meter. 
Het totale volume van het grofvuil dat ter inzameling wordt aangeboden mag niet meer bedragen dan 

3,00 m3
 

Het grofvuil dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid 
en/of de gezondheid van de ophaler. 
De aanbieder mag geen grofvuil aanbieden dat de ophalers kan kwetsen.  Alle voorwerpen moeten 
zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het grofvuil.

 
Hoofdstuk 3 : selectieve inzameling van glas. 

 

Afdeling 1: definitie 
 

Artikel 2.3.1.1.        Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan : "hol glas (flessen en bokalen) 
en vlak  glas  dat  ontstaat  door  de  normale  werking  van  een  particuliere huishouding  en  een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van : 

- gewapend glas ; 
- opaal glas ; 
- rookglas; 
- spiegelglas ; 
- plexiglas; 
- autoruiten ; 
- kristal ; 
- vuurvaste voorwerpen ; 
- gloeilampen ; 
- spaarlampen ; 
- TL-lampen ; 
- beeldbuizen ; 
- porselein ; 
- aardewerk". 

 

 

 
 

Artikel 2.3.2.1. 
 

Artikel 2.3.2.2. 

Uitsluitend inwoners van de gemeente mogen gebruik maken  van de in de gemeente voorziene 
glascontainers. 
Het glas mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

 
 
 

 
 

Artikel 2.3.3.1. Hol glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainer worden gedeponeerd. 



Hoofdstuk 4 : selectieve inzameling van papier en karton. 

 
 

 
Artikel 2.4.1.1.        Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan : "alle kranten, 

reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 
papieren en kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van : 
- geolied papier en karton ; 
- papier met een waslaag ; 
- carbonpapier ; 
- vervuild papier en vervuilde kartonnen verpakkingen ; 
- papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn ; 
- kaarten met een magneetband ; 
- behangpapier ; 
- cementzakken ; 
- meststofzakken ; 
- sproeistofzakken". 

Artikel 2.4.1.2.  Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden papier en 
karton controleren. 

 

 

 
 

Artikel 2.4.2.1.     Papier en karton worden minstens éénmaal per vier weken huis-aan-huis ingezameld in de daartoe 
bestemde recipiënten. Deze recipiënten worden door de ophaler opgehaald langsheen toegankelijke straten, 
wegen en pleinen door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(lvarem), in overleg met het college van burgemeester en schepenen, op vastgestelde tijdstippen. 
De recipiënt dient steeds aangeboden te worden met de handgreep naar de straatkant toe.  

Artikel 2.4.2.2. Indien de burger woonachtig op het adres besluit om de container niet te gebruiken, dan stemt de burger 
in kwestie in om het papier en karton aan te leveren op het recyclagepark aangezien een huis-aan-
huisinzameling niet langer mogelijk is.  

Artikel 2.4.2.3. Papier/karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit 
hoofdstuk, wordt niet meegenomen. De burger die zijn afval op het adres aanbiedt, dient dit geweigerde 
papier/karton nog dezelfde dag van de ophaling van de openbare weg te verwijderen. Overtredingen 
hierop worden beschouwd als sluikstorten, en worden als dusdanig gesanctioneerd.  

Artikel 2.4.2.4. De papiercontainer blijft eigendom van IVAREM. De papier-container dient verbonden te blijven aan het 
adres waar hij is geleverd. Bij verhuizing is het de burger die woonachtig is op het adres niet toegestaan 
om de papiercontainer mee te nemen naar een nieuw adres.  

Artikel 2.4.2.5. De burgers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de 
papiercontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de papiercontainer uitsluitend mag 
aangewend worden voor de opslag van papier/karton.  

Artikel 2.4.2.6. In geval van schade (behoudens onrechtmatig gebruik) of diefstal van de papiercontainer dient de 
burger ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen met de gratis informatielijn op het nummer 0800 
90 441 met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe container. In geval van diefstal 
kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een 
proces-verbaal laat opmaken.  

Artikel 2.4.2.7. 

Artikel 2.4.2.8. 
Papier en karton worden ingezameld op de lvarem-containerparken. 

Het papier en karton mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

 

 

 
 

Artikel 2.4.3.1.       Het papier en karton dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de 
veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 

 

 
Hoofdstuk 5 : selectieve inzameling van Plastic-, Metalen verpakking, Drankkartons en andere plastic verpakkingen 
(PMD+). 

 

 

 
 



Artikel 2.5.1.1.      Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Plastic-, Metalen verpakking, Drankkartons en 
andere plastic verpakkingen hierna PMD-afval genoemd, verstaan : "alle verpakkingsafval van 
verbruikbare producten bestemd voor  de  normale  werking  van de  huishoudens   en  vergelijkbare  
bedrijfsactiviteiten  dat,  wat plasticverpakking betreft, beantwoordt aan de volgende modaliteiten : 
HOPE-, PET- en PVC-flessen, -flacons en -bidons, schaaltjes, vlootjes en bakjes, potjes en tubes, folies, 
zakjes met een totaal inhoudsvermogen  van maximum  6 liter, met uitzondering van plasticverpakking  
: 
- bestaande uit een mix van materialen; 
- kind veilige sluitingen; 
- verpakkingen met minstens één van volgende pictogrammen: 
 - toxische producten 
 - giftige stoffen 
 - corrosief 
 - gezondheidsgevaar op lange termijn 
- verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkit; 
- piepschuim;  
- andere voorwerpen. 

Artikel 2.5.1.2.        Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden PMD-afval 
controleren. 



 
 

Artikel 2.5.2.1. 
 
 
 
 

Artikel  2.5.2.2. 
Artikel 2.5.2.3. 

Het PMD+-afval wordt minimum tweemaal per maand huis-aan-huis ingezameld langsheen de voor de 
ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (lvarem), in overleg met het college van burgemeester en 
schepenen vastgestelde tijdstippen. 
Het PMD+-afval wordt ingezameld op de lvarem-containerparken. 
Het PMD+-afval mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

 
 

 

Artikel 2.5.3.1. 
Artikel 2.5.3.2. 

 
Artikel 2.5.3.3. 

Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 20 kg. 
Het  PMD+-afval dient  te  worden  aangeboden in een  toestand die geen risico  inhoudt  voor  de 
veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 
In de recipiënt mogen geen afvalstoffen gedeponeerd worden die de ophalers kunnen kwetsen. 
Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 
ophalers van het PMD+-afval. 

 

 
Hoofdstuk 6 : selectieve inzameling van groenafvaL 

 
 

 
Artikel 2.6.1.1.       Voor  de   toepassing   van   deze   verordening   wordt   onder   groenafval  verstaan   :  "organisch 

composteerbaar afval van tuinen, perken, plantsoenen, parken en wegbermen, dat ontstaat door de 
normale werking van  een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit".   Onder 
snoeiafval wordt verstaan : "de fractie van het groenafval, bestaande uit snoeihout met een diameter 
van maximum 10 cm, afkomstig van het snoeien van bomen, struiken en planten". 

Artikel 2.6.1.2.       Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden groenafval 
controleren. 

 

 

 
 

Artikel 2.6.2.1. 
Artikel 2.6.2.2. 

 

 
 
 

Artikel 2.6.2.3. 

Groenafval wordt ingezameld op de lvarem-containerparken. 
Snoeiafval wordt huis-aan-huis op afroep ingezameld langsheen de voor de ophaler toegankelijke 
straten, wegen en pleinen op de door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (lvarem), in overleg met het college van burgemeester en schepenen, vastgestelde 
tijdstippen. 
Het groenafval mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

 

 

 
 

  Artikel 2.6.3.1. 
Artikel 2.6.3.2. 
Artikel   2.6.3.3. 

 
Artikel 2.6.3.4. 

Het snoeiafval moet los gestapeld of samengebundeld met natuurtouw worden aangeboden. 
Het gewicht van het samengebundeld snoeiafval mag niet hoger zijn dan 25 kg. 
De lengte, breedte en hoogte van het gestapeld of samengebundeld snoeiafval mag niet meer zijn 
dan 2 meter. De diameter van het snoeihout mag niet meer zijn dan 10 cm. 
Het  groenafval dient  te  worden  aangeboden · in een  toestand die  geen  risico  inhoudt  voor  de 
veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 



Hoofdstuk 7 : selectieve inzameling van textiel. 

 
 

 
Artikel 2.7.1.1.       Voor de toepassing van  deze  verordening wordt onder  textiel verstaan : "alle kledij, schoeisel, 

handtassen, beddengoed, woningstoffen (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, ...), lompen, e.d. die 
ontstaan door  de normale  werking  van  een  particuliere  huishouding  en  een  vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit". 

 
 

 

Artikel 2.7.2.1. 
 
 
 
 
 

Artikel 2.7.2.2. 
Artikel 2.7.2.3. 

 
 
 
 
 

Artikel 2.7.2.4. 

Het textiel wordt gedeponeerd in de daartoe in de gemeente voorziene textielcontainers.   Alleen 
organisaties of instellingen die daartoe een schriftelijke toelating of vergunning hebben bekomen van 
het college van burgemeester en schepenen zijn gemachtigd conform de geldende regelgeving en 
volgens de door het gemeentebestuur vastgestelde modaliteiten, een textielcontainer te plaatsen op 
het grondgebied van de gemeente. 
Het textiel wordt ingezameld op de lvarem-containerparken. 
Het textiel kan door organisaties of instelling die daartoe een schriftelijke toelating of vergunning 
hebben  bekomen  van het  college  van  burgemeester  en schepenen,  conform  de  geldende 
regelgeving  en volgens  de  door  het  gemeentebestuur vastgestelde  modaliteiten, huis-aan-huis 
worden  ingezameld  op de  door  het  college  van burgemeester  en schepenen,  vastgestelde 
tijdstippen. 
Textiel mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen van andere fracties. 

 

 
DEEL 111: HET CONTAINERPARK. 

 
Hoofdstuk 1 : definitie. 

 

Artikel 3.1.1. 
 

 
Artikel 3.1.2. 

Een containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en 
vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op maximaal hergebruik en recyclage van 
deze afvalstoffen. 
Het  containerpark  gelegen  op  het grondgebied  van de gemeente  wordt geëxploiteerd door  de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, hierna lvarem genoemd. 

 

Hoofdstuk 2 : toegang tot het containerpark. 
Artikel 3.2.1.  Inwoners van de gemeente kunnen gebruik maken van alle lvarem-containerparken overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening en het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur van lvarem. 

Artikel 3.2.2.     Scholen, bewegingen en verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente kunnen gebruik maken van het 
lvarem-containerpark, gelegen op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening en het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Ivarem. 
De  gemeentelijke diensten kunnen  gebruik maken  van  het  lvarem-containerpark, gelegen  op het 

grondgebied  van  de  gemeente  overeenkomstig  de bepalingen   van  deze  verordening  en het 
huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van lvarem. 

 
Hoofdstuk 3 : gebruik van het containerpark. 

 

Artikel 3.3.1. 
 

Artikel 3.3.2. 
Artikel 3.3.3. 
Artikel 3.3.4. 
Artikel   3.3.5. 

De  afvalstoffen mogen  slechts  na goedkeuring  door  de aanwezige  parkopzichter in de daartoe 
bestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 
De bestemming van containers, recipiënten en opslagruimten is duidelijk vermeld. 
De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangeboden. 
De motor van het voertuig moet bij het uitladen van de gesorteerde afvalstoffen stilgelegd worden. 
De  gebruikers  van  het  containerpark  moeten  de terreinen  waarop  de containers, recipiënten en 

opslagruimten gevestigd zijn, rein houden.  In voorkomend geval dienen zij door hen bevuilde terrein te 
reinigen. 



Artikel 3.3.6.  De bezoekers van het containerpark moeten in alle omstandigheden de richtlijnen van de parkopzichter 

opvolgen. 
Artikel 3.3.7.   Onverminderd de artikelen 4.2. en 4.3. van deze verordening, kan de parkopzichter of lvarem de 

bezoekers die handelen  op een Wijze die niet overeenstemt met deze verordening, het huishoudelijk 
reglement of de richtlijnen van de parkopzichter, de toegang tot het containerpark ontzeggen. 

 
Hoofdstuk 4 :    Selectieve inzameling van asbesthoudend materiaal 
 
Artikel 3.4.1. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden getransporteerd in open voertuigen of 

aanhangwagens indien het materiaal volledig verpakt is. De bestuurder van een voertuig dient alle 
maatregelen in acht te nemen om te vermijden dat asbesthoudend materiaal of stof in de omgeving terecht 
komt. 

Artikel 3.4.2. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd naar het recyclagepark indien het 
volledig is verpakt in transparante plastic folie of zakken. De bezoeker zal zich onthouden van elke handeling 
die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels. 

 
Hoofdstuk 5 : verbodsbepalingen 

 

Artikel 3.5.1. 
 

Artikel 3.5.2. 
Artikel 3.5.3. 

 
Artikel 3.5.4. 
Artikel 3.5.5. 

Het is verboden afval over de omheining van het containerpark te gooien.  Dergelijke handeling wordt 
gelijkgesteld met sluikstorten. 
Het is verboden te roken of op enigerlei wijze vuur te maken op het containerpark. 
Het is verboden de omheining, de containers, de recipiënten, de opslagruimten, de gebouwen,  de 
beplantingen en de uitrusting van het containerpark te beschadigen. 
Het is verboden materialen of afvalstoffen uit de containers, recipiënten of opslagruimten te halen. 
Het is verboden materialen of afvalstoffen mee te nemen, uitgezonderd compost en hakselhout.

 

DEEL IV : SLOTBEPALINGEN. 
Artikel 4.1.  De volgende gemeenteraadsbeslissing wordt opgeheven : "Bijzondere bestuurlijke politieverordening: 

Afval", de dato 21 april 2009. 
Artikel 4.2.   Onverminderd de bepalingen van deze verordening zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de 

leden van de politie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor 
het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van proces-verbaal. 

Artikel 4.3.       Inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen, voor zover door de wetten, decreten, 
besluiten of verordeningen van het Vlaamse Gewest of de provincie Antwerpen, geen andere straffen zijn 
voorzien. 

Artikel 4.4. 
Artikel 4.5. 

Deze verordening treedt in werking vanaf 1juli 2021. 
Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van 
kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet aan de 
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de griffie van de Politierechtbank.  Ter kennisgeving 
zal eveneens een afschrift toegezonden worden  aan de OVAM en het bestuur Milieu-inspectie van 
Aminal. 
 

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 15 juni 2021 

De algemeen directeur waarnemend De burgemeester 
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