Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
Gecoördineerde versie
(Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013)

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a. Bedrijfsafval: de afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële,
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.
b. Containerpark: de door de Intercommunale uitgebate containerparken,
bestemd voor de selectieve inzameling van bepaalde huishoudelijke en
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.
c. Decreet: het decreet van 14 december 2011 betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
d. GFT-afval: fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit organisch afval
(groenten-, fruit- en tuinafval) dat selectief in een container kan worden
aangeboden.
e. Glas: is de fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit het hol glas dat
ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding
f. Grofvuil: de afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding die omwille van de omvang, de aard en/of het
gewicht niet met de gewone huisvuilophaling kunnen meegegeven worden,
met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, GFT-afval of
groenafval, PMD-afval, bouw- en sloopafval, steenpuin en autobanden, en die
met speciale ophaalbeurten door de Intercommunale opgehaald worden.
g. Huisvuil/huishoudelijke afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen
overeenkomstig de bepalingen van het Materialendecreet en het Vlarema;
h. Intercommunale: Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en
Omstreken, afgekort tot IVAGO, gesticht op 6 juni 1994 en goedgekeurd bij
Besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening
en Binnenlandse Aangelegenheden d.d. 10 oktober 1994. Statuten
verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1994 onder
N.940702-75.
i. K.G.A. : het klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong,
overeenkomstig de bepalingen van het Materialendecreet en het Vlarema
j. Ophaling: de inzameling van huis- en grofvuil volgens de haalmethode waarbij
de Intercommunale instaat voor de inzameling op de plaats waar de
afvalstoffen zijn geproduceerd, inzonderheid door inzameling huis-aan-huis,
en in voorkomend geval, in daartoe door de Intercommunale voorgeschreven
of toegelaten recipiënten.

k. Papier en karton: is de fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit
kranten,
reclamedrukwerk,
tijdschriften,
publicaties,
schrijfpapier,
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen
verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde
papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststoffen
of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden,
behangselpapier, cementzakken, meststofzakken, sproeistofzakken e.d.
l. PMD-fractie : fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit
plastiekverpakkingen (plastieken flessen en flacons), metalen verpakkingen
(blikjes en conserven, aluminium schoteltjes en bakjes), deksels en
schroefdoppen en drankkartons, die selectief in een daartoe bestemde PMDzak kan worden aangeboden.
m. Recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of
zijn toegelaten voor de inzameling van huisvuil.
n. Recycleerbaar huisvuil: de huishoudelijke afvalstoffen waarvoor door de
Intercommunale een selectieve inzameling is of wordt voorzien, zoals onder
meer: papier en karton, GFT-fractie, glas, metalen, Plastiek-, Metaal- en
Drankverpakkingen,...
o. Restafval: fractie van het huisvuil dat niet selectief kan aangeboden worden.
o’. Tuinafval: zuiver groenafval, niet verontreinigd met andere afvalstoffen, zoals
snoeihout en haagscheersel, afkomstig van het normale onderhoud van
particuliere tuinen
p. Vlarem II: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, en latere
wijzigingen,
houdende
algemene
en
sectorale
bepalingen
inzake
milieuhygiëne.
Artikel 2.
Het is verboden zich van huisvuil of van grofvuil te ontdoen op een wijze die
strijdig is met de bepalingen van deze verordening.
Artikel 3.
Het ophalen van bedrijfsafval en van KGA valt buiten de toepassing van dit
reglement.
Artikel 4.
§1De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch
bij om het even welke selectieve inzameling noch in het containerpark :
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
§2Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten voor ophaling
aan te bieden in de gemeente Destelbergen.
Artikel 5.
Behoudens schriftelijke toelating van de Intercommunale is het voor iedereen
verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de

door de Intercommunale aangewezen ophalers zijn gerechtigd om afvalstoffen in
te zamelen.
Artikel 6.
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (Veldwetboek en
Vlarem II) is het verboden om om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te
verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, behoudens wanneer het gaat
om plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
Artikel 7.
§1Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden
om om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te sluikstorten.
§2Het is verboden om huisvuil op de openbare weg of in de op de openbare
plaatsen voorziene afvalkorven of -bakken achter te laten.
§3Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met
deze verordening, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van
de daders de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
§4Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt,
op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens
verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, afvalstoffen in de
riolering te brengen, daarbij inbegrepen vloeibare afvalstoffen zoals vetten en
oliën, petroleumderivaten, verven,...
Artikel 8.
§1.Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in
deze verordening. Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op een
wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening, worden niet
aanvaard. De aanbieder dient nog dezelfde dag de niet aanvaarde afvalstoffen
terug te nemen.
§2Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen wordt uitgevoerd
door de Intercommunale. De ophalers mogen de aanbieders wijzen op de
foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken, hetzij mondeling
hetzij door achterlaten of overhandigen van een bericht.
Artikel 9.
§1De Intercommunale stelt de dagen vast waarop de verschillende afvalsoorten
zullen worden opgehaald. De inwoners worden daarvan in kennis gesteld
middels een huis-aan-huis bedeelde ophaalkalender.
§2De huishoudelijke afvalstoffen mogen ten vroegste de dag vóór ophaling na 18
uur op de openbare weg aangeboden worden. De recipiënten waarin
huishoudelijke afvalstoffen zijn aangeboden en die teruggeplaatst worden door
de ophalers, moeten zo vlug mogelijk na de ophaling van de openbare weg
worden verwijderd.
Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatshebben
op de vooropgestelde dag mogen de afvalstoffen en de recipiënten waarin ze

aangeboden worden in geen geval op de openbare weg blijven staan. Ze
moeten worden verwijderd tot de dag van de effectieve ophaling.
§3De bewoners zijn verplicht het huisvuil dat door de Intercommunale wordt
opgehaald, te plaatsen aan de rand van de openbare weg en voor het
betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en
voetgangers te hinderen, en dit uitsluitend in de in dit reglement
voorgeschreven recipiënten.
§4De inwoners die de voorgeschreven recipiënten buitenzetten zijn
verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud en staan zelf in
voor het opruimen.
§5Het is verboden de langs de openbare weg geplaatste afvalstoffen en/of
recipiënten te openen, te doorzoeken, te verplaatsen, een gedeelte van de
inhoud eruit te halen en/of de inhoud te ledigen, met uitzondering van het
bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
§6Het is verboden afvalstoffen toe te voegen aan, resp. te deponeren in
andermans langs de openbare weg geplaatste afvalstoffen of recipiënten.
Artikel 10.
De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer
algemeen alle uitbaters van zowel vaste als verplaatsbare inrichtingen die
voedingswaren of dranken verkopen bestemd om direct verbruikt te worden,
eventueel buiten de inrichting, dienen te zorgen voor de plaatsing van
behoorlijke, goed zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten. Zij dienen de
recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënten, de standplaats en de
onmiddellijke omgeving van hun inrichting rein te houden.
Artikel 11.
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, zoals
een kermis, een wijkfeest, een openbare markt, een muzikale activiteit, enz...,
dienen de organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente de nodige
acties te ondernemen om het afval te voorkomen en de vrijgekomen afvalstoffen
selectief in te zamelen.
Artikel 12.
§1Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de
brievenbus.
§2Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst
“geen ongeadresseerde reclame a.u.b.”, die de inwoners op hun brievenbus
kunnen kleven. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te
bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever.

HOOFDSTUK II - OPHALEN VAN RESTAFVAL
Artikel 13.
Restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of met de inzameling
van een andere huisvuilfractie, noch worden aangeboden of achtergelaten in het
containerpark.
Artikel 14.
Wijze van aanbieden van het restafval.
§1Het restafval moet aangeboden worden in de door de Intercommunale of
gemeente ter beschikking gestelde standaardrecipiënten, zijnde :
- grijze container, met een volume van 40, 60, 120 of 240 liter ;
- grijze huisvuilzak met zwarte opdruk “Gemeente Destelbergen” en
voorzien van een speciaal daartoe bestemde sticker die enkel te koop is bij
de gemeente; deze huisvuilzakken moeten samen met de container
aangeboden worden door plaatsing ervan naast de container.
§2De containers moeten met de ophaalgreep naar de straatzijde worden
geplaatst.
§3Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt zijn dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
§4Het is verboden om open containers of zakken die niet dichtgemaakt zijn met
een strop of bindtouwtje, aan te bieden.

Artikel 15.
Gebruik van de restafvalcontainer.
§1De restafvalcontainer wordt, samen met een grijze keukenemmer, door de
Intercommunale huis-aan-huis afgeleverd. Deze containers en keukenemmers
blijven eigendom van de Intercommunale en worden slechts voor gebruik aan
de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de restafval-ophaling.
§2De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en
onderhoud van de restafvalcontainer en keukenemmer. Onder deugdelijk
gebruik wordt begrepen dat de restafvalcontainer uitsluitend mag gebruikt
worden voor de opslag van restafval.
§3Het is verboden op de ter beschikking gestelde recipiënten andere kentekens
aan te brengen dan deze door de Intercommunale voorgeschreven of
toegelaten.
§4In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging
door een nieuwe restafvalcontainer. De kosten voor herstelling of vervanging
kunnen verhaald worden op de inwoner in geval van oneigenlijk gebruik.
§5De restafvalcontainer en grijze keukenemmer moeten verbonden blijven aan
het adres waar zij geleverd zijn. In geval van verhuizing is het de inwoner niet
toegestaan om de restafvalcontainer en/of keukenemmer mee te nemen naar
een ander adres.

§6Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente
geen beschikking hebben over een restafvalcontainer en grijze keukenemmer,
kunnen van de Intercommunale, op voordracht van de gemeente, gratis een
restafvalcontainer en keukenemmer bekomen.

HOOFDSTUK III - SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTEN-, FRUIT- en
TUINAFVAL (GFT)
Artikel 16.
Het is verboden in de GFT-fractie andere organische afvalstoffen aan te bieden
dan deze hierna bepaald : aardappelschillen, schillen van citrus- of andere
vruchten, groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren
en theezakjes, koffiedik en -filters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden
etensresten, mest van kleine huisdieren (bv. cavia's), verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groenten- en siertuin
Artikel 17.
Wijze van aanbieden van het GFT-afval.
§1Het GFT-afval moet aangeboden worden in de door de Intercommunale of
gemeente ter beschikking gestelde standaardrecipiënt, zijnde een groene
container, met een volume van 40, 60 of 120 l.
§2Het is verboden om open containers aan te bieden.
§3De containers moeten met de ophaalgreep naar de straatzijde worden
geplaatst.
Artikel 18.
Gebruik van de GFT-container.
§1De GFT-container wordt, samen met een groene keukenemmer, door de
Intercommunale huis-aan-huis afgeleverd. Deze containers blijven eigendom
van de Intercommunale en worden slechts voor gebruik aan de inwoners ter
beschikking gesteld voor de duur van de GFT-ophaling.
§2De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en
onderhoud van de GFT-container en keukenemmer. Onder deugdelijk gebruik
wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag gebruikt worden voor de
opslag van GFT.
§3Het is verboden op de ter beschikking gestelde recipiënten andere kentekens
aan te brengen dan deze door de Intercommunale voorgeschreven of
toegelaten.
§4In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging
door een nieuwe GFT-container. De kosten voor herstelling of vervanging
kunnen verhaald worden op de inwoner in geval van oneigenlijk gebruik.

§5De GFT-container alsook de groene keukenemmer moeten verbonden blijven
aan het adres waar zij geleverd zijn. In geval van verhuizing is het de inwoner
niet toegestaan om de GFT-container en/of groene keukenemmer mee te
nemen naar een ander adres.
§6Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente
geen beschikking hebben over een GFT-container en groene keukenemmer,
kunnen van de Intecommunale, op voordracht van de gemeente, gratis een
GFT-container en groene keukenemmer bekomen.
HOOFDSTUK IV - INZAMELING VAN GROFVUIL
Artikel 19.
De ophaling van grofvuil aan huis gebeurt enkel op aanvraag, overeenkomstig de
modaliteiten vastgesteld door IVAGO en overeenkomstig de tarieven zoals
vastgelegd in het retributiereglement.
Artikel 20
Het herbruikbare grofvuil kan worden aangeboden in een kringloopcentrum
waarmee de Intercommunale een overeenkomst heeft afgesloten.
Artikel 21
§1Het op te halen grofvuil dient, brandbaar grofvuil, hout en metaal gescheiden
van elkaar, op de voorziene dag van de ophaling aangeboden te worden op de
stoep of berm grenzend aan de woonst van de aanbieder.
De maximaal toegelaten grootte van de aparte stukken is 2,20 meter. Het
maximale gewicht van de aparte stukken is beperkt tot 70 kg.
§2Alle voorwerpen moeten zodanig geplaatst of verpakt worden dat ze geen
gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen noch voor de
weggebruikers
HOOFDSTUK V : SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS
Artikel 22.
§1Hol glas kan worden aangeboden ofwel bij de maandelijkse huis-aan-huis
inzameling, op de dagen bepaald door de Intercommunale en vermeld in de
afvalkalender, ofwel worden aangeboden in het containerpark.
§2Het is verboden in de huis aan huis ophaling voor glas andere afvalstoffen aan
te bieden dan deze hierna bepaald : gereinigd hol glas, flessen en bokalen.
§3Voor wat de huis-aan-huis inzameling betreft, moet het hol glas worden
aangeboden in een emmer of in een stevige bak met gesloten bodem en
zijwanden, die geplaatst moeten worden conform artikel 9 §3 en die een
normale manipulatie door de ophaaldiensten toelaten.

§4Het hol glas moet bij de aanbieding ontdaan zijn van deksels, stoppen en bij
voorkeur ook de omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§5Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil (restafval), grofvuil of
ander recycleerbaar huisvuil.

HOOFDSTUK VI : SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON
Artikel 23.
§1Papier en karton kunnen worden aangeboden ofwel bij de maandelijkse huisaan-huis inzameling, op de dagen bepaald door de Intercommunale en
vermeld in de afvalkalender, ofwel worden aangeboden in het containerpark.
§2Voor wat de huis-aan-huis inzameling betreft, moet het papier en karton
worden aangeboden in een stevige kartonnen doos of samengebonden met
een touwtje, dat wordt geplaatst conform artikel 9 §3 en dat een normale
manipulatie door de ophaaldiensten toelaat.
§3Papier en karton mogen niet worden meegegeven met het huisvuil (restafval),
grofvuil of ander recycleerbaar huisvuil.

HOOFDSTUK VII : SELECTIEVE INZAMELING VAN PMD
Artikel 24.
§1PMD kan worden aangeboden ofwel bij de maandelijkse huis-aan-huis
inzameling, op de dagen bepaald door de Intercommunale en vermeld in de
afvalkalender, ofwel worden aangeboden in het containerpark.
§2Voor wat de huis-aan-huis inzameling betreft, moet het PMD-afval
aangeboden worden in de door de Intercommunale of gemeente ter
beschikking gestelde of te koop aangeboden blauwe zakken met opdruk “PMD
Destelbergen”, en die geplaatst worden conform de bepalingen van artikel 9
§3.
§3Met de hierboven bedoelde blauwe zakken mogen geen andere afvalstoffen
dan PMD worden meegegeven.
§4PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil (restafval), grofvuil
of ander recycleerbaar huisvuil.
HOOFDSTUK VIII : SELECTIEVE INZAMELING VAN TUINAFVAL”
Artikel 25.
De ophaling van tuinafval aan huis gebeurt enkel op aanvraag, overeenkomstig
de modaliteiten vastgesteld door IVAGO en overeenkomstig de tarieven zoals
vastgelegd in het retributiereglement.

HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALINGEN
Artikel 26.
De officieren van de gerechtelijke politie en de leden van de lokale politie zijn
bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen
van proces-verbaal.
Artikel 27.
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover door
de wetten, besluiten of verordeningen van de nationale of provinciale overheden
of decreten van de Vlaamse regering op dit vlak geen andere straffen zijn
voorzien.
Artikel 28.
§1Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.
§2De politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen van 21
december 1995 wordt met ingang van 1 februari 1999 opgeheven.
Artikel 29.
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de Heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen, de O.V.A.M., de bevoegde rechtbanken en de
Intercommunale IVAGO.

