MILIEU
Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke
afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 25 maart 2021
Datum bekendmaking beslissing op website: 31 maart 2021
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
Artikel 1.- Voor de toepassing van dit reglement 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 artikel 3 § 1, 17° van het materialendecreet
Artikel 2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard,
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, hierna vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding. cfr artikel 1.2.1.54°
VlAREMA
Artikel 3.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder klein gevaarlijk afval verstaan de afvalstoffen
zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 Vlarema.
Artikel 4.- § 1 De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij een ophaling huisaan - huis:
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
- afvalstoffen die asbestvezels bevatten
- geneesmiddelen
- risicohoudend medisch afval
- afvalwaters en vloeibare afvalstoffen.
§ 2 Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden.
§ 3 Injectienaalden gebruikt in een particuliere huishouding met uitsluiting van deze gebruikt ten gevolge
van beroepsbezigheden mogen uitsluitend in de KGA-kluis op het recyclagepark worden aangeboden.
Artikel 5.- Behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het voor
iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers daartoe
aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.
Artikel 6.- Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 1987 wordt de c.b.v.a. I.V.B.O.,
Pathoekeweg 41, 8000 Brugge, belast met het huis-aan-huis ophalen van huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 7.- Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden 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 en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 8.- § 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even
welke huishoudelijke afvalstof te sluikstorten.

§ 2 Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de gemeente
gemachtigd ambsthalve en op kosten van de daders, betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten
opruimen.
§ 3 Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of vlakbij 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 enige afvalstof in de riolering te brengen.
Artikel 9.- § 1 Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement.
Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van
dit reglement worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen
terug te nemen.
§ 2 Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers die van
het college van burgemeester en schepenen de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de
parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwachters mogen de
aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
§ 3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de lokale politie en de toezichthouders opgenomen in
artikel 12,6° van het handhavingsbesluit bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze en het
opstellen van proces-verbaal.
Artikel 10.- § 1 Het langs de openbare weg reglementair plaatsen van huishoudelijke afvalstoffen is slechts
toegelaten vanaf 19 uur op de dag voor de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling . Bij
extreme hitte waardoor de ophaling is gewijzigd mag dit ten vroegste om 6 uur op de dag van de ophaling.
§ 2 Het voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de openbare
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te
hinderen.
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van
woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten het voorgeschreven recipiënt neerzetten op de
dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3 De inwoners die een recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de
inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4 Het is aan derden, uitgezonderd het bevoegde personeel in uitoefening van hun functie, verboden langs
de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud
eruit te halen en/of te doorzoeken.
Het is aan derden absoluut verboden eigenhandig afval in de ophaalwagens te werpen.
Artikel 11.- De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters
van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken,
dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare vuilnisbakken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst.
Zij dienen de vuilnisbakken zelf tijdig te ledigen en de standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun
inrichting rein te houden.
Artikel 12.- Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de
organisatoren, ervan in samenspraak met de gemeente, de nodige acties te ondernemen om het afval te
voorkomen en het afval selectief in te zamelen.
Artikel 13.- Rolcontainers die ter lediging op de openbare weg aangeboden worden, moeten gesloten zijn en
mogen het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet hinderen.
Artikel 14.- 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of
ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus.
§ 2 Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst 'geen reclamedrukwerk in
deze brievenbus - dank u' die op de brievenbus kan worden gekleefd.
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van
deze zelfklever.

Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil.
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 15.- Voor de toepassing van deze wordt onder huisvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven
huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval,
groente- en fruitafval, plastiek flessen, huishoudelijke plastic verpakkingen, metaalverpakkingen,
drankkartons, isomo, en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 16.- § 1 Het huisvuil wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
§ 2 Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling andere dan deze van
huisvuil en mag niet worden aangeboden op het recyclagepark.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 17.- § 1 Het huisvuil moet aangeboden worden in huisvuilzakken met opschrift 'I.V.B.O. Zedelgem'
waarvan het model en kleur door het college van burgemeester en schepenen is aanvaard. De recipiënten
moeten zorgvuldig gesloten worden.
§ 2 Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.
§ 3 Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.
§ 4 Per ophaalbeurt en per particulier huishouden mogen maximaal 4 huisvuilzakken worden aangeboden.

Hoofdstuk IIbis - Inzameling vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Afdeling 1.- Definitie
Artikel 18.-Voor de toepassing van deze wordt onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verstaan : afvalstoffen
die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een
particuliere huishouding die in de voorgeschreven bedrijfsafvalzak kunnen geborgen worden met
uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval, groente- en fruitafval, plastiek flessen,
huishoudelijke plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, drankkartons, isomo, en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen, die aangeboden worden in de hoeveelheden zoals bepaald in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Afdeling 2.- Inzameling
Artikel 19.- §1 Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen.
§2 Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen niet worden meegegeven met het grof vuil of een andere
inzameling inclusief recyclagepark, andere dan deze van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Afdeling 3.- Wijze van aanbieding
Artikel 20.- §1 Vergelijkbaar bedrijfsafval moet aangeboden worden in zakken met opschrift 'I.V.B.O.
Zedelgem' waarvan het model en kleur door het college van burgemeester en schepenen is aanvaard. De
recipiënten moeten zorgvuldig gesloten worden.
§2 Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.

§3 Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor
ophalers van de afvalstoffen.
§4 Per ophaalbeurt en per aanbiedpunt mogen maximaal 4 recipiënten worden aangeboden.

Hoofdstuk III - Inzameling van grofvuil.
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 21.- Voor de toepassing van deze wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van hun
omvang, de aard en/of het gewicht niet in de huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval, metaalverpakkingen, huishoudelijke plastic verpakkingen,
drankkartons, bouw- en sloopafval, houtafval, autobanden, piepschuim, plastieken flessen en andere
selectief ingezamelde afvalstoffen.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 22.- § 1 Grof vuil wordt per adres, per jaar viermaal opgehaald mits voldaan aan de bepalingen van
artikel 21 en mits voorafgaand aan de ophaling de retributie vastgesteld door IVBO, betaald wordt aan
I.V.B.O. overeenkomstig de door hen vastgelegde modaliteiten. Het grofvuil wordt opgehaald langs de
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht. Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het
recyclagepark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
§ 2 Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere inzameling, andere dan deze van
grofvuil.
§ 3 Minstens 2 weken voor de datum van afroep,zoals jaarlijks vastgelegd, moet de aanvraag tot ophaling
doorgegeven worden aan de diensten van I.V.B.O. met vermelding van de op te halen stukken.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 23.- § 1 Er mogen maximaal 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken grofvuil aangeboden worden.
De afmetingen van het grof vuil moeten zo zijn dat ze eenvoudig in de ophaalwagen kunnen worden
gebracht.
§ 2 Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers
van de afvalstoffen.
Afdeling 4.- Betaling
Artikel 24.-Voor de ophaling van grof vuil moet voorafgaand aan de ophaling 15 euro betaald worden aan
I.V.B.O. overeenkomstig de door hen vastgelegde modaliteiten.

Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 25.- § 1 Voor de toepassing van deze wordt onder glas verstaan: hol glas dat ontstaat door de normale
werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen met uitzondering van vuurvaste
voorwerpen, vlak glas, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten,
plexiglas, alle types van lampen, porselein, aardewerk en beeldbuizen van TV's.
§ 2 Hol glas betreft alle flessen, bokalen, drinkglazen en flacons.
§ 3 Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn.
Afdeling 2 - Inzameling

Artikel 26.- § 1 Hol glas mag aangeboden worden in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
§ 2 Vlak glas moet worden aangeboden op het recyclagepark.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieden
Artikel 27.- § 1 Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, moet afhankelijk van de kleur, in de
daartoe voorziene opening van de glascontainers worden gedeponeerd. Het glas moet vooraf ontdaan
worden van stoppen en deksels. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§ 2 Hol glas mag ook aangeboden worden op het recyclagepark Het dient daarbij te voldoen aan de
bepalingen opgenomen onder artikel 25.
Artikel 28.- § 1 Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden.
Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken glas of andere voorwerpen
achter te laten.
§ 2 Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 uur en 8 uur.

Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 29.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle 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 kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of
andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken,
meststoffen- en sproeistofzakken en dergelijke.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 30.- § 1 Papier en karton wordt tweewekelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en
karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark.
§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van papier en karton.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 31.- § 1 Het papier en karton voor de huis-aan-huis ophaling moet aangeboden worden in een
kartonnen doos of samengebonden met een touw (geen kunststoftouw of metaaldraad). Bij regenweer
wordt het bij voorkeur samengebonden aangeboden.
§ 2 De kartonnen dozen mogen maximaal volgende afmetingen hebben: 70 x40 x 40 cm, de bundels mogen
maximaal 30 cm hoog zijn.
§ 3 Er mag niet meer dan 1 m3 papier en karton ter ophaling aangeboden worden.
§ 4 Het gewicht per doos of per bundel mag maximaal 15 kg bedragen.
§ 5 In alle omstandigheden dient de aanbieder ervoor te zorgen dat het papier/karton niet wegwaait en dat
het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan worden opgeladen.

Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van groenafval
Afdeling 1 - Definitie

Artikel 32.- Voor de toepassing van deze wordt verstaan onder groenafval: organisch composteerbaar afval
zoals plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazon- en wegbermmaaisel, dat ontstaat door de normale
werking van een particuliere huishouding.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 33.- § 1 Voor de ophaling van groenafval dient een container te worden aangekocht en een
abonnement te worden betaald. Afhankelijk van het gekozen abonnement gaat de ophaling wekelijks of
tweewekelijks door en/of in de periode van maart tot november of het hele jaar. Het groenafval kan ook
worden aangeboden op het recyclagepark.
§ 2 Groenafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling
andere dan deze van groenafval.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 34.- Het groenafval moet aangeboden worden in een rolcontainer die compatibel is met het
ophaalsysteem van de I.V.B.O.-ophaaldienst met een inhoud van 140 liter, 240 liter, 360 liter of 1.100 liter. De
rolcontainer dient vooraf aangekocht te worden en blijft eigendom van de aanbieder van het groenafval.
Afdeling 4 - Plaats ophaling
Artikel 35.- De ophaling gaat enkel door bij die aansluitpunten die vooraf een abonnement hebben
aangekocht.
Afdeling 5 - Plaats container in de periodes tussen de verschillende ophalingen
Artikel 36.- In de periodes tussen de verschillende ophalingen moeten de containers geplaatst worden op
grond, eigendom van de eigenaar van de container.

Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van snoeihout
Afdeling 1 - Inzameling
Artikel 37.- § 1 Het snoeihout wordt viermaal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Het snoeihout kan ook aangeboden worden op het recyclagepark.
§ 2 Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van snoeihout.
Afdeling 2 - Wijze van aanbieden
Artikel 38.- Het snoeihout moet aangeboden worden in bundels met maximum diameter 50 cm en maximum
lengte 1 m. Er mogen maximaal 20 bundels aangeboden worden.

Hoofdstuk VIII- Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, huishoudelijke plastic
verpakkingen en metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD).
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 39.- § 1 Voor de toepassing van deze wordt onder plastic flessen en flacons , huishoudelijke plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, hierna P+MD-afval genoemd, verstaan:

plastic flessen en flacons van water, limonade, fruit- en groentesappen, melk, keukenolie, azijn, afwas-,
onderhouds- en wasproducten (vloeibaar of poeder), wasverzachters, bleekmiddelen, gedistilleerd water,
producten voor bad en douche. Yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken en folies, plastic schaaltjes,
potjes en tubes. Metalen verpakkingen als drankblikjes, conservenblikjes, aluminium schotels, schaaltjes en
bakjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels, dozen en bussen. Drankkartons van vloeibare
levensmiddelen (fruitsap, melk, ...).
§ 2 Het aangeboden P+MD-afval mag geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 40.- § 1 Het P+MD-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen. Het P+MD-afval kan ook worden aangeboden op het recyclagepark.
§ 2 P+MD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van PMD-afval.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 41.- § 1 Het P+MD-afval moet aangeboden worden in zakken waarvan het model is goedgekeurd door
het college van burgemeester en schepenen.
§ 2 De verschillende fracties van het P+MD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven zak aangeboden
worden.
§ 3 Het gewicht van 1 recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg en moet volledig gesloten worden aangeboden.
§ 4 Er mogen maximaal 4 P+MD-zakken per ophaalbeurt aangeboden worden.

Hoofdstuk IX- Het recyclagepark
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 42.- Het recyclagepark is een als dusdanig met toepassing van titel II Vlarem vergunde inrichting waar
particulieren en bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Artikel 43- Het recyclagepark is gelegen in de Remi Claeysstraat 15, 8210 Zedelgem.
Afdeling II - Toegang - Tarief
Artikel 44.- § 1 Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak na de automatische registratie van de
identiteitskaart of toegangsbadge.
§ 2.- Na registratie geeft de parkwachter de verschillende afvalstromen in. (zie artikel 49)
§ 3.- Het toegangsbedrag wordt vastgesteld op 1 EUR.
§ 4.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van
de gemeente Zedelgem wordt jaarlijks vrijgesteld van 15 toegangsbedragen.
§ 5.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van
de gemeente Zedelgem wordt in afwijking van artikel 44 § 4 vrijgesteld van 16 toegangsbedragen (i.p.v. 15
toegangsbedragen) indien hij kan aantonen dat hij het gras palend aan zijn domicilieadres gelegen op het
openbaar domein maait.
§ 6.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van
de gemeente Zedelgem wordt in afwijking van artikel 44 § 4 vrijgesteld van 17 toegangsbedragen (i.p.v 15
toegangsbedragen) indien hij kan aantonen dat hij het gras palend aan zijn domicilieadres gelegen op het
openbaar domein maait en de te maaien oppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt.
Artikel 45.- § 1. De identificatie gebeurt
- voor particuliere inwoners van Zedelgem met de Belgische identiteit, op basis van hun identiteitskaart

- voor de andere zie artikel 45 §2 1 en 2 via een toegangsbadge.
§ 2. De toegangsbadge kan op aanvraag worden uitgereikt aan:
1.- elke natuurlijke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem en
niet beschikt over een Belgische identiteitskaart
2.- elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, KMO, verenigingen, tweede verblijvers, scholen,..)
waarvan het (gebruiks)adres gelegen is op het grondgebied van de gemeente Zedelgem en die zich als
dusdanig kan identificeren
§ 3. De toegangsbadge is niet meer geldig wanneer de reden van uitreiking vervalt.
§ 4. Het uitreiken van de eerste toegangsbadge is gratis
§ 5. Vanaf de tweede badge wordt een bedrag van 10 euro betaald per badge.
§ 6. De toegangsbadge kan worden aangevraagd op het recyclagepark.
§ 7. Bij verlies of beschadiging van de toegangsbadge kan een duplicaat van de toegangsbadge worden
verkregen voor een bedrag van 10 EUR.
Afdeling III - Openingsuren - toegangscontrole
Artikel 46 § 1 Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd
aan de dienst.
Artikel 47.- Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark permanent onder toezicht van parkwachters
door het college van burgemeester en schepenen aangeduid toezichthoudend personeel. Het toezicht
gebeurt conform dit reglement op het recyclagepark.
Artikel 48.- Het publiek dient nauwgezet en stipt de richtlijnen van de parkwachters en de op het park
aangebrachte instructies na te leven, zoniet kunnen zij verplicht worden om het park te verlaten .
Artikel 49- § 1 Iedereen die het recyclagepark betreedt, moet zich eerst aanmelden bij de parkwachter die
ingeeft welke afvalstoffen werden aangevoerd en in welke hoeveelheid. De hoeveelheidsinschatting gebeurt
op basis van visuele inschatting.
§ 2 Bij de bepaling van de hoeveelheid is de vaststelling van de parkwachter onbetwistbaar.
Artikel 50.- De parkwachters zijn gemachtigd de identiteitskaart van de bezoekers te vragen en de gegevens
te noteren.
Artikel 51.- Het is de parkwachter toegestaan de bezoekers te laten wachten indien er zich reeds teveel
bezoekers op het recyclagepark bevinden en te zorgen voor een goede verkeersregeling op het
recyclagepark.
Artikel 52- § 1 Op het recyclagepark is het verboden vuur te maken of te roken in de nabijheid van zones met
verhoogd risico zoals de KGA-kluis, olie-opslagplaats, papier- en kartoncontainers. Het is verboden om enige
beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.
§ 2 Het is verboden om zonder op correcte wijze toegang te hebben verkregen, afval te deponeren op of aan
de toegangspoorten van het recyclagepark. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
§ 3 Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval te deponeren voor de
toegangspoorten of over de omheining van het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden
gelijkgesteld met sluikstorten.
§ 4 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider en mogen niet vrij
rondlopen op het recyclagepark. Dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark, tenzij ze in een gesloten
voertuig zitten en erin blijven tijdens het bezoek aan het recyclagepark.
Afdeling IV Aanbieden van afvalstoffen
Algemeen

Artikel 53- Op het recyclagepark mogen enkel huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, geproduceerd in de gemeente Zedelgem, worden aangevoerd.
Artikel 54.- Alle goederen die in het recyclagepark worden verzameld, worden eigendom van de gemeente
Zedelgem. Het uitzoeken en meenemen van de afvalstoffen is verboden, behoudens schriftelijke
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 55.- De aangevoerde afvalstoffen worden gesorteerd aangeboden en moeten door de bezoekers zelf
geplaatst worden in de containers of op de plaats die hen door de parkwachters wordt aangewezen.
Artikel 56.- Het deponeren of afgeven van afval gebeurt volledig op risico van de bezoekers. De gemeente is
niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van eigen fout of onvoorzichtigheid van een bezoeker.
Artikel 57.- De snelheid van de bezoekende voertuigen binnen het park is beperkt tot 10 km per uur. De
motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen, hierbij mogen ze het doorstromend
verkeer niet hinderen.
Artikel 58.- De bezoekers kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te
reinigen met de ter beschikking gestelde middelen.
Toegelaten afvalstoffen - tarieven
Artikel 59.- § 1 Huishoudelijke afvalstoffen
Mits voldaan aan de bepalingen van artikel 1 mogen volgende huishoudelijk afvalstoffen aangeboden
worden aan de hierbij vermelde voorwaarden
1°
AARD AFVALSTOF

GRATIS

BETALEND

Asbesthoudend afval
Autobanden
Autobatterijen
Bol glas (flessen, bolkalen)
Boomwortels
Bouwafval
Brandbaar grof vuil*

1 x per week max 0,5 m³
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
1 x per week max. 0,5 m³
BETALEND

Bruingoed
Frituurolie
Harde kunststoffen
Haagscheersel
Herbuikbare goederen
Houtafval
Kalkhoudend afval
Karton
KGA
Motorolie
matrassen
Niet-gesorteerde aanvoer
Papier
Piepschuim (zuiver)
Schroot
Snoeihout

onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
1 x per week max. 0,5 m³
1 x per week max. 0,5 m³
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
BETALEND
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt

vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3
vanaf 0,5 m3 à 12,5 EUR per m3
à 3 EUR per stuk of 3 EUR per zak van
maximaal 75 liter (een eenpersoonszetel is1
stuk, een tweepersoonszetel 2 stukken,..)
vanaf 0,5 m3 à 12,5 EUR per m3
vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3
125 EUR per m3
-

Stortafval
1 x per week max. 0,5 m³
Textiel
onbeperkt
Tuinafval
1 x per week max. 1 m³
Vlak glas
1 x per week max. 0,5 m³
Witgoed
onbeperkt
*met uitzondering van matrassen

vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3
vanaf 1 m3 à 12,5 EUR per m3
vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3
-

2°PMD mag enkel aangeboden worden verpakt in een reglementaire PMD-zak.
3° asbest mag enkel aangeboden worden in de op het recyclagepark te koop aangeboden zakken voldoende
en goed dicht gekleefd conform de vigerende wetgeving
Artikel59 § 2 Bedrijfsafvalstoffen
Mits voldaan aan de bepalingen van artikel 2 mogen volgende bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden aan
de hierbij vermelde voorwaarden
AARD AFVALSTOF

GRATIS

BETALEND

Asbesthoudend afval
Autobanden
Autobatterijen
Bol glas (flessen en bokalen)
Boomwortels
Bouwafval
Brandbaar grof vuil
Bruingoed
Harde kunststoffen
Herbruikbare goederen
Houtafval
Kalkhoudend afval
Karton
KGA
Landbouwfolie

mits afspraak
mits afspraak
onbeperkt
mits afspraak
onbeperkt
onbeperkt
-

à 25 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 25 EUR per m3
à 0,85 EUR per kg
5 eur voor een effen gevulde aanhangwagen,
10 eur voor een effen gevulde kipkar

matrassen
Niet gesorteerde aanvoer
Papier
Piepschuim
Schroot
Snoeihout
Stortafval
Textiel
Tuinafval
Vlak glas
Witgoed

mits afspraak
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
mits afspraak

à 125 EUR per m3
à 2 EUR per verpola-zak
à 12,5 EUR per m3
à 25 EUR per m3
à 12,5 EUR per m3
à 25 EUR per m3
-

Artikel 59.- § 3.- Indien de aanvoer betalend is, dan gebeurt de retributie van de afvalstoffen op basis van een
eenheidstarief. Bij een aanvoer kleiner dan de eenheid moet telkens een eenheid betaald worden. Zo moet
voor de aanvoer van 1,5 m3 de prijs voor twee eenheden van 1 m³ betaald worden, voor aanvoer van 0,5 m3
de prijs van één eenheid van 1 m3.
Artikel 60.- Specifieke aanvoereisen voor bepaalde selectief ingezamelde afvalcomponenten

Asbest moet aangeboden worden in zakken die op het recyclagepark te koop worden aangeboden en die zijn
dicht gekleefd conform de vigerende wetgeving
Autobanden: enkel banden van gewone personenwagens worden aanvaard. De banden moeten ontdaan
worden van hun velgen.
Bol glas: in de glascontainer mogen enkel flessen, drinkglazen en bokalen worden gedeponeerd. Zij moeten
ontdaan zijn van stoppen, deksels, kurken en wikkels. Alle recipiënten moeten ledig en zuiver worden
afgeleverd.
Boomwortels: stenen en aarde moeten verwijderd worden. De maximum diameter mag 30 cm zijn.
Groenafval: hieronder wordt begrepen: grasmaaisel, wiedsel, bladeren, … Zakken met tuinafval moeten
geledigd worden. Groenten- en fruitafval zijn niet toegelaten.
Karton: kartonnen dozen moeten vooraf opengevouwen worden.
Metalen gemengd: niet-metalen onderdelen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.
Papier: papier met was en behangpapier mogen niet in de papiercontainer gedeponeerd worden.
Piepschuim: het piepschuim mag niet vervuild zijn, enkel zuiver, kleurloos piepschuim is toegelaten.
Snoeihout: onder snoeihout wordt verstaan afval afkomstig van bomen en struiken. Het dient in bundels van
ca 30 cm diameter te worden aangeboden, met een lengte van maximaal 1 m.
Textiel: De schoenen moeten per paar ingeleverd worden.
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking,
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf de
aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan.
De verpakking van elk afzonderlijk product moet worden aangepast om lekken of andere ongewenste
effecten te voorkomen.
Injectienaalden moeten in een vast recipiënt zitten (bv plastiek fles)
landbouwfolie : Er kan enkel reccylcleerbare folie worden aangevoerd zoals witte bigbags, folie van
hoobalen, folie van siloputten, folie van serres en dit alles zonder verontreiniging.
Artikel 61.- Asbestzakken zijn te koop op het recyclagepark aan volgende tarieven
verpakkingszak groot met asbestlogo 120 op 220 cm
verpakkingszak middelgroot met asbestlogo 120 op 130 cm
verpakkingszak klein met asbestlogo 80 op 120 cm

2.50 EUR
1.5 EUR
1 EUR

Er wordt een beschermingskit te koop aangeboden op het recyclagepark bestaande uit overall met kap,
mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, rol kleefband bouwafval 10m aan de prijs van 15
eur
Artikel 62.- Niet toegelaten afvalstoffen
Radio-actieve afvalstoffen met uitzondering van rookmelders
Explosieven (bv munitie, vuurwerk,…)
Drukhouders zoals bv gasflessen die door de handel kunnen terug genomen worden
Microbiologisch besmette afvalstoffen
Giftig afval
Asbestafvalstoffen bevattende niet-gebonden asbestvezels
KGA met bijzondere gevaren of hinderlijke eigenschappen
Kadavers en slachtafval
Klein huishoudelijk afval
Niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Artikel 63- Geweigerde afvalstoffen moeten door de aanbrengers terug meegenomen worden.
Artikel 64.- Betaling
§ 1.- De bezoeker moet de aanvoer van de betalende afvalstoffen en het toegangsbedrag ter plaatse betalen.
§ 2.- De betaling kan uitsluitend gebeuren via bancontact aan de betalingszuil aan de uitgang.
§ 3.- Na betaling opent de uitgangsslagboom.
§ 4.- Na betaling wordt indien gewenst een ticket uitgeprint met vermelding van het verschuldigde bedrag.

§ 5.- In uitzonderlijke gevallen bij onmogelijkheid tot betalen kan de parkwachter de slagboom openen zodat
de bezoeker het park kan verlaten. Deze krijgt slechts opnieuw toegang tot het park na het vereffenen van
het verschuldigde bedrag. .
Afdeling V Toezicht
Artikel 65.- De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding
voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. De diverse aanduidingen op het
recyclagepark en de instructies van de parkwachter(s) dienen hierbij opgevolgd te worden.
Artikel 66.- De parkwachters zijn bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op dit reglement en kunnen
beroep doen op de politie voor het opstellen van een proces verbaal indien nodig.
Afdeling VI Sancties
Artikel 67.- Toegang kan door het college van burgemeester en schepenen geweigerd worden indien de
betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op dit reglement.
Artikel 68.- De parkwachters hebben het recht om bezoekers die geen gevolg geven aan hun opmerkingen of
valse gegevens verstrekken, die dag de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen en bepaalde afvalstoffen
die niet in het recyclagepark thuishoren te weigeren.
Artikel 69- Dit gemeenteraadsbesluit en de erop aansluitende beslissingen liggen steeds ter inzage tijdens de
openingsuren in het kantoor van de parkwachters. Gebruikers van het recyclagepark worden geacht de
reglementering te kennen.

Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Artikel 70.- Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op
de verpakking aan.
De verpakking van elk afzonderlijk product moet worden aangepast om lekken of andere ongewenste
effecten te voorkomen.
Artikel 71.- Het afgeven van klein gevaarlijk afval gebeurt volledig op eigen risico van de aanbieders. In geen
geval kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel of materiële schade.
Artikel 72.- Het KGA mag enkel aangeboden worden op het recyclagepark.

Afdeling XI Slotbepalingen
Artikel 73.- Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten mbt het reglement van ophaling, opslag en verwerking
van huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen worden opgeheven.
Artikel 74.- Dit besluit treedt in werking na datum van beslissing in de gemeenteraad.
Artikel 75.- De inbreuken op dit reglement worden gestraft met gemeentelijke administratieve sancties zoals
bepaald in het algemeen politiereglement d.d. 4 juni 2015, voor zover wetten, decreten, algemene of
provinciale reglementen op dit vlak geen andere straffen voorzien.

