
Bijlage 3 INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN en CONTAINERPARK 

 

Onderafdeling 1. Inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval  

 

I. Definitie 

 

Artikel 1  

Voor de  toepassing van dit hoofdstuk 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 dit hoofdstuk wordt onder inzamelcontainer verstaan: “de door de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) aan een 

aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken recipiënt voor de inzameling van 

huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. De recipiënt is hetzij een 

gezinscontainer, zijnde een inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 40 liter, 140 liter of 240 

liter, hetzij een bedrijfscontainer, zijnde een inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 40 liter, 

140 liter, 240 liter, 360 liter, 770  liter of 1.100 liter”.  

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder collectief inzamelsysteem verstaan: “het door of 

op last van de gemeente of de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) voorziene ondergrondse of bovengrondse 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 dit hoofdstuk wordt onder aansluitpunt verstaan: “ 1) iedere entiteit 

(gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, 

waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister 

van de gemeente zowel huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 

grofvuil, PMD-afval als snoeihout, ter inzameling kan aanbieden, 2) iedere entiteit (gebouw, 

infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een 

particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil 

en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als grofvuil, ter inzameling kan 

aanbieden en 3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de 

gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van 

de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad gevestigd is, die op basis van een 

machtiging van de gemeente zowel de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als 

het grofvuil, ter inzameling kan aanbieden”. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder containerhouder verstaan: “ieder particulier 

huishouden en/of andere gemachtigde gebruiker die op basis van ofwel inschrijving in het 

bevolkingsregister ofwel een machtiging van de gemeente, beschikt over een inzamelcontainer voor 

de aanbieding van huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. De 



machtiging wordt uitsluitend verleend aan 1) een particulier huishouden, gevestigd in een entiteit 

met woonfunctie op het grondgebied van de gemeente, doch zonder dat zij die deel uitmaken van dit 

particulier huishouden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente en 2) een 

instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke 

cultuur-, sport-, jeugd-, senioren-, of milieuraad, gevestigd in een entiteit op het grondgebied van de 

gemeente ”. 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder aanmeldkaart verstaan: “een digitale kaart die 

door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) ter 

beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot 

een collectief inzamelsysteem”.  

 

Artikel 2  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de inhoud van de 

inzamelcontainer en het collectieve inzamelsysteem controleren. 

 

II. Inzameling 

 

Artikel 3  

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 (IVAREM), 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 (IVAREM), 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 containerhouder bezorgd. Een afschrift van dit bevel of deze 

toelating wordt ter kennisgeving bezorgd 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 de vergelijkbare restfractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval moeten aanbieden op een nader vastgestelde plaats. Dit bevel wordt 

schriftelijk aan de betrokken containerhouder bekendgemaakt. Een afschrift van dit bevel wordt ter 

kennisgeving toegezonden aan de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM). 

 

Particuliere huishoudens en/of exploitanten kunnen door de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), 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 medegedeeld. Een afschrift van dit bevel of deze toelating wordt ter 

kennisgeving toegezonden aan het gemeentebestuur.  

 

Artikel 4  

Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden 

meegegeven met andere inzamelingen. 

 

Artikel 5  

Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. 

 

III. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 6  

Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten aangeboden 

worden in een inzamelcontainer.   

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 kunnen ten persoonlijke titel gebruik maken van een collectief inzamelsysteem.  

 

Artikel 7  

De inzamelcontainer moet zorgvuldig gesloten worden.  

 

Artikel 8  

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 gewicht van een piekzak, die samen met de inzamelcontainer aangeboden worden, mag niet 

meer dan 15 kilogram per piekzak bedragen. 

  

Artikel 9  

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.  

 



Artikel 10  

Noch in de inzamelcontainer noch in het collectief inzamelsysteem mogen afvalstoffen gedeponeerd 

worden die de ophalers kunnen kwetsen.  

 

Artikel 11  

De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in de inzamelcontainer worden gepropt dat deze 

niet automatisch kan geledigd worden. 

 

Artikel 12  

De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in het collectief systeem gepropt worden dat zij 

blijven vastzitten in het automatisch doseersysteem. 

 

Artikel 13  

In de langs de openbare weg op het grondgebied van de gemeente opgestelde “gemeentelijke 

straatvuilbakjes” mag enkel restafval, dat ontstaat op de openbare weg en afkomstig is van 

voorbijkomende fietsers, voetgangers e.d. worden gedeponeerd. 

 

IV. De inzamelcontainer  

 

Artikel 14  

De inzamelcontainer is eigendom van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM). 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 (IVAREM). 

 

Artikel 15  

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, gereinigd en in goede 

staat achter te laten op het adres van het aansluitpunt.  

 

Artikel 16  

Iedere 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 17  

Iedere containerhouder is verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het beheer van de 

inzamelcontainer.  

 

 

 



Artikel 18  

Ingeval van beschadiging, verlies of diefstal van de inzamelcontainer, moet de containerhouder de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 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 (IVAREM). 

 

Onderafdeling 2. : Inzameling van grofvuil 

 

I. Definitie 

 

Artikel 19  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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 dit hoofdstuk 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 dit hoofdstuk wordt onder “metalen” verstaan: “metalen voorwerpen die 

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit”. 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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 dit hoofdstuk wordt onder aansluitpunt verstaan: “ 1) iedere entiteit 

(gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, 

waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister 

van de gemeente zowel huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 

grofvuil, PMD-afval als groenafval, ter inzameling kan aanbieden, 2) iedere entiteit (gebouw, 

infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een 

particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil 

en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als grofvuil, ter inzameling kan 

aanbieden en 3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de 



gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van 

de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugdraad gevestigd is, die op basis van een machtiging van de 

gemeente zowel de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als het grofvuil, ter 

inzameling kan aanbieden”. 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder aanbieder verstaan: “ieder particulier huishouden 

en/of andere gemachtigde gebruiker die op basis van ofwel inschrijving in het bevolkingsregister van 

de gemeente ofwel een machtiging van de gemeente over de mogelijkheid beschikt om grofvuil ter 

inzameling aan te bieden”. 

 

Artikel 20  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de aangeboden 

grofvuilfractie controleren. 

 

II. Inzameling 

 

Artikel 21   

Het grofvuil wordt ingezameld op het IVAREM-containerpark dat gelegen is op het grondgebied van 

de gemeente.  

 

Artikel 22  

Het grofvuil wordt minimum 4 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 (IVAREM), 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 (IVAREM), 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 bezorgd 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 bezorgd. Een afschrift van dit bevel 

wordt ter kennisgeving medegedeeld aan de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

 

Artikel 23  

De afgedankte doch herbruikbare goederen die deel uitmaken van de grofvuilfractie kunnen worden 

aangeboden aan een kringloopcentrum. 

 

 



Artikel 24  

Het grofvuil mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

III. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 25  

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 26  

Het gewicht van het afzonderlijk voorwerp of het verpakt of samengebonden grofvuil mag niet hoger 

zijn dan 50 kg.  

 

Artikel 27   

De lengte, breedte en hoogte van het afzonderlijk voorwerp of het verpakt of samengebonden 

grofvuil mag niet meer zijn dan 2 meter. 

 

Artikel 28  

Het totale volume van het grofvuil dat ter inzameling wordt aangeboden mag niet meer bedragen 

dan 3 m³. 

 

Artikel 29  

Het grofvuil dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid 

en/of de gezondheid van de ophaler.  

 

Artikel 30  

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. 

 

Onderafdeling 3. Selectieve inzameling van glas 

  

I. Definitie 

 

Artikel 31  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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;” 

 

2. Inzameling  

 

Artikel 32  

Hol glas wordt gedeponeerd in de daartoe in de gemeente voorziene glascontainers. 

  

Artikel 33  

Hol glas wordt ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

Vlak glas wordt ingezameld op het IVAREM-containerpark, gelegen op het grondgebied van de 

gemeente. 

 

Artikel 34   

Uitsluitend inwoners van de gemeente mogen gebruik maken van de in de gemeente voorziene 

glascontainers. 

 

Artikel 35  

Het glas mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

Artikel 36  

Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is verboden. 

 

Artikel 37  

Het achterlaten van afvalstoffen naast en in de omgeving van een glascontainer is verboden. 

 

Artikel 38  

Het is verboden glas in een glascontainer te deponeren tussen 22u00 en 07u00. 

 

3. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 39  

Hol glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainer worden  



gedeponeerd. 

 

Artikel 40  

Het hol glas moet ontdaan zijn van deksels, kurken en stoppen.  

 

Artikel 41  

Het hol glas moet leeg en gereinigd zijn. 

 

Onderafdeling 4. Selectieve inzameling van papier en karton 

 

1. Definitie 

 

Artikel 42  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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 of 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 43  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden papier en 

karton controleren. 

 

2. Inzameling  

 

Artikel 44   

Papier en karton worden minstens éénmaal per 4 weken 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 (IVAREM), in overleg met het college van 

burgemeester en schepenen, vastgestelde tijdstippen. 

 

Papier en karton kan ook naar een ondergrondse inzamelsysteem gebracht worden. 

 

Artikel 45   

Papier en karton worden ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 



Artikel 46  

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

 

3. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 47  

Het papier en karton moet gebundeld met een stevig natuurtouw of in een stevige kartonnen 

verpakking of papieren zak aangeboden worden.  

 

Artikel 48  

Het gewicht van de bundel, de kartonnen verpakking of papieren zak mag niet hoger zijn van 15 kg.  

 

Artikel 49  

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.  

 

Onderafdeling 5. Selectieve inzameling van plastic-, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) 

  

1. Definitie  

 

Artikel 50  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder plastic-, metalenverpakking en drankkartons,  

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:  

HDPE-, PET- en PVC-flessen, -flacons en –bidons met een totaal inhoudsvermogen van maximum 8 

liter, met uitzondering van plasticverpakking voor: 

- pesticiden, herbiciden en onkruidverdelgers; 

- verfproducten; 

- medicijnen; 

- toxische producten; 

- yoghurtpotjes en botervlootjes; 

- plastic zakken en folies”. 

 

Artikel 51   

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden PMD-afval 

controleren. 

 

2. Inzameling 

 

Artikel 52   

Het PMD-afval wordt minimum eenmaal per twee weken 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 (IVAREM), in overleg met het college van 

burgemeester en schepenen vastgestelde tijdstippen. 



 

Het PMD-afval kan ook gedeponeerd worden, tegen betaling, in een ondergronds inzamelsysteem. 

 

Artikel 53   

Het PMD-afval wordt ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

Artikel 54  

Het PMD-afval mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

3. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 55  

Het PMD-afval moet aangeboden worden in een door de intergemeentelijke vereniging voor  

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) goedgekeurd recipiënt.  

 

Het PMD-afval wordt los (zonder PMD- of andere zak) in het doseersysteem van de  

inzamelcontainer gedeponeerd. Het aangeboden PMD mag niet zodanig in het ondergronds  

inzamelsysteem gepropt worden dat het blijft vastzitten in het doseersysteem. 

 

Artikel 56  

De recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. De recipiënt mag noch scheuren, barsten of lekken 

vertonen. Er mogen geen afvalstoffen aan de zak gebonden worden. 

 

Artikel 57  

Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 20 kg. 

 

Artikel 58  

Het PMD-afval dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de 

veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  

 

Artikel 59  

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. 

 

Artikel 60  

Het is verboden andere afvalstoffen te deponeren in of in de omgeving van de blikvanger. 

 

Onderafdeling 6. Selectieve inzameling van snoeihout 

 

1. Definitie 

 

 

 



Artikel 61  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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 snoeihout wordt verstaan: “de fractie van het groenafval, bestaande uit snoeihout met een 

diameter van maximum 15 cm, afkomstig van het snoeien van bomen, struiken en planten”. 

 

Artikel 62  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden snoeihout 

controleren. 

 

2. Inzameling 

 

Artikel 63  

Snoeihout wordt ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

Artikel 64  

Snoeihout wordt minimum 4 maal per jaar huis-aan-huis op afroep ingezameld langsheen de voor de 

ophaler toegankelijke de straten, wegen en pleinen op de door de intergemeentelijke vereniging 

voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), in overleg met het college van burgemeester 

en schepenen,  vastgestelde tijdstippen. 

 

Artikel 65  

Het snoeihout mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

3. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 66  

Het snoeihout  moet samengebundeld met natuurtouw worden aangeboden. 

 

Artikel 67  

Het gewicht van het samengebundeld snoeihout mag niet hoger zijn dan 20 kg. 

 

Artikel 68  

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 15 cm. 

 

Artikel 69  

Het totale volume mag niet meer zijn dan 3 m³. 

 

Artikel 70  

Het groenafval dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de 

veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  



 

Onderafdeling 7. Selectieve inzameling van metalen  

 

1. Definitie 

 

Artikel 71  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder metalen verstaan: “metalen voorwerpen die 

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit”. 

 

Artikel 72  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de aangeboden metaalfractie 

controleren. 

 

2. Inzameling  

 

Artikel 73  

Metalen  worden ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

Artikel 74  

De metalen mogen worden meegegeven met de inzamelingen van grofvuil. 

 

3. Wijze van aanbieding  

 

Artikel 75  

Het gewicht van een afzonderlijk metalen voorwerp mag niet hoger zijn dan 50 kg.  

 

Artikel 76  

De lengte, breedte en hoogte van de metalen voorwerpen mag niet meer zijn dan 2 meter.  

 

Artikel 77  

Het totale volume van het metaal dat ter inzameling wordt aangeboden mag niet meer bedragen dan 

2m³. 

 

Artikel 78  

De metalen moeten worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid 

en/of de gezondheid van de ophaler. 

 

Artikel 79  

De aanbieder mag geen metalen voorwerpen aanbieden die de ophalers kunnen kwetsen.  

 

Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 

ophalers van de metalen. 

 



 

Onderafdeling 8. Selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten 

 

1. Definitie 

 

Artikel 80  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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”. 

 

Artikel 81  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de aangeboden afgedankte 

elektrische en elektronische apparaten controleren. 

 

2. Inzameling 

 

Artikel 82  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen worden afgeleverd bij de producenten, 

invoerders, tussenhandelaars en eindverkopers van deze apparaten die deze dienen te aanvaarden. 

 

Artikel 83  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld op de IVAREM 

containerparken. 

 

Artikel 84  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden op afroep ingezameld samen met het 

grofvuil en achteraf uitgesorteerd. 

 

Artikel 85  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden meegegeven met andere 

inzamelingen. 

 

3. Wijze van aanbieding 

 

Artikel 86  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten afzonderlijk worden aangeboden.  

 

Artikel 87  

Het gewicht van een afzonderlijk afgedankt elektrisch of elektronisch apparaat mag niet hoger zijn 

dan 50 kg.  

 



Artikel 88  

De lengte, breedte en hoogte van het afgedankt elektrisch of elektronisch apparaat mag niet meer 

zijn dan 2 meter.  

 

Artikel 89  

Het totale volume van het AEEA dat ter inzameling wordt aangeboden mag niet meer zijn dan 3 m³. 

 

Artikel 90  

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen te worden aangeboden in een 

toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 

 

Onderafdeling 9. Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA)  

 

1. Definitie 

 

Artikel 91  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder klein gevaarlijk afval, hierna KGA genoemd, 

verstaan: “de afvalstoffen opgesomd in artikel 5.5.2.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 

17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer”. 

 

Artikel 92  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het aangeboden KGA 

controleren. 

 

2. Inzameling 

 

Artikel 93  

Het KGA wordt ingezameld op het IVAREM-containerpark dat gelegen is op het grondgebied van de 

gemeente.  

 

Artikel 94  

KGA mag niet worden meegegeven andere inzamelingen. 

 

3. Wijze van aanbieding  

 

Artikel 95  

Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 

afvalstoffen aangeboden worden in een door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde milieubox 

of in een daartoe geschikt recipiënt.  

 

Artikel 96  

In afwijking van artikel 1.3.3. en 1.3.4. van deze verordening mag KGA niet ter aanbieding buiten 

geplaatst worden.  

 



Artikel 97  

Het KGA wordt, zo mogelijk, in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 

aangeboden om de identificatie van het KGA te vereenvoudigen. Zo nodig, brengt de aanbieder van 

het KGA zelf aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA aan 

op de verpakking.  

 

Artikel 98  

KGA van verschillende aard of samenstelling mag niet worden samengevoegd.  

 

Artikel 99  

De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere 

ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.  

 

Artikel 100  

Het KGA dat wordt aangeboden, mag uitsluitend door de ophaler in de gepaste sorteer- of 

opslagrecipiënten gedeponeerd worden.  

 

4. De milieubox 

 

Artikel 101  

De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt aan de inwoners van de stad ter 

beschiking gesteld door de gemeentelijke reinigingsdienst en de gemeentelijke milieudienst. De 

milieubox mag uitsluitend gebruikt worden voor de opslag van KGA. De inwoners zijn persoonlijk 

verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de milieubox. Bij beschadiging of 

vervreemding dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij één van de voornoemde 

gemeentediensten. De miliebox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In 

geval van verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en geledigd achter te 

laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienden de personen bij 

het definitief verlaten van hun woning onmiddellijk hun milieubox af te leveren bij de voornoemde 

gemeentediensten. 

 

Onderafdeling 10. Selectieve inzameling van textiel 

 

1. Definitie 

 

Artikel 102  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder textiel verstaan: “alle kledij, schoeisel, 

handtassen, beddengoed, woningstoffen (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden,), lompen, ed. 

die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit”. 

 

 

 

 



2. Inzameling 

 

Artikel 103  

Het textiel wordt gedeponeerd in de daartoe door Ivarem in de gemeente voorziene 

textielcontainers. 

Alleen organisaties of instellingen die daartoe een schriftelijke toelating of vergunning hebben 

bekomen van Ivarem zijn gemachtigd conform de geldende regelgeving en volgens de door IVAREM 

vastgestelde modaliteiten, een textielcontainer te plaatsen op het grondgebied van de gemeente. 

De eigenaar van de kledingcontainer moet door de OVAM erkend zijn als textielinzamelaar en over 

een overeenkomst met IVAREM beschikken. 

 

Artikel 104  

Het textiel wordt ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

Artikel 105  

Het textiel kan door organisaties of instellingen die daartoe een schriftelijke toelating of 

vergunning hebben bekomen van IVAREM, conform de geldende regelgeving en volgens de door 

Ivarem vastgestelde modaliteiten, huis-aan-huis worden ingezameld op de door IVAREM 

vastgestelde tijdstippen. De lijst van toegankelijke straten wordt door IVAREM bepaald. De 

organisator van de huis-aan-huis inzameling moet door de OVAM erkend zijn als textielinzamelaar en 

over een overeenkomst met IVAREM beschikken. 

 

Artikel 106  

Textiel mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

Artikel 106 bis 

Het textiel moet in droge en zuivere staat in een gesloten plastiek zak worden aangeboden. Schoenen 

moeten per paar worden aangeboden. 

(Onderafdeling 10. Selectieve inzameling van textiel gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 

24/09/2013)  

 

HET CONTAINERPARK  

 

Onderafdeling 1. Definitie  

 

Artikel 107  

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.  

 

Artikel 108  

Het containerpark gelegen op het grondgebied van de gemeente wordt geëxploiteerd door de 

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

 



Onderafdeling 2. Toegang tot het containerpark 

 

Artikel 109  

Inwoners van de gemeente kunnen gebruik maken van alle IVAREM-containerparken 

overeenkomstig de bepalingen van deze verordening én het huishoudelijk reglement zoals 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVAREM. 

 

Artikel 110  

Scholen, bewegingen en verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente kunnen gebruik maken van 

het IVAREM-containerpark, gelegen op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening én het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door de Raad van 

bestuur van IVAREM. 

 

De gemeentelijke diensten kunnen gebruik maken van het IVAREM-containerpark, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente overeenkomstig de bepalingen van deze verordening én het 

huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door de Raad van bestuur van IVAREM. 

 

Onderafdeling 3. Gebruik van het containerpark 

 

Artikel 111  

De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de aanwezige parkopzichter in de daartoe 

bestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.  

 

Artikel 112  

De bestemming van containers, recipiënten en opslagruimten is duidelijk vermeld. 

 

Artikel 113  

De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangevoerd en aangeboden.  

 

Artikel 114  

De motor van het voertuig moet bij het uitladen van de gesorteerde afvalstoffen stilgelegd worden.  

 

Artikel 115  

De gebruikers van het containerpark moeten de terreinen waarop de containers, recipiënten en 

opslagruimten gevestigd zijn, rein houden. In voorkomend geval dienen zij het door hen bevuilde 

terrein te reinigen. 

 

Artikel 116  

De bezoekers van het containerpark moeten in alle omstandigheden de richtlijnen van de 

parkopzichter opvolgen. 

 

 

 

 



Artikel 117  

Onverminderd de artikelen 177 en 178 van deze verordening, kan de parkopzichter of IVAREM 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. 

 

Onderafdeling 4. Verbodsbepalingen 

 

Artikel 118  

Het is verboden afval over de omheining van het containerpark te gooien. Dergelijke handeling wordt 

gelijkgesteld met sluikstorten. 

 

Artikel 119  

Het is verboden te roken tenzij in de daarvoor bestemde zone of op enigerlei wijze vuur te maken op 

het containerpark.  

 

Artikel 120  

Het is verboden de omheining, de containers, de recipiënten, de opslagruimten, de gebouwen, de 

beplantingen en de uitrusting van het containerpark te beschadigen.  

 

Artikel 121  

Het is verboden materialen of afvalstoffen uit de containers, recipiënten of opslagruimten te halen. 

 

Artikel 122  

Het is verboden materialen of afvalstoffen mee te nemen, uitgezonderd structuurmateriaal en , 

tegen betaling, compost.  

 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 123  

Onverminderd de bepalingen van deze verordening zijn de leden van de federale en de lokale 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 124  

Diegene die de bepaling van deze afdeling overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 350 euro. 

 


