POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET
OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN
GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015,
gewijzigd op 11 september 2017

GECOÖRDINEERDE TEKST

I. Algemene bepalingen
Artikel 1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan:
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen
die daarmee gelijkgesteld worden zoals gedefinieerd in:
- het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (Materialendecreet - B.S. 28 februari 2012), inzonderheid Afdeling 3
Huishoudelijke Afvalstoffen, artikelen 26, 27 en 28;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA
- B.S. 23 mei 2012), inzonderheid Afdeling 4.3 Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen,
artikelen 4.3.1. en 4.3.2.;
- hoofdstuk 5 - afdeling 5.1 van het VLAREMA: Bepalingen over het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen, inzonderheid de artikelen 5.1.1. tot en met 5.1.5.;
Artikel 2.
De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke
selectieve inzameling:
- gashouders
- ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor inzameling in de
stad Torhout.
Artikel 3.
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 de stad of de intercommunale MIROM zijn gerechtigd om afvalstoffen in
te zamelen.
Artikel 4.
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.
Dit verbod is eveneens van toepassing op plantaardige afvalstoffen, afkomstig van de eigen tuin of
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
Artikel 5.
§1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even
welke huishoudelijke afvalstoffen te sluikstorten.
§2. Wanneer afval wordt achter gelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze verordening,
is de stad gemachtigd ambtshalve 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 nabij een woning bevindt op de straten, in
de greppels, voor de woning of eigendommen van de buren of in de rioolputten te vegen.
Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze, afvalstoffen in de riolering te
brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare
gezondheid en het leefmilieu, zoals bijvoorbeeld vetten, oliën, verf en derivaten van petroleum.
Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 6.
§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 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 de intercommunale MIROM de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen.
De ophalers mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen
verstrekken.
§3. - Inzameling van groot huisvuil en tuinafval op aanvraag.
Het "groot huisvuil" en grote hoeveelheden tuinafval worden op aanvraag en tegen betaling
ingezameld door MIROM Roeselare. Inwoners richten hun aanvraag tot MIROM Roeselare en volgen
de door haar vastgelegde reglementering."
Afgifte en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
§4. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe
aangewezen bij deze verordening of door het college van burgemeester en schepenen of door
MIROM Roeselare, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen."
§5. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor
inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffeninzamelaars en makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het college van burgemeester en
schepenen of door MIROM Roeselare.
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Artikel 7.
§1. De huishoudelijke afvalstoffen mogen slechts de avond voorafgaand aan de dag van de
ophaling, vanaf 19.00 uur worden buiten geplaatst.
§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 ophaalwagens
niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten de
voorgeschreven recipiënt neer zetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel
bereikbaar is.
§3. De inwoners die de recipiënt buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden
van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§4. Het is verboden de 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, met uitzondering van het
bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
Artikel 8.
De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters
van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om onmiddellijk buiten hun
inrichting te gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare afvalrecipiënten
duidelijk zichtbaar zijn geplaatst. Zij dienen de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de
standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun inrichting rein te houden.
Artikel 9.
Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan
in samenspraak met de stad de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en het afval
selectief in te zamelen.
Artikel 10.
§1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 6.00 uur en na
22.00 uur.
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 stad wordt een gratis zelfklever tegen ongewenste reclame ter beschikking van de
inwoners gesteld.
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien
zijn van deze zelfklever.
II. Inzameling van restafval
Artikel 11.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restafval verstaan: alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde
afvalstoffen die in de voorgeschreven restafvalzak voor de ophaling mogen geborgen worden, met
uitzondering van grof vuil, recupereerbaar papier en karton, metalen, bouw- en sloopafval,
stortafval, afbraakhout, textiel, glas, klein gevaarlijk afval (KGA), groente-, fruit- en tuinafval
(GFT), PMD, AEEA, plastics en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Artikel 12.
§1. Het restafval 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. Restafval mag niet worden meegegeven met andere inzamelingen.
Artikel 13.
§1. Het restafval moet uitsluitend worden aangeboden in de reglementaire restafvalzak van de
intercommunale MIROM. De restafvalzakken moeten zorgvuldig gesloten worden.
§2. Het gewicht van de aangeboden restafvalzak mag niet hoger zijn dan 15 kg.
§3. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen enkel gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
§4. Er mag geen afval of materiaal aan de restafvalzak worden gebonden.
III. Inzameling van snoeihout
Artikel 14.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan: verhakselbare takken
met een diameter van minder dan 10 cm.
Artikel 15.
§1. Het snoeihout wordt maandelijks, met uitzondering van de maanden januari en februari huisaan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door
het college van burgemeester en schepenen bepaalde dag(en).
Ander groenafval mag niet worden meegegeven.
§2. Het snoeihout moet samen gebonden worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn
dan 1,5 meter.
§3. Er wordt maximaal 2 m3 snoeihout per ophaalbeurt en per gezin meegenomen.
IV. Selectieve inzameling van huishoudelijk textielafval
Artikel 16 - Definitie
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle herbruikbare en
recycleerbare kledij voor dames, heren en kinderen, lederwaren, schoenen, handtassen,
beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, handdoeken), lompen
e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit).
Artikel 17 - Inzameling
§1. De inzameling van textielafval wordt uitsluitend georganiseerd door de opdrachthoudende
vereniging MIROM Roeselare of door de door haar aangewezen instellingen. Enkel de
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen die toelating krijgen
van MIROM Roeselare zijn gemachtigd om textielcontainers te plaatsen.
§2. De inzameling van textielafval geschiedt uitsluitend in de door de opdrachthoudende vereniging
MIROM Roeselare opgestelde of toegelaten textielcontainers. Deze containers staan opgesteld in de
gemeente en bij de Kringwinkel.
§3. Het is verboden om textielafval aan te bieden met het restafval of enige andere huis-aan-huis
inzameling van selectief ingezamelde afvalstoffen.
§4. De huis-aan-huis inzameling van textiel is enkel toegelaten voor de door MIROM Roeselare of
het college van burgemeester en schepenen aangewezen inzamelaars, verenigingen of scholen.

Artikel 17bis - Wijze van aanbieding
§1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak
verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat of besmeurd zijn. Het is verboden om
textielafval in de textielcontainers te deponeren tussen 21.00 en 07.00 uur.
§2. Het is verboden om naast de textielcontainers lege of volle dozen, kratten, zakken of andere
voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld."
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V. Selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval
Artikel 18.
Papier en karton dienen te worden aangeboden in papieren zakken of kartonnen dozen.
Het maximale gewicht per zak of doos bedraagt 30 kg.
Ten allen tijde dient men er voor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de
ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden.
Artikel 19.
Het papier dat aangeboden wordt dient proper te zijn en mag enkel volgende elementen bevatten:
- verpakking uit papier en karton
- dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk en boeken
- kantoorpapier (fotokopieerpapier en computerpapier)
Volgende zaken horen niet thuis bij papier en karton:
- broodzakken en geplastificeerd papier
- behangpapier
- vervuild papier en karton
- plastiekfolies of ander restafval
- papier en karton gemengd met plastiek verpakkingsafval
VI. Selectieve inzameling van PMD
Artikel 20.
De PMD-fractie mag uitsluitend in de daarvoor bestemde blauwe zakken worden aangeboden. Deze
zakken moeten degelijk gesloten zijn zodat zij hun inhoud niet verliezen en ze gemakkelijk
hanteerbaar zijn.
Artikel 21.
Enkel volgende stoffen zijn toegelaten in de PMD-zak:
- plastiekflessen (PET, PVC en PE) van water, frisdrank, fruitsap, melk, olie en azijn
- plastiek flacons van producten uit de keuken en de badkamer (bvb. detergenten, gedestilleerd
water, afwasmiddelen, wasmiddelen, verzorgingsproducten,..)
- drankblikjes (bier, water en frisdrank)
- conservenblikken
- aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes (zonder voedselresten)
- metalen deksels en schroefdoppen van flessen en bokalen
- kroonkurken
- metalen dozen en bussen (bvb. van onderhoudsproducten, koekjes, koffie, dierenvoeding,..)
- drankkartons van frisdrank, fruitsap en melk
- volledig lege spuitbussen van niet gevaarlijke producten uit keuken en badkamer (bvb. room,
haarlak, deodorant, scheerschuim)
Er mag geen enkele afvalsoort, PMD inbegrepen, aan de PMD-zak worden gebonden.
Artikel 22.
Het is verboden buiten de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde dagen en
uren, papier/karton en/of PMD-zakken op de openbare weg te plaatsen of achter te laten.
Artikel 23.
De inwoners die van de PMD- en/of papier/karton ophaaldienst gebruik maken, zijn verplicht de
PMD-zak of het papier/karton buiten te plaatsen na 19.00 uur op de avond voor de dag van
ophaling.
De dozen en zakken worden door de inwoners zo dicht mogelijk bij de openbare weg geplaatst,
voor hun woning of eigendom, op een goed bereikbare plaats, zonder dat zij een hindernis mogen
vormen voor het verkeer van voetgangers of voertuigen.

De PMD-zakken en/of het papier/karton dienen duidelijk gescheiden van het gewone restafval
aangeboden te worden.
VII. Selectieve inzameling van glas via wijkglascontainers
Artikel 24.
Het glas moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene officiële glascontainers.
Het glas dient in functie van de kleur in de verschillende compartimenten of containers geplaatst te
worden. Het is verboden glas of enige andere afvalstof achter te laten naast de glascontainers.
Wanneer de glascontainers vol zijn, dient het glas terug meegenomen te worden totdat de
glascontainers geledigd zijn of een nieuwe glascontainer is geplaatst.
Artikel 25.
Alleen inwoners van de stad Torhout mogen gebruik maken van de glascontainers
Artikel 26.
Enkel glazen flessen en bokalen mogen in de glascontainers gedeponeerd worden.
Het is verboden elk ander materiaal in de glascontainers te deponeren, in het bijzonder:
-porselein, arcopal, keramiek, koppen en borden
-vlak glas (venster- en serreruiten), spiegels, autoruiten en beeldbuizen
-lampen
-medicijn- en parfumflesjes
Artikel 27.
Het gebruik van de wijkglascontainers is verboden tussen 20.00 en 08.00 uur.
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VIII. Algemene bepalingen papier/karton, PMD en glas inzameling
Artikel 28.
Het is verboden, tenzij voor de stad of haar aangestelden, de PMD-zakken, het papier/karton en de
glascontainers te doorzoeken.
De aangeboden PMD-zakken, het aangeboden papier/karton en het glas in de glascontainers
mogen alleen ingezameld worden door de aangestelden van de stad of van de intercommunale
MIROM.
Het papier en karton dient verpakt te zijn in handelbare pakketten van maximaal 15 kg, d.w.z. in
een andere kartonnen doos of samengebonden met niet-metalen binddraad. Kartonnen dozen
dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn.
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Artikel 29.
De stad Torhout of haar aangestelden kunnen overgaan tot het nemen van stalen van de
afvalstoffen die worden aangeboden bij de selectieve inzameling (papier/karton, PMD en glas) of bij
de ophaling van de restfractie, ten einde na te gaan of de hoger vermelde bepalingen worden
nageleefd.
Artikel 30.
De stad kan overgaan tot het ambtshalve verwijderen van sluikstorten in geval een persoon, na
behoorlijke ingebrekestelling heeft nagelaten de verboden hem/haar opgelegd krachtens de
artikelen 21 t/m 29 na te leven. De ambthalve verwijdering gebeurt op kosten van de in gebreke
blijvende persoon.
IX. Slotbepalingen
Artikel 31.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 32.
Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven:
- het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 1997: openbare orde en rust - politiereglement voor
de inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval;

-

het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2000: openbare orde en rust - politieverordening
betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark
wordt ingetrokken, met uitzondering van artikel 26.

Artikel 33.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 april 2015.
Artikel 34.
De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten,
decreten, algemene - of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien.
Artikel 35
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het
gemeentedecreet.

