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03. Wijziging politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
De Raad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen en eventuele wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement
voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het uitvoeringsplan
voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2017 tot wijziging van het uitvoeringsplan voor het
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;
Gelet op de oprichting van IVRO op 21 december 1973, gemachtigd bij K.B. van 30 november 1973, Akte nr.
145-13, Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1974.
Gelet op de overeenkomst tussen de opdrachthoudende Vereniging IVRO en de vzw Fost Plus opgemaakt op
04/09/2002 met ingang van 01/10/2002;
Gelet op het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2005, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 14 september 2005 en verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28
december 2005 (nr. 05188475) betreffende de naamswijziging van IVRO naar MIROM;
Gelet op de Zonale Politieverordening PZ Arro Ieper, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18
februari 2018;

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het
gelijkaardig bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;
Overwegende dat er naar gestreefd moet worden om de hoeveelheden van de fracties grofvuil en
restafval/huisvuil zoveel mogelijk te verminderen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling, recyclage en verwijdering van het huishoudelijk
afval en het gelijkaardig bedrijfsafval in de gemeenten van het Vlaams gewest en het werkingsgebied van de
opdrachthoudende vereniging MIROM zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat de problematiek van het sluikstorten en alle vormen van overlast streng dienen beteugeld
te worden;
Gelet op de huishoudelijke reglementen;
Gehoord de schepen van milieu;
Financiële impact
Gelet op de belastingsreglementen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
§ 1. Materialendecreet : decreet van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen : afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering;
§ 3. Gelijkaardig bedrijfsafval : afvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar
zijn met huishoudelijke afvalstoffen, verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële,
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een
besluit van de Vlaamse Regering;
§ 4. MIROM = MIlieuzorg ROeselare en Menen, is een samenwerkingsverband tussen de intercommunales
van Roeselare en van Menen;
§ 5. Ophaling: de inzameling van restafval, grofvuil en selectieve afvalstoffen volgens de haalmethode
waarbij MIROM instaat voor de inzameling op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd,
inzonderheid door inzameling huis-aan-huis, en in voorkomend geval, in daartoe voorgeschreven of
toegelaten recipiënten;
§ 6. Recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn toegelaten voor de
inzameling van restfractie, PMD, papier en karton, glas, GFT en hechtgebonden asbest materiaal;
§ 7. Selectieve inzameling: de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die per soort aan huis of op het
recyclagepark ingezameld wordt in functie van recyclage;
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§ 8. Sluikstorten: het wegwerpen van om het even welk voorwerp in het kanaal, de waterkommen, beken,
grachten, stadsriolen of slikputten, in open of gesloten gronden, koeren of tuinen. Het achterlaten, opslaan
of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in nietreglementaire recipiënten;
§ 9. Thuiscomposteren: op eigen privé-terrein een stapelplaats aanleggen voor het composteren van eigen
groente-, fruit- en tuinafval;
§ 10. Hout: alle afval vervaardigd uit timmerhout met uitzondering van snoeihout en boomwortels;
§ 11. Oude metalen: alle soorten ferro- en non-ferro metalen, andere dan deze die behoren tot het PMD,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten en herbruikbare goederen;
§ 12. Restafval: fractie van de huishoudelijke afvalstoffen dat niet selectief kan aangeboden worden;
§ 13. Recycleerbaar huisvuil: de huishoudelijke afvalstoffen waarvoor door de Opdrachthoudende Vereniging
MIROM een selectieve inzameling is of wordt voorzien;
§ 14. Klein Gevaarlijk Afval, zijnde de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 1.2.1§2, 54° van het VLAREMA.
§ 15. PMD: alle lege plastic verpakkingen (inclusief bloempotten en folies in plastic), metalen verpakkingen
en drankkartons
§ 16. VLAREMA: het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de vaststelling van
het Vlaamse Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en
eventuele latere wijzigingen.
Afdeling 2 – Verbranden, sluikstorten en aanbieden van afval op een wijze, niet conform aan dit
reglement.
Art. 1. :
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om om het even welke
afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen met uitzondering van :
 het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als
de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als
beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap
voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;
 de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassaafval niet mogelijk is;
 de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van
landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
 de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt
noodzakelijk is;
 het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;
 het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
 het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de
toezichthouder;
 het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog
onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die
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activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft
gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen,
uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming;
het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale
verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een
werkplaats.

§ 2. Het is verboden om te sluikstorten.
 Bij overtreding hiervan moet de overtreder overgaan tot onmiddellijke verwijdering. Bij gebreke
daarvan gebeurt de verwijdering van overheidswege op kosten van de overtreder en met toepassing
van de geldende gemeentelijk reglementering;
 Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het
perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit reglement of met andere
wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering hiervan bevelen. Dit bevel wordt per
aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. Indien deze weigert de afvalstoffen binnen de
week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester, te verwijderen, is de
gemeente van overheidswege gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
§ 3. Thuiscomposteren kan mits geen abnormale hinder voor de buren ontstaat.
Art. 2. :
§ 1. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen mee te geven
met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:
1. Vloeibare afvalstoffen;
2. Gasflessen;
3. Ontplofbare voorwerpen;
4. Grond;
5. Krengen van dieren en slachtafval;
6. Autobanden;
7. Autowrakken;
8. Afbraakmateriaal van gebouwen;
9. Kabels en kettingen;
10. Geneesmiddelen;
11. Puin;
12. Toxisch en gevaarlijk afval;
13. Brandende en bijtende storten;
14. Afvalwaters;
15. Radioactief afval;
16. Ontplofbaar afval.
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve inzameling
aan huis:
 restafval en de gemengde fractie van gelijkaardig bedrijfsafval;
 grofvuil;
 niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
 alle zaken opgesomd in artikel 2 §1.
§ 3. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om om het even
welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester
of door MIROM, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.
§ 4. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden.
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§ 5. Het is verboden de onderrichtingen van de ophalers en de parkwachter of zijn aangestelde te negeren.
§ 6. De afvalstoffen moeten na 19u00 van de dag voorafgaand aan de ophaling en ten laatste voor 05u00 van
de dag van de ophaling zelf buiten geplaatst worden.
§ 7. De huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval dient middels het voorgeschreven recipiënt
en op de voorgeschreven wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het
betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en
voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of
stegen gevestigd is, die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen het voorgeschreven
recipiënt te plaatsen op het dichtst bij de openbare weg grenzende perceel, dat wel toegankelijk is.
§ 8. De inwoners die het recipiënt of de afvalstoffen buitenzetten zijn ertoe gehouden alle normale
maatregelen te nemen opdat de inhoud ervan niet verspreid wordt en opdat een eventuele noodzakelijke
opkuis gebeurt.
§ 9. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te
ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun
functie.
§ 10. Afval dat om welke reden dan ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug
binnengehaald worden.
§ 11. 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.
§ 12. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor
inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan
deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het College van Burgemeester en Schepenen of door
MIROM Roeselare
Afdeling 3 – Afval op standplaatsen, markten, kermissen en afval afkomstig van afhaalinrichtingen voor de
verkoop van dranken of snacks
Art. 3. : (opgeheven)
Art. 4. : (opgeheven)
Art. 5. : (opgeheven)
Afdeling 4 – Zwerfvuil
Art. 6 : (opgeheven)
Afdeling 5 - Afval van huisdieren
Art. 7 : (opgeheven)
Afdeling 6 – Afval op evenementen
Art. 8 : De organisatoren van evenementen moeten in samenspraak met de gemeente de nodige acties
ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.
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Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Art. 9 :
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 5 uur en na 22 uur. Het is
verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op
andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, andere dan de brievenbus.
§ 2. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk enkel reclamedrukwerk, te
bedelen in de brievenbus die voorzien is van een zelfklever “geen reclamedrukwerk en geen gratis regionale
pers a.u.b.” of “geen reclamedruk, wel gratis regionale pers a.u.b.”.
Hoofdstuk II - Inzameling van restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval
Afdeling 1 - Definitie
Art. 10 : Onder restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval wordt verstaan:alle
afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden en een gelijkaardige
bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven recipiënt voor de ophaling van het restafval of de gemengde
fractie van gelijkaardig bedrijfsafval kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton,
textiel, glas, klein gevaarlijk afval (KGA), groenafval, PMD-afval, grofvuil, AEEA (afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
Afdeling 2 – Inzameling
Art. 11 :
§ 1. Het restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval worden huis-aan-huis opgehaald
langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het College van Burgemeester
en Schepenen bepaalde dagen.
§ 2. Het restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval mogen niet worden meegegeven
met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het restafval en de gemengde fractie van het
gelijkaardig bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig
bedrijfsafval gebruik te maken van een recyclagepark.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 12 :
§ 1. Het restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval moeten gescheiden aangeboden
worden in respectievelijk een officiële restafvalzak van 60 of 30 liter voor het huishoudelijk afval en een
officiële KMO-zak voor gelijkaardig bedrijfsafval zoals deze tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De
restafvalzak moet zorgvuldig gesloten worden volgens de aanduiding op de zak en mag geen scheuren,
barsten of lekken vertonen.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden restafvalzak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg.
§ 3. Het restafval en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval moeten aangeboden worden
zodanig dat er geen risico is voor de veiligheid en de gezondheid van de ophalers. Scherpe voorwerpen
moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
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Hoofdstuk III : - Inzameling van grof vuil en tuinafval op aanvraag
Afdeling 1 - Definitie
Art. 13 :
 Grof vuil is de verzamelterm voor de diverse afvalsoorten die via deze dienstverlening aan huis
worden opgehaald. Volgende gesorteerde afvalsoorten van huishoudelijke oorsprong worden aan
huis opgehaald: grof vuil of grote stukken brandbaar materiaal, metaal, AEEA, houtafval en grote
stukken plastics;
 Grof vuil of grote stukken brandbaar materiaal: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking
van een particuliere huishouding die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het
recipiënt voor de ophaling van restafval kan aangeboden worden met uitzondering van papier,
karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval, PMD-afval, afgedankte
elektrische en elektronische apparaten, bouw- en sloopafval, houtafval, gemengde metalen,
autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen;
 op aanvraag: inwoners contacteren MIROM met de vraag om het “groot huisvuil” en "tuinafval" aan
huis te komen ophalen;
 tuinafval: enkel snoeihout, sparren, boomwortels en struiken worden op aanvraag
ingezameld. Aarde en gras zijn niet toegelaten.
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 14 :
§ 1. Het grof vuil en grote hoeveelheden tuinafval worden op aanvraag en tegen betaling
ingezameld. Inwoners kunnen hun aanvraag telefonisch of via de website overmaken aan MIROM
Roeselare. MIROM Roeselare bevestigt deze afspraak schriftelijk samen met een
overschrijvingsformulier. Alleen indien vooraf betaald wordt, garandeert MIROM Roeselare de ophaling.
§ 2. Het grof vuil mag niet worden meegegeven met de inzameling van het restafval en de gemengde fractie
van het gelijkaardig bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grof vuil
§ 3. De inzameling van grof vuil en tuinafval gebeurt op de dagen door MIROM Roeselare bepaald. Het afval
wordt door de klanten/inwoners aangeboden op een plaats die bereikbaar is voor de ophaalwagen.
§ 4. Grote stukken brandbaar materiaal mogen niet worden meegegeven met de inzameling van het restafval
en de gemengde fractie van het gelijkaardig bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grof
vuil.
§ 5. Het grof vuil mag enkel opgehaald worden door organisatie die door het College van Burgemeester en
Schepenen hiervoor zijn aangesteld.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 15 :
§ 1. Het grof vuil en tuinafval worden aangeboden aan de straatzijde op de dag dat MIROM met de inwoner
heeft afgesproken.
§ 2. Het grof vuil mag niet in afvalzakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden. Er mag
geen los materiaal opgeborgen zijn in de aangeboden zaken.
§ 3. Het tuinafval en grof vuil moet ophaalklaar en bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten (de vrachtwagen
met kraan rijdt niet op privéterrein)
§ 4. Op de ophaaldag moet er iemand van het ophaalpunt aanwezig zijn.
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§ 5. Alle voorwerpen worden zo aangeboden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
Afdeling 4 - Betaling
Art. 16 :
§ 1. De prijs voor ophaling van grof vuil bestaat uit een administratiekost per ophaling en een
verwerkingsprijs voor het afval. Die prijs varieert naar gelang van het afval dat aangeboden wordt. De tabel
met tarieven is te raadplegen bij de dienst milieu, groen en landbouw in gemeentehuis Moorslede, bij
MIROM Roeselare of op de website van MIROM Roeselare.
§ 2. Tuinafval wordt tot 7 m³ opgehaald voor 50 euro per ophaalbeurt. Grotere hoeveelheden tuinafval
worden na ophaling gefactureerd aan 7 euro per m³.
Hoofdstuk IV: - Selectieve inzameling van hol glas
Afdeling 1 - Definitie
Art. 17 : Onder hol glas wordt verstaan: flessen en bokalen ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal,
opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein,
aardewerk, beeldbuizen, andere afvalstoffen e.d..
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 18 :
§ 1. Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het
gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. Hol glas wordt ook
ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 19 :
§ 1. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe
voorziene glascontainers worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels en
stoppen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§ 2. Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan hol glas in glascontainers is verboden. Het is
verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten, ook al is de glascontainer
volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.
§ 3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 08.00 uur.
Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 - Definitie
Art. 20 : Onder papier en karton wordt verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en
periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier,
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde
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papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt
zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 21 :
§ 1. Papier en karton wordt 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. Papier en karton wordt
ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grof vuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 22 :
§ 1. Het papier en karton moet verpakt zijn in een andere kartonnen doos of samengebonden met nietmetalen binddraad. Kartonnen dozen dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn.
§ 2. Per ophaalbeurt mag maximaal 2 m³ papier en karton worden aangeboden.
Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van alle lege plastic verpakkingen (inclusief bloempotten en folies),
metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
Afdeling 1 - Definitie
Art. 23 : Onder PMD wordt verstaan; alle lege Plastic verpakkingen (inclusief bloempotten en folies), Metalen
verpakkingen (inclusief kroonkurken) en Drankkartons ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een gelijkaardige bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 24 :
§ 1. Het PMD-afval wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is
ingericht, op de bepaalde dagen. Het PMD-afval wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Het PMD-afval mag niet meegegeven worden met het restafval en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grof vuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van lege
plasticverpakkingen (inclusief bloempotten en folies in plastic), metalen verpakkingen en drankkartons.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 25 :
§ 1. Het PMD-afval moet verpakt worden in officiële PMD- zakken. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de
verdeelpunten die deze tegen betaling ter beschikking stellen. De PMD-zak moet zorgvuldig gesloten worden
en mag geen scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2. Het aangeboden PMD-afval mag geen restafval, KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
§ 3. De verschillende fracties van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen
gemengd in de PMD-zak worden aangeboden. Het is verboden om afval, dat niet overeenkomt met de
bepalingen van de selectieve inzameling voor PMD, te deponeren in een PMD-zak. Indien het afval – geheel
of gedeeltelijk – niet overeenkomt met deze bepalingen kan de ophaler weigeren de PMD-zak mee te
nemen. In zo’n geval zullen de betrokken inwoners op de hoogte gesteld worden van de oorzaak van deze
weigering door middel van een sticker gekleefd op de PMD-zak of door elk ander middel. De om deze reden
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geweigerde PMD-zakken moeten onverwijld teruggenomen worden door de verantwoordelijke bewoners en
mogen tijdens de volgende selectieve inzameling opnieuw aangeboden worden nadat het afval, dat niet aan
de bepalingen voldoet, eruit verwijderd werd.
Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van textielafval.
Afdeling 1 - Definitie
Art. 26 : Onder textielafval wordt verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen,
beddengoed woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een gelijkaardige bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 27 :
§ 1. Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente en op het recyclagepark. Het kan eveneens huis-aan-huis worden ingezameld langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen. Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen
zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te organiseren.
§ 2. Het textielafval mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van het
gelijkaardig bedrijfsafval, het grof vuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textielafval.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 28 :
§ 1. Het textielafval moet worden, verpakt in een degelijk en goed gesloten zak, worden gedeponeerd in
speciaal daartoe op bepaalde plaatsen voorziene textielcontainers. Het aangeboden textiel mag niet nat of
besmeurd zijn. Het is verboden om textielafval in de textielcontainers te deponeren tussen 21u00 en 07u00.
§ 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. Dit wordt beschouwd als sluikstorten
Hoofdstuk VIII - Selectieve inzameling van hechtgebonden asbest materiaal.
Afdeling 1 - Definitie
Art. 29 : Onder hechtgebonden asbest materiaal wordt verstaan: asbest waarvan de vezels in het
draagmateriaal verankerd zitten bv Bv. eterniet • menuiserite • golfplaten • asbestleien • dak- en
gevelleien (vlakke, vierhoekige platen met vaak een blauwachtige kleur) • gas-, water- en
rioleringsleidingen • regenpijp (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken) • vlakke gevelplaten of
binnenschotten (al dan niet uitwendig fel gekleurd) • bloembakken • schouw
Afdeling 2 - Inzameling
Art. 30 : Hechtgebonden asbest materiaal kan op aanvraag tegen betaling aan huis opgehaald worden door
MIROM Roeselare. Inwoners richten hun aanvraag tot MIROM Roeselare en volgen de door haar
vastgelegde reglementering.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art. 31 :
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§ 1. Hechtgebonden asbest materiaal moet luchtdicht verpakt en veilig aangeleverd worden voor ophaling
aan huis en op het recyclagepark. Het is verboden om niet verpakt of niet correct verpakt hechtgebonden
asbest materiaal aan te bieden.
§ 2. Het hechtgebonden asbest materiaal mag op het recyclagepark enkel aangeboden worden in de
verpakking die door MIROM Roeselare wordt aangeboden.
§ 3. Het hechtgebonden asbest materiaal dat door MIROM Roeselare aan huis wordt opgehaald mag enkel
aangeboden worden op volgende manieren:
 verpakt in de plaatzakken die door MIROM Roeselare worden aangeboden (incl. 2 sets persoonlijke
beschermingsmiddelen nl. stofmasters, overals en handschoenen);
 in een container die door MIROM Roeselare aan huis wordt geleverd (incl. containerbag, 2 sets
persoonlijke beschermingsmiddelen nl. stofmasters, overals en handschoenen).
Afdeling 4 - Betaling
Art. 32:
§ 1. De door MIROM Roeselare geleverde plaatszakken (met afmetingen 310cm*110cm*30 cm) worden bij
MIROM Roeselare en op het recyclagepark verkocht aan €30 voor de 1e plaatzak en €20 vanaf de 2e plaatzak
in dezelfde aanvraag. Er kunnen maximaal 6 plaatzakken besteld worden.
§ 2. De door MIROM Roeselare ter beschikking gestelde container wordt aan huis geleverd aan €170 per
container. Er kunnen maximaal 2 containers per adres aangevraagd worden.
Hoofdstuk IX - Het recyclagepark
Hoofdstuk VIII van het politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval
goedgekeurd in gemeenteraad van 4 maart 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020 en
vervangen door het huishoudelijk reglement diftarpark Moorslede goedgekeurd in de gemeenteraad van 19
december 2019
Hoofdstuk X - Slotbepalingen
§1. De gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2009 betreffende politiereglement betreffende huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven.
§2. Dit reglement treedt in werking na bekendmaking.
§3. Onverminderd de sancties voorzien in vorige artikels, blijft de overtreder onderworpen aan de toepassing
van
 de belasting conform het belastingsreglement op ambtshalve verwijderen van afvalstoffen;
 de sancties voorzien in het GAS-reglement;
 andere wetgeving die op de overtreding van toepassing is.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
Algemeen directeur
(Get.) Kristof Vander Stichele

Algemeen directeur
Kristof Vander Stichele

Voorzitter
(Get.) Pol Verhelle

Voorzitter
Pol Verhelle
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