Algemeen reglement inzake afval en openbare netheid

Hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2013

HOOFDSTUK 1 – DEFINITIES
Artikel 1
1.1° Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, zoals gedefinieerd in artikel 3,1° van het Materialendecreet.
1.2° Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij Besluit van de Vlaamse Regering, zoals
gedefinieerd in artikel 3.17° van het Materialendecreet.
1.3° Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare
aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten
die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.54° van het Vlarema.
1.4° Inzameling: het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag
van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie zoals gedefinieerd in
artikel 3, 18° van het materialendecreet.
1.5° Afvalrecipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn toegelaten voor de
inzameling van bepaalde afvalstoffen en afvalfracties.
1.6° Zwerfvuil: klein vast afval dat terug te vinden is op een niet daarvoor bestemde plaats, zoals
gedefinieerd in artikel 1.2.1.§1 91° van het Vlarema.
1.7° Containerpark: een met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
kunnen deponeren.
1.8° IVBO: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en
Ommeland.
1.9° Bevoegde personen: de ambtenaren en personeelsleden in de uitoefening van hun functie, in opdracht
van de stad en van de IVBO.
1.10° Bevoegde gemeenteambtenaren: de gemeenteambtenaren aangesteld overeenkomstig artikel
119bis§6 van de Nieuwe Gemeentewet of artikel 21 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET VOORKOMEN VAN AFVAL EN
HET VERBRANDEN VAN AFVAL
Afdeling 2.1 - Voorkomen van afval, zwerfvuil en sluikstorten
Artikel 2
Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het
achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en
terreinen op een wijze die niet overeenstemt met dit reglement en andere wettelijke bepalingen en/of het
ter inzameling aanbieden van afvalstoffen in niet-reglementaire afvalrecipiënten of op niet-reglementaire
tijdstippen.
Artikel 3
§1. Teneinde vervuiling van het openbaar domein en het leefmilieu te voorkomen worden openbare
afvalmanden geplaatst. §2. In deze openbare afvalmanden mag uitsluitend klein afval, geproduceerd op de
openbare weg, en zwerfvuil worden gedeponeerd. §3. Het is verboden deze openbare afvalmanden te
gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
Artikel 4
§1. De huurder, de gebruiker, vruchtgebruiker, erfpachter, concessiehouder of de eigenaar van gronden,
percelen en wateroppervlaktes zijn verplicht de gronden en de bijhorende waterlopen rein te houden.
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§2. Voor (gedeeltelijk) onbebouwde gronden in woonzones, palend aan de openbare weg, dienen
afsluitingen geplaatst te worden, ter afscherming, zodat sluikstorten wordt voorkomen. Een afwijking
hiervan kan worden gevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
§3. Indien op privéterrein wordt gesluikstort, dient de eigenaar van de (on)bebouwde grond in te staan voor
het verwijderen van het sluikstort.
§4. Rechtmatige gebruikers van containers voor privaat gebruik die op openbaar of privaat domein worden
geplaatst, dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze containers, inclusief de verwijdering van
sluikstorten uit deze containers.
Artikel 5
§1. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis lokale en regionale pers te bedelen in
kennelijk leegstaande panden of achter te laten op plaatsen andere dan (op volledige wijze) in de
brievenbus.
§2. stickers
2.1. Door de stad wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk
en gratis lokale en regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis lokale en
regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
2.2 Door de stad wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven, dat
reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die
voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
Afdeling 2.2 - Verbranden van afval
Artikel 6
§1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke
afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen door middel van toestellen en procédés
zoals kachels, open haarden, allesbranders e.d., en dit teneinde de omgeving te beschermen tegen
schadelijke uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding, evenals ter beperking van het
brandrisico.
§2. De enige uitzonderingen op deze regel zijn:
- het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels, sfeerverwarmers, open haarden en
gelijksoortige toestellen met een maximale nominale verbrandingscapaciteit van 50 kg/uur voor de
verwarming van woonverblijven en werkplaatsen.
- barbecues.
- het verbranden van snoeihout in open lucht, uitsluitend in agrarische zones, mits inachtname van de
bepalingen van het Veldwetboek en het Bosdecreet. Het is verboden om snoeihout te verbranden dat
verontreinigd is of waartussen zich andere afvalstoffen bevinden, of snoeihout dat van derden afkomstig is.
Degene die snoeihout in open lucht verbrandt, moet kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheid is
dan verbranding, om het snoeihout te verwijderen.
- in het geval het college van burgemeester en schepenen hiervoor toelating verleent.
HOOFDSTUK 3 – REINIGEN EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE WEG, STRAATGOTEN EN
TROTTOIRS
Afdeling 3.1.- Algemeen
Artikel 7
De verplichtingen en verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot 13 zijn van toepassing op:
- voor de bewoonde huizen: op de bewoner(s) die op het adres is/zijn ingeschreven in het
bevolkingsregister of wanneer deze in gebreke blijft, de eigenaar;
- voor de niet bewoonde huizen of gebouwen, de huizen waar niemand is ingeschreven in het
bevolkingsregister en de onbebouwde gronden: de eigenaar;
- voor de nijverheids- of handelsgebouwen: de huurder, de gebruiker, vruchtgebruiker of concessiehouder
en bij ontstentenis of wanneer deze in gebreke blijft, de eigenaar;
- voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen, wooncomplexen of appartementsgebouwen: op de
syndicus of andere aangestelde verantwoordelijke voor het gebouw of de gemeenschap van eigenaars en bij
ontstentenis daarvan iedere meerderjarige bewoner / eigenaar.
- voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken: het bestuur of de
instantie die eigenaar is of er het beheer over heeft.
Afdeling 3.2.- Onderhoud van trottoirs en straatgoten
Artikel 8
§1. De personen vermeld in het artikel 7 dienen er over te waken dat de trottoirs, rioolroosters en de
greppels/straatgoten voor de door hen betrokken woning of het in gebruik zijnde gebouw, voor de
onbewoonde panden en (on)bebouwde gronden in reine staat zijn en dienen modder, zwerfvuil, bladeren,
onkruid, zand, hondenpoep,… die er zich bevinden, weg te ruimen. Wanneer er zich tussen het voetpad en
de straatgoot een groenstrook bevindt, dan valt dit eveneens onder de hierboven vermelde verplichting.
§2. In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar een duidelijk trottoir ontbreekt, dient eveneens
een strook van 1 meter onderhouden, vanaf de perceelsgrens, overeenkomstig §1.
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§3. Overeenkomstig hogere wetgeving mag, bij het verwijderen van onkruid,... geen gebruik worden
gemaakt van bestrijdingsmiddelen.
Artikel 9
Het verzamelde vuil mag niet in de rioolroosters of de greppels/straatgoten worden geveegd.
Afdeling 3.3 - Onderhoud van trottoirs en straatgoten in geval van sneeuw en ijsvorming
Artikel 10
De personen vermeld in artikel 7 dienen bij sneeuwval of ijsvorming volgende bepalingen na te leven:
§1. het trottoir voor de woningen, gebouwen, panden en gronden, dient zo snel mogelijk over de breedte
van een meter vrijgemaakt te worden, zodat een vlotte doorgang mogelijk is. De straatgoten en de
rioolmonden moeten steeds van sneeuw vrijgehouden worden.
§2. Bij ijzel of gladheid dient men deze te bestrijden door bestrooiing van het trottoir met passende
producten. Er mag geen gebruik gemaakt worden van dooizouten of andere producten in zachte bermen of
nabij aanplantingen.
§3. In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar een duidelijk trottoir ontbreekt, dient eveneens
een strook van 1 meter vrijgemaakt, vanaf de perceelsgrens, overeenkomstig §1 en 2.
Artikel 11
De afstanden vermeld in deze afdeling worden gemeten vanaf de perceelsgrens of de gevel of in geval van
uitsprongen (zoals terrassen), vanaf de uiterste grens van deze uitsprongen.
Artikel 12
De weggevaagde sneeuw mag geen hinder vormen voor de vrije uitloop van het oppervlaktewater en voor
de vrije en gemakkelijke doorgang van voetgangers en verkeer.
Artikel 13
Bij vriesweer, kans op vriesweer of vorst is het verboden water op de openbare weg, in de
greppels/straatgoten of de rioolroosters te laten lopen, te sproeien of te gieten.
Afdeling 3.4 - Proper houden van de openbare weg en het openbaar domein
Artikel 14
§1. Degene die de openbare weg of het openbaar domein bevuilt, moet onmiddellijk het afval verwijderen
en de openbare weg reinigen.
§2. Het is verboden via de rioolroosters of op enige andere wijze (afval)stoffen in de riolering te deponeren.
Artikel 15
Voor aannemers en andere personen die werken uitvoeren aan gebouwen e.d. is het verboden te werken
met cement, mortel of andere bouwmaterialen op de weg, het voetpad of een ander stuk van de openbare
weg, tenzij er een beschermende ondergrond wordt gebruikt en het eventueel geproduceerde afval
verwijderd.
Artikel 16
Het is verboden te wildplassen of zich te ontlasten op openbare plaatsen, uitgezonderd in het daartoe
voorziene publiek sanitair.
Artikel 17
§1. De eigenaars of begeleiders van dieren, o.m. honden moeten de uitwerpselen die hun dier(en)
achterlaten op de openbare wegen, het openbaar domein, de duinen, de zeedijk, het strand, de parken, de
plantsoenen, de trottoirs, de wandelwegen en de private eigendommen onmiddellijk verwijderen.
§2. Op al deze vermelde plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders van honden steeds in het bezit zijn
van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier.
§3. Het zakje moet dichtgemaakt kunnen worden en het moet op het eerste verzoek van de politie of
bevoegde ambtenaar getoond worden. De eigenaars of begeleiders van honden zijn verplicht op al deze
plaatsen de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen met behulp van het daartoe bestemd
zakje, uitgezonderd wanneer deze achtergelaten worden in de door de stad aangelegde hondentoiletten.
Wanneer het zakje gedeponeerd wordt in een openbare afvalmand overeenkomstig artikel 3, moet het zakje
volledig dichtgeknoopt worden.
§4. Uitzondering op de verplichtingen van §1,2 en 3 wordt gemaakt voor blinden of andere gehandicapten
met geleidehond.
Artikel 18
Het is verboden vogels of verwilderde dieren op het openbaar domein, de duinen, de parken, de zeedijk, het
strand of op de voor het publiek toegankelijke plaatsen te voederen.
Afdeling 3.5 - Verplichtingen voor uitbaters van inrichtingen die voedingswaren of dranken
verkopen
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Artikel 19
§1. De uitbaters van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting kunnen verbruikt worden
(drankautomaat, frituren, snackbars, deelnemers aan braderieën, verkopers van eetwaren,…) dienen
behoorlijke, voldoende zichtbare, en goed bereikbare afvalmand(en) tegen de gevel, en/of in het voor
publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting te plaatsen.
§2. De opstellingsplaats en het aantal van deze afvalbakken kunnen door het college van burgemeester en
schepenen bepaald worden.
§3. De afvalmand(en) moeten regelmatig door de uitbater of zijn vertegenwoordiger worden geledigd, zeker
bij sluitingsuur, en de standplaats en de omgeving van de inrichting moeten proper worden gehouden. Ook
afval dat met bepaalde inrichtingen kan worden verbonden en verspreid ligt in de omgeving, zoals o.a.
voedselbakjes, moet door de uitbater of zijn vertegenwoordigers, worden verwijderd.
Artikel 20
Voor marktkramers zijn de bepalingen van het Reglement voor de openbare markten van toepassing.
HOOFDSTUK 4 – SELECTIEVE AFVALINZAMELING DOOR HUIS-AAN-HUIS-OPHALING
Afdeling 4.1 - Algemene bepalingen met betrekking tot de selectieve inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Artikel 21
§1. Verschillende afvalfracties, behorend tot de huishoudelijke afvalstoffen, worden selectief ingezameld.
§2. De aard en de wijze van inzamelen van de verschillende fracties van huishoudelijke afvalstoffen worden
beslist door het college van burgemeester en schepenen.
§3. Brandbaar niet-herbruikbaar met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval kan eveneens
worden aangeboden aan IVBO, doch enkel door geregistreerde klanten, in de daartoe bestemde
afvalrecipiënten, en dit overeenkomstig de regeling die door de stad en IVBO is uitgewerkt.
Artikel 22
Voor de omschrijving, de wijze en de periode van aanbieden van de verschillende fracties wordt verwezen
naar de afvalkalender.
Artikel 23
Het is verboden afvalstoffen, voortgebracht buiten het grondgebied van de stad, voor selectieve inzameling
aan te bieden.
Afdeling 4.2 - Inzameling
Artikel 24
§1. IVBO is belast met de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, over het ganse grondgebied van Brugge.
§2. De ophaling mag pas gebeuren van ten vroegste 7 uur tot ten laatste 19 uur van maandag tot en met
zaterdag.
§3. In afwijking van §2 wordt voor restafval, papier & karton en PMD een avondophaling georganiseerd van
19 uur tot 21 uur in volgende straten: 1. Ezelstraat, 2. Geldmuntstraat, 3. Hoogstraat, 4. Katelijnestraat, 5.
Langestraat, 6. Mallebergplaats, 7. Mariastraat, 8. Noordzandstraat, 9. Philipstockstraat, 10. Simon
Stevinplein, 11. Sint-Jakobsstraat, 12. Smedenstraat, 13. Steenstraat, 14. Vlamingstraat, 15. Wollestraat,
16. Zuidzandstraat.
De modaliteiten van aanbieden en inzamelen worden bekendgemaakt in de volgende bepalingen en via de
afvalkalender.
Artikel 25
§1. Particuliere bedrijven en privé-instellingen kunnen bepaalde onderdelen van de selectieve inzameling
van huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het grondgebied
van Brugge uitsluitend uitvoeren onder voorbehoud van het voldoen aan de wettelijke bepalingen en het
beschikken over een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
§2. Aan die toelating wordt een geldigheidsduur verbonden en volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. het brandbaar residu van het opgehaalde afval dient in eerste instantie aangeboden bij de IVBO
2. de afvalstoffen mogen niet ter ophaling op de openbare weg worden aangeboden, tenzij op het moment
van de ophaling
3. herbruikbare afvalrecipiënten moeten onmiddellijk na de ophaling van de openbare weg worden
verwijderd
4. de ophaling mag pas gebeuren van ten vroegste 7 uur tot ten laatste 19 uur van maandag tot en met
zaterdag.
5. de ingezamelde hoeveelheden afvalstoffen van een volledig werkjaar dienen gemeld aan de dienst
leefmilieu voor 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar.
§3. Bijkomende specifieke voorwaarden kunnen worden opgelegd en afwijkingen kunnen worden
aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.
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§4. De afvalstoffen mogen door degene die gebruik maakt van inzameling door particuliere bedrijven en
privé-instellingen, niet ter ophaling op de openbare weg worden aangeboden, tenzij op het moment van de
ophaling.
Artikel 26
Wanneer vastgesteld wordt dat niet voldaan wordt aan de bepalingen opgenomen in dit reglement en/of aan
de specifieke voorwaarden, kan het college van burgemeester en schepenen de toelating tot ophalen
intrekken. De intrekking van de toelating wordt ter kennis gebracht van de ophaler met aangetekend
schrijven.
Afdeling 4.3 - Afvalinzameling door IVBO
4.3.1 Plaatsen en aanbieden van afval
Artikel 27
§1. Afval mag enkel op de dag van de inzameling voor de betrokken wijk, zoals aangeduid op de
afvalkalender, buiten geplaatst worden en dit vanaf 5 uur ’s morgens tot het moment van ophaling.
§2. In afwijking van §1 mag, in geval van avondophaling zoals bepaald in artikel 24, §3, het afval pas buiten
geplaatst worden op de dag van de inzameling voor de betrokken straat, zoals aangeduid op de
afvalkalender, en dit vanaf 18 uur tot het moment van ophaling.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan anders bepalen, wat betreft §1 en 2.
Artikel 28
§1. Na de ophaling mag geen afval meer buiten geplaatst worden en mag er geen afval meer aangetroffen
worden op de openbare weg. Niet-opgehaald afval moet zo snel mogelijk worden verwijderd van de
openbare weg door de aanbieder, en dit op de dag van de aangekondigde ophaling.
§2. Het afval dient aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel
waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te
hinderen. Wanneer het perceel waar de aanbieder gevestigd is, afgelegen ligt van de openbare weg of niet
door de wagens van de IVBO bereikbaar is, dient het afval langs de dichtst bij zijn perceel grenzende
openbare weg geplaatst te worden, die wel toegankelijk is of op een locatie in onderlinge afspraak met de
IVBO.
Artikel 29
Met het oog op de inzameling dienen de afvalstoffen te worden aangeboden in de daartoe bestemde
afvalrecipiënten, met uitzondering van de fracties waarvoor een andere manier van aanbieding wordt
bepaald. De manier van aanbieden wordt aangeduid op de afvalkalender.
Artikel 30
Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de bevoegde personen en de politie.
Zij mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
Artikel 31
§1. De aanbieder die het afvalrecipiënt buitenzet, is verantwoordelijk voor het eventueel verspreiden van de
inhoud ervan en staat zelf in voor het opruimen. De aanbieder moet zo vlug mogelijk, en zeker de dag van
de inzameling, deze verspreide afvalstoffen verwijderen.
§2. Het selectief inzamelen van afvalstoffen moet zodanig gebeuren dat geen afval op de openbare weg
achtergelaten wordt. Indien dit toch het geval is, moet de ophaler het achtergelaten afval onmiddellijk
opruimen.
Artikel 32
Naar aanleiding van o.a. toekomstige wijzigingen in de afvalinzameling, kan een voorlopige regeling gelden.
De bevolking wordt daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
4.3.2 Afval dat aangeboden wordt in afvalrecipiënten
Artikel 33
§1. Het is verboden om afval of goederen in afvalrecipiënten te deponeren, waarvoor het afvalrecipiënt niet
bestemd is en/of aparte selectieve inzamelingsmogelijkheden zijn voorzien.
§2. Meer gegevens met betrekking tot de afvalrecipiënten worden vermeld op de afvalkalender of op een
andere wijze bekendgemaakt.
Artikel 34
§1. Als afvalrecipiënt voor het aanbieden ter inzameling van bepaalde afvalfracties worden de officiële
zakken gebruikt, door het stadsbestuur ter beschikking gesteld.
§2. Bewoners van appartementsgebouwen met afvalkokers kunnen gebruik maken van de officiële zakken
die specifiek daarvoor worden verdeeld.
§3. Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen aangeboden worden in de
officiële zakken die specifiek daarvoor worden verdeeld.
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§4. Bepaalde afvalfracties kunnen ter ophaling worden aangeboden in verplaatsbare containers.
§5. Wanneer afvalstoffen in andere afvalrecipiënten kunnen worden aangeboden, wordt dit tijdig en op
gepaste wijze aan de bevolking bekendgemaakt. Bekendmaking kan ook via de afvalkalender gebeuren.
Artikel 35
§1. De afvalrecipiënten dienen te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de
veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat
ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het afval.
§2. Indien van toepassing, wordt het toegelaten gewicht van de afvalrecipiënten bekendgemaakt via de
afvalkalender.
§3. De afvalrecipiënten moeten steeds zorgvuldig gesloten aangeboden worden en mogen geen scheuren,
barsten of lekken vertonen.
Artikel 36
Het aantal afvalrecipiënten dat buiten geplaatst mag worden, kan bepaald worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 37
§1. Het is verboden de langs de openbare weg staande afvalrecipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te
ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van de bevoegde personen en de politie.
§2. Het is aan anderen dan de personen belast met de inzameling, absoluut verboden eigenhandig afval dat
aangeboden wordt, mee te nemen of in de ophaalwagen te deponeren.
Artikel 38
Elk vakantieverblijf, waar de huurder niet in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister is
ingeschreven, moet door toedoen van de eigenaar voorzien worden van afvalrecipiënten.
4.3.3 Afval dat op een andere wijze aangeboden wordt
Artikel 39
Het college van burgemeester en schepenen beslist welke afvalfracties worden aangeboden voor inzameling,
andere dan door middel van afvalrecipiënten. Deze worden vermeld op de afvalkalender. Ook de wijze van
aanbieding, het aantal/gewicht en de aard wordt vermeld op de afvalkalender.
Artikel 40
Het afval dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of de
gezondheid van de ophaler.
HOOFDSTUK 5 – HET PLAATSEN VAN CONTAINERS VOOR OPENBAAR GEBRUIK
Afdeling 5.1 - Algemene bepalingen met betrekking tot het inzamelen van afval via containers
voor openbaar gebruik
Artikel 41
§1. Bepaalde afvalfracties kunnen door middel van containers ingezameld worden, die op een specifieke
locatie of inplantingsplaats staan.
§2. Het betreft containers voor openbaar gebruik voor de inzameling van bepaalde afvalfracties.
§3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op verplaatsbare containers die gebruikt worden voor het aanbieden
van huishoudelijke afvalstoffen of met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan de
ophaler, tijdens de ophaalronde. Hiervoor zijn de bepalingen van hoofdstuk 4 betreffende de huis-aan-huisinzameling van toepassing.
Artikel 42
Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de stad, of aan de personen
die tijdelijk in de stad verblijven. De aard van de afvalfractie en de manier van aanbieden wordt
bekendgemaakt via de afvalkalender of op een andere wijze, die door het College van Burgemeester en
Schepenen wordt bepaald.
Artikel 43
Volgende bepalingen met betrekking tot het deponeren en achterlaten van afval dienen gerespecteerd:
1. Het is verboden afval te deponeren in de containers tussen 20.00 uur en 8.00 uur
2. Het is verboden afval naast de containers achter te laten.
3. Het is verboden om afval of goederen in de containers te deponeren, waarvoor deze niet bestemd zijn.
4. Eventuele vervuiling bij het deponeren van afval dient door de veroorzaker onmiddellijk te worden
weggehaald.
Artikel 44
Volgende bepalingen met betrekking tot het ledigen en ophalen van de containers dienen gerespecteerd:
1. Het ledigen van de containers dient steeds tijdig te gebeuren, zodat stapeling ernaast vermeden wordt en
de onmiddellijke omgeving van de containers wordt rein gehouden.
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2. Het ledigen van de containers dient zorgvuldig en voorzichtig te gebeuren. Indien afval op de openbare
weg terecht komt, dient dit opgeruimd en verwijderd te worden door de verantwoordelijke ophaler.
3. Het ledigen en ophalen mag pas gebeuren vanaf 7 uur tot ten laatste 19 uur en van maandag tot en met
zaterdag.
4. De verantwoordelijke ophaler dient de nodige maatregelen te nemen om eventueel ongedierte rond of in
de containers doelmatig te bestrijden.
Afdeling 5.2 - Inzameling via vast opgestelde containers die geplaatst of ter beschikking gesteld
worden door of in opdracht van de stad
Artikel 45
§1. De inzameling van bepaalde afvalfracties worden door of in opdracht van de stad door middel van
containers georganiseerd. Deze containers kunnen zich zowel boven- als ondergronds bevinden.
§2. Welke afvalfracties worden ingezameld via bovengrondse of ondergrondse containers, in opdracht van
de stad, wordt beslist door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan bepalen:
- de afvalfractie die erin kan worden gedeponeerd;
- het model van container;
- de inplantingsplaats (kan zowel op openbaar als privaat domein);
- eventuele bijkomende voorwaarden.
Artikel 46
De lediging en ophaling van de containers wordt uitgevoerd door of in opdracht van de Stad.
Artikel 47
De containers staan verspreid opgesteld over de stad of in een deel van de stad.
Artikel 48
Op de containers kunnen instructies en richtlijnen worden aangebracht omtrent het gebruik ervan en de
soort afvalfractie.
Artikel 49
Het deponeren van afval gebeurt volledig op eigen risico van de aanbrengers. In geen geval kan de stad
aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel of materiële schade. Eventuele schade aangebracht
door derden aan de uitrusting van de containers, kan op deze verhaald worden.
Afdeling 5.3 - Inzameling via containers voor openbaar gebruik die geplaatst worden door
bedrijven en privé-instellingen
Artikel 50
§1. Particuliere bedrijven en privé-instellingen kunnen een schriftelijke toelating bekomen van het college
van burgemeester en schepenen, conform de geldende regelgeving om containers te plaatsen voor de
inzameling van bepaalde afvalfracties, meer bepaald over:
- het model van container
- de inplantingsplaats (kan zowel op openbaar als privaat domein)
- de afvalfractie die erin kan worden gedeponeerd
- eventuele bijkomende voorwaarden
§2. Aan de toelating wordt een geldigheidsduur verbonden en eventuele specifieke voorwaarden, naast deze
zoals bepaald in artikel 44 en 51.
§3. Wanneer vastgesteld wordt dat niet voldaan wordt aan de bepalingen opgenomen in dit reglement en/of
aan de specifieke voorwaarden, kan het college van burgemeester en schepenen de toelating tot inzameling
via containers intrekken. De intrekking van de toelating wordt ter kennis gebracht van de ophaler met
aangetekend schrijven.
§4. Wanneer binnen een termijn van 8 dagen na de datum van betekening geen gevolg wordt gegeven aan
de intrekking, kan de container worden verzegeld en kan het intrekkingsbesluit op de container op een goed
zichtbare plaats worden aangeplakt. Het verwijderen van deze aanplakbrief zonder toelating van het College
van Burgemeester en Schepenen of het onleesbaar maken van de tekst is verboden.
§5. Wanneer geen eigenaar of huurder van een geplaatste container gekend is, zal deze worden verwijderd.
Artikel 51
Naast de bepalingen van artikel 44 dienen volgende bepalingen te worden gerespecteerd:
1. De afvalcontainers zijn specifiek ontworpen voor de inzameling en bewaring van een bepaalde
afvalfractie. Ze hebben hiervoor een aangepaste vorm met specifieke openingen voor het inwerpen, zonder
dat men zich kan kwetsen, en moeten steeds gesloten worden gehouden.
2. De containers moeten opgesteld staan op een verharde, goed onderhouden ondergrond.
3. De containers moeten goed bereikbaar zijn voor lediging of ophaling dmv vrachtwagens en voor het
aanbrengen van afvalstoffen door particulieren, waarbij verkeershinder wordt vermeden.
4. De containers dienen in een hygiënische en propere staat te worden gehouden.
5. Jaarlijks wordt door de ophaler aan het College van Burgemeester en Schepenen opgave gedaan van de
hoeveelheid opgehaald afval per container.
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HOOFDSTUK 6 – BIJZONDERE INZAMELWIJZEN
Afdeling 6.1 - Inzameling door middel van een speciaal daartoe uitgeruste wagen
Artikel 52
Bepaalde afvalfracties worden ingezameld in opdracht van de stad door middel van een speciaal daartoe
uitgeruste wagen. Dit wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen en bekendgemaakt via
de afvalkalender.
Artikel 53
De inzameling gebeurt op welbepaalde tijdstippen gedurende het jaar op specifieke locaties.
Artikel 54
§1. De afvalstoffen mogen niet op een andere locatie dan degene die op de afvalkalender staat,
achtergelaten worden. De zone waar de afvalstoffen mogen worden aangeboden, wordt ter plaatse
aangeduid.
§2. De afvalstoffen mogen pas worden aangeboden vanaf het tijdstip zoals bepaald op de afvalkalender.
Afdeling 6.2 - Andere inzamelwijzen
Artikel 55
Indien noodzakelijk kunnen andere inzamelwijzen gehanteerd worden. Deze worden steeds tijdig en op
gepaste wijze aan de bevolking bekendgemaakt. Bekendmaking kan ook via de afvalkalender gebeuren.
HOOFDSTUK 7 – TARIFERING EN INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN VIA CONTAINERPARKEN
Afdeling 7.1 – Algemene bepalingen.
Artikel 56
De containerparken zijn op volgende adressen gelegen:
- Kleine Pathoekeweg 55 te 8000 Brugge
- Ten Briele 5 te 8200 Sint-Michiels
- Jozef Verschaveweg 1 te 8380 Zeebrugge
Afdeling 7.2 – Toegang.
7.2.1 – toegangsmogelijkheden: elektronische identiteitskaart, toegangsbadge of
bedrijfsafvalbadge.
Artikel 57
De containerparken zijn toegankelijk mits het beschikken over :
1. ofwel een niet-vervallen elektronische identiteitskaart, waarvan de houder ingeschreven is in de
bevolkingsregisters te Brugge
2. ofwel een geldige en geïdentificeerde toegangsbadge
3. ofwel een geldige en geïdentificeerde bedrijfsafvalbadge
4. ofwel een individuele en tijdelijke toelating verkregen van de dienstleider van de dienst leefmilieustadsreiniging, in geval van opruiming van de woning/eigendom van een familielid dat ingeschreven was/is
in de bevolkingsregisters te Brugge en men over geen andere toegang beschikt zoals vermeld onder 1., 2. of
3.
Artikel 58
§1. Een toegangsbadge zoals vermeld onder artikel 57.2 kan, op aanvraag bij de dienst leefmilieustadsreiniging, worden uitgereikt aan :
1. elke natuurlijke persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Brugge en die niet beschikt
over een elektronische identiteitskaart compatibel aan het diftarsysteem op de containerparken.
2. elke natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zuienkerke. De
uitreiking gebeurt via de gemeente Zuienkerke.
3. elke natuurlijke persoon die als referentiepersoon ingeschreven is in het cohier van tweede verblijven
en/of eigenaar is van een bebouwd of onbebouwd perceel op Brugs grondgebied.
§2. Een bedrijfsafvalbadge kan worden bekomen bij IVBO door
1. elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, K.M.O., verenigingen, scholen, ...) waarvan het
gebruiksadres gelegen is op het grondgebied van de Stad Brugge, op voorwaarde dat geen andere
bedrijfsafvalbadge(s) op dit adres is (zijn) uitgereikt.
2. elke reder die aanlandt in de vissershaven van Zeebrugge, en dit op naam van het vaartuig.
§3. De toegangs- of bedrijfsafvalbadge is niet meer geldig om toegang te verkrijgen tot de containerparken,
wanneer de reden van uitreiking vervalt.
§4. Het uitreiken van de eerste toegangsbadge is gratis, met uitzondering van de badges die worden
uitgereikt aan de gemeente Zuienkerke die hiervoor 1 euro/badge betaalt.
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Artikel 59
Een duplicaat van de toegangsbadge kan worden aangevraagd, o.m. bij verlies of beschadiging van de
toegangsbadge. De kostprijs hiervan bedraagt 1 euro/badge.
7.2.2 - openingstijden en gebruik containerpark.
Artikel 60
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de openingsdagen en –uren.
Artikel 61
Tijdens de openingsuren staat het containerpark permanent onder toezicht van het toezichthoudend
personeel, hierna genoemd parkwachters. Het toezicht gebeurt in uitvoering van onderhavig reglement.
Artikel 62
Het publiek dient nauwgezet en stipt de richtlijnen van de parkwachters en de op het park aangebrachte
instructies na te leven.
Artikel 63
De parkwachters zijn gemachtigd de identiteitskaart van de bezoekers te vragen en deze te noteren in een
register.
Artikel 64
15 minuten voor de sluitingstijd wordt de laatste bezoeker toegelaten.
Artikel 65
§1. Op het containerpark is het verboden vuur te maken of te roken in de nabijheid van zones met verhoogd
risico zoals KGA-kluis, olie-opslagplaats, papier- en kartoncontainers, ...
§2. Het is verboden om, zonder op correcte wijze toegang te hebben verkregen, afval te deponeren op of
aan het containerpark. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
§3. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider en mogen niet vrij
rondlopen op het containerpark. Dieren zijn niet toegelaten op het containerpark, tenzij ze in een gesloten
voertuig zitten en erin blijven zitten tijdens het bezoek aan het containerpark.
Artikel 66
Met het oog op de goede praktische werking van de containerparken kan het College van Burgemeester en
Schepenen beslissen bezoekers enkel toe te laten op één (of meerdere) containerpark(en).
Afdeling 7.3 – aanbieden van afvalstoffen.
7.3.1 – Algemeen.
Artikel 67
§1. Het is verboden op de containerparken huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, voortgebracht buiten het grondgebied van de stad, aan te voeren.
§2. wat betreft de reders, mogen enkel huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, geproduceerd op het vaartuig worden aangevoerd.
Artikel 68
Alle goederen die in het containerpark worden verzameld, worden eigendom van de Stad Brugge. Het
uitzoeken en meenemen van afvalstoffen is verboden, behoudens in geval het gaat om zaken die gebruikt
kunnen worden door scholen of educatieve en kunstprojecten en mits deze een schriftelijke toestemming
hebben verkregen van de dienstleider van de dienst leefmilieu-stadsreiniging of zijn afgevaardigde. De
parkwachter noteert de datum van het meenemen van deze afvalstoffen, de aard ervan en wie ze
meeneemt in een register.
Artikel 69
§1. 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.
§2. De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene
container, afvalrecipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. De diverse aanduidingen op het
containerpark en de instructies van de parkwachter(s) dienen daarbij te worden opgevolgd.
Artikel 70
Het deponeren of afgeven van afval gebeurt volledig op risico van de bezoekers. De Stad is niet
verantwoordelijk voor schade ten gevolge van eigen fout of onvoorzichtigheid van een bezoeker. De regels
van het aansprakelijkheidsrecht zijn van toepassing.
Artikel 71
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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.
Artikel 72
De bezoekers kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. De
nodige middelen zijn beschikbaar in het portiershuisje.
7.3.2 – Toegelaten afvalstoffen.
Artikel 73
§1. De soorten afvalstoffen die mogen aangeboden worden, de maximale hoeveelheden en de modaliteiten
van aanbreng worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen afvalstoffen die gratis en onbeperkt toegelaten zijn, afvalstoffen die gratis en beperkt
toegelaten zijn, afvalstoffen die betalend en onbeperkt toegelaten zijn en afvalstoffen die niet toegelaten
zijn.
§2. De soorten afvalstoffen, de maximale hoeveelheden, de vereiste zuiverheid ervan en de modaliteiten
van aanbreng, zoals vermeld in § 1, worden aan de bevolking bekend gemaakt via diverse
communicatiekanalen (pers, stedelijke website, infowijzer containerparken, ...).
Artikel 74
§1. Volgende afvalstoffen worden betalend en onbeperkt toegelaten op de containerparken, mits in
overeenstemming met de definities van artikel 1:
- brandbaar afval (grofvuil), landbouwplastiek, stortproducten klasse II en kalkrijk bouwafval : 150 euro/ton
- recyclagehout, vlakglas en stortproducten klasse III : 75 euro/ton
- gemengd bouwafval : 25 euro/ton
§2. Het totaal te betalen bedrag per bezoek dat na berekening volgens dit artikel wordt bekomen, wordt na
de komma steeds afgerond naar het lagere, dichtste veelvoud van 10 eurocent.
§3. Indien de hoeveelheid aangevoerde betalende afvalstoffen van eenzelfde tarief 5 kg. of minder
bedraagt, mogen deze gratis worden afgegeven. De bezoeker meldt aan de parkwachter dat het om een
kleine hoeveelheid gaat, vóór hij/zij de betaalzone betreedt.
§4. De bezoeker die toegang krijgt tot het containerpark met de elektronische identiteitskaart, kan jaarlijks
de eerste 300 kg. afvalstoffen die normalerwijze te betalen zijn volgens §1, gratis aanbieden.
Elke houder van een toegangsbadge kan jaarlijks de eerste 300 kg. afvalstoffen die normalerwijze te betalen
zijn volgens §1, gratis aanbieden, dit geldt met uitzondering van de natuurlijke personen die als
referentiepersoon van het gezin ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de Gemeente Zuienkerke.
Deze jaarlijks gratis aanbieding geldt per adres.
Indien de limiet van 300 kg. gratis aanvoer van betalende afvalstoffen tijdens een bezoek wordt
overschreden, dan worden – in het voordeel van de bezoeker – de duurste fracties eerst in het gratis deel
meegerekend.
§5. Elke houder van een bedrijfsafvalbadge kan jaarlijks de eerste 300 kg. afvalstoffen die normalerwijze te
betalen zijn volgens §1, gratis aanbieden.
Indien de limiet van 300 kg. gratis aanvoer van betalende afvalstoffen tijdens een bezoek wordt
overschreden, dan worden – in het voordeel van de bezoeker – de duurste fracties eerst in het gratis deel
meegerekend.
Wat betreft de reders geldt dit enkel voor degene die als natuurlijk persoon ingeschreven is in het
bevolkingsregister van Brugge.
Artikel 75
§1. De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug, waarvan het weegresultaat niet kan worden
betwist.
§2. De voertuigen met eventuele aanhangwagen die gebruikt worden voor de aanvoer van de afvalstoffen
en op de weegbrug worden gereden, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- afstand tussen de buitenste wielassen maximum 8,80 meter
- breedte van het voertuig met eventuele aanhangwagen maximum 2,75 meter
- totaal gewicht maximum 10 ton.
Artikel 76
Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrengers terug te worden meegenomen.
7.3.4 – betaling.
Artikel 77
De bezoeker betaalt de aanvoer van betalende afvalstoffen onmiddellijk ter plaatse.
Artikel 78
§1. In het geval de bezoeker in de onmogelijkheid verkeert onmiddellijk te betalen, of wanneer de bezoeker
zijn barcodeticket, wegens verlies tijdens het bezoek aan het containerpark, niet meer kan aanbieden, wordt
een factuur opgemaakt.
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§2. Voor de aanmaak van een factuur worden 5 euro administratiekosten aangerekend, uitgezonderd in
geval van facturatie wegens defect.
Artikel 79
De gemeente Zuienkerke wordt een forfaitaire kost aangerekend van 2 euro/bezoek voor de bezoekers van
de gemeente Zuienkerke.
Artikel 80
§1. In geval van defect aan het diftarsysteem door uitvallen van één of meerdere onderdelen van het
systeem, kunnen afvalstoffen voor beperkte tijd (tot maximum een halve dag nà herstelling van defect)
gratis en/of onbeperkt worden aanvaard.
§2. In geval door een alleenstaand technisch probleem de kostprijs van een individueel bezoek niet correct
kan worden bepaald, worden de afvalstoffen gratis aanvaard. Dergelijke gevallen worden door de
plaatselijke hoofdparkwachter geregistreerd.
HOOFDSTUK 8 – SANCTIES.
Artikel 81
Met uitzondering van de schorsing of intrekking van de toelating, bedoeld in de artikelen 26 en 50, worden
inbreuken op dit reglement gesanctioneerd met een administratieve geldboete cfr. de wetgeving en het
stedelijk kaderreglement daarover.
Artikel 82
Wanneer niet-toegelaten afvalstoffen worden verbrand, kan overgegaan worden tot verzegeling van de
installaties, plaatsen ed. wanneer men, na behoorlijke ingebrekestelling heeft nagelaten, het verbod hem
opgelegd krachtens artikel 6 na te leven. Het verzegelen gebeurt door de Politie.
Artikel 83
De parkwachters kunnen bezoekers die geen gevolg geven aan hun instructies en opmerkingen of valse
gegevens verstrekken, die dag de (verdere) toegang tot het containerpark ontzeggen.

HOOFDSTUK 9 – SLOTBEPALINGEN
Artikel 84
Dit Gemeenteraadsbesluit en de daarop aansluitende beslissingen van het college van burgemeester en
schepenen liggen steeds ter inzage tijdens de openingsuren op de dienst leefmilieu en de containerparken.
Artikel 85
Volgende reglementen en verordeningen werden opgeheven vanaf de inwerkingtreding op 1 juni 2011 van
het algemeen reglement inzake afval en openbare netheid:
- Politieverordening op het afsluiten van gronden palend aan de openbare weg van 30 januari 1979
- Politieverordening op het reinhouden van de stad en het ophalen van huishoudelijke en daarmede
gelijkgestelde afvalstoffen, zoals hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 28 februari 1984 en
verdere wijzigingen,
- Algemeen Gemeentelijk Reglement op huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen van 25 juni 1985
- Gemeenteraadsbesluit betreffende het ophalen van huishoudelijke en ermee gelijkgestelde afvalstoffen en
het selectief ophalen van sommige huishoudelijke afvalstoffen van 25 juni 1985
- Gemeenteraadsbesluit betreffende het selectief ophalen van sommige afvalstoffen met behulp van
containers, met name van glasafval en papierafval van 25 juni 1985
- Algemeen reglement betreffende het selectief inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen via selectieve
afvalbakken per wijk van 28 juni 1994
- Politieverordening op het selectief ophalen en inzamelen van gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen van
kleine en middelgrote ondernemingen van 5 september 1995
- Artikel 4 van het Gemeenteraadsbesluit houdende politieverordening inzake de honden van 23 april 1996
- Politieverordening betreffende het verbod tot voederen van vogels van 17 december 1996
- Gemeenteraadsbesluit betreffende het ophalen van plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD) van 16 december 1997
- Gemeenteraadsbesluit houdende politieverordening betreffende het selectief ophalen van papier en karton
van 16 december 1997
- Gemeenteraadsbesluit houdende politieverordening betreffende het selectief ophalen van groenafval en
grofvuil van 16 december 1997
- Reglement betreffende verbranden van snoeihout in open lucht in agrarische zones van 28 april 1998.
- Politieverordening betreffende de selectieve ophaling van de restfractie van bedrijfsafval en afvalstoffen
die aan bedrijfsafvalstoffen worden gelijkgesteld van 14 december 1999
- Gemeenteraadsbesluit houdende politieverordening betreffende het selectief ophalen van huishoudelijke en
ermee gelijkgestelde afvalstoffen van 27 november 2000.
Artikel 86
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Het Algemeen reglement betreffende tarifering en inzameling van afvalstoffen via de containerparken wordt
geïntegreerd in dit reglement en is dus opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 87
De wijzigingen aan dit reglement, zoals goedgekeurd op 25 november 2013, treden in werking op 1 januari
2014.
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