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Goedkeuren Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

De raad, 
Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het Materialendecreet zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2011 en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA) van 17 februari 2012 en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2003 houdende de  
beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten 
inzake afvalbeheer;  
Gelet op de gemeentelijke Belasting op ophaling en verwerking van afval; 
Gelet op de gemeentelijke Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen; 
Gelet op de gemeentelijke Politieverordening betreffende het afvalarm organiseren van 
evenementen; 
Gelet op het Huishoudelijk reglement containerpark Hoogstraten; 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en 
het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te 
zamelen; 
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 
afvalstoffen; 
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval  
maximaal selectief dienen ingezameld te worden; 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het 
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
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Overwegende dat de inzameling van het restafval en het GFT en vergelijkbaar bedrijfsafval in de 
gemeente wordt geautomatiseerd via het DIFTAR-systeem; 
Overwegende dat het DIFTAR-systeem impliceert dat huisvuil en GFT dienen te worden 
aangeboden in daartoe voorziene containers die voorzien zijn van een elektronische 
gegevensdrager (ook chip genoemd) en dat het aangeboden afval wordt gewogen en 
geregistreerd; 
Overwegende dat het thuiscomposteren van het GFT de voorkeur heeft op de selectieve 
inzameling. Elke inwoner van de gemeente heeft bijgevolg de keuze tussen gratis 
thuiscomposteren en betalende huis aan huis inzameling van GFT. Indien men opteert voor het 
laatste wordt het GFT tweewekelijks huis aan huis ingezameld door middel van containers; 
Overwegende dat de gemeente het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke 
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar 
buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) maximaal wil voorkomen; 
Overwegende dat inwoners een huisvuilcontainer niet mogen weigeren aangezien elke inwoner en 
elk gezin huisvuil produceert hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen; 
Overwegende dat de kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil en GFT en vergelijkbaar 
bedrijfsafval verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting zoals 
bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de ophaling en verwerking van afval, in functie 
van de frequentie van aanbieding en in functie van het aangeboden gewicht; 
Overwegende dat het DIFTAR-systeem toelaat om voor ophaling en verwerking van huisvuil en 
GFT het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit wordt verleend aan 
afvalvoorkoming, in tweede instantie hergebruik en tenslotte recyclage wordt gestimuleerd; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Dimitri Van Pelt vraagt of het verbranden van dierlijk afval nog kan. 
Schepen Ward Baets zegt niet te weten over welke producten het juist gaat. Hij zoekt dit op 

Beslist  Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 
De Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen met ingang vanaf 01/01/2015 als volgt goed te keuren: 

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 
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 en professioneel AEEA afkomstig uit het particuliere circuit. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: 
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke 
afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten 
van de normale werking van een particuliere huishouding. 
Artikel 2 
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 
inzameling (exclusief het containerpark): 
- huisvuil; 
- grofvuil; 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- oude en vervallen geneesmiddelen; 
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark: 
- huisvuil; 
- groente- en fruitafval; 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- oude en vervallen geneesmiddelen; 
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- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
§3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden. 
Artikel 3 
§1. Alleen de overbrengers, daartoe aangewezen door de burgemeester, zijn gerechtigd om 
afvalstoffen in te zamelen. 
§2. Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te geven aan andere 
overbrengers dan deze daartoe aangewezen door de burgemeester. 
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 
Artikel 4 
Het is verboden afval te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. Enkel  specifieke 
uitzonderingen zoals bepaald in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem zijn toegelaten.  
Artikel 5 
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het 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 of op tijdstippen die niet overeenstemmen met deze politieverordening en andere 
wettelijke bepalingen. 
§ 2. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de 
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op 
enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.  
§ 3. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein 
een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze 
composteerruimte van minder dan 10 m³ mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. 
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 
Artikel 6 
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te 
worden zoals voorzien in deze verordening. Indien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op 
een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening of dat de bij gemeentelijk 
belastingsreglement op de ophaling en verwerking van afval voorgeschreven provisie bij het 
verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder 
nul euro staat, worden de afvalstoffen niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-
aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die toelating 
kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling via het 
containerpark. Deze ophalers en de parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve 
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de 
leden van de federale en lokale politie en de aangestelde ambtenaren bevoegd voor het 
vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal. 
Artikel 7 
§ 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00u de dag voor de ophaling buitengeplaatst worden. 
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de 
voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden 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 gevestigd 
is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst 
bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel 
grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 
§ 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten 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, geheel of 
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de 
uitoefening van hun functie. 
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden 
verwijderd van de openbare weg, alsook de geweigerde zakken. 
Afdeling 4 – Afval op standplaatsen 
Artikel 8 
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De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare 
en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 
Artikel 9 
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. dienen gescheiden te worden 
ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een 
duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft. 
Artikel 10 
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties 
kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.  
Artikel 11 
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en 
de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 
Afdeling 5 – Afval van huisdieren 
Artikel 12 
§ 1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en 
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke 
parken, bossen, tuinen, speelweiden en andere voor publiek toegankelijke plaatsen alsmede fiets- 
en rijwegen bevuild worden door hun dieren.  
§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders 
van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen met de gewone huisvuilophaling. 
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen 
inzake het rein houden van de openbare weg. 
§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden 
getoond. 
§ 4. De bepalingen van artikel 12 § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en 
gehandicapten begeleiden. 
Afdeling 6 – Afval op evenementen 
Artikel 13 
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren 
ervan in samenspraak met de milieudienst de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen 
en afval selectief in te zamelen. De bepalingen uit de ‘Politieverordening betreffende het afvalarm 
organiseren van evenementen’ moeten nageleefd worden. 
Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
Artikel 14 
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden 
of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, anders dan de brievenbus. 
§ 2. Door de gemeente wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat 
reclamedrukwerk en gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en 
gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding. 
Uitzondering wordt verleend aan de plaatselijke verenigingen, erkend door het college van 
burgemeester en schepenen, voor aankondiging van eigen activiteiten. 
§ 3. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 14, § 1 en 2 kunnen bij voorkeur via 
mail op het e-mailadres sticker@ovam.be of per post aan de OVAM dienst SIS, Stationsstraat 110 
te 2800 Mechelen en bij de gemeentelijke milieudienst gemeld worden. 
Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval 

Artikel 15 
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende 
inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de 
volgende categorieën: 

1. Elk gezin (zowel éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) ingeschreven in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister; 

mailto:sticker@ovam.be
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2. Elk gezin (zowel éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) dat op het grondgebied van de 
gemeente op het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, 
hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans 
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor 
geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als 
ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik 
makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het 
DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT 
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend 
van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en 
semi-openbare instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het 
DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en 
als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van 
een elektronische gegevensdrager.  

Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 16 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit en die in een daartoe bestemd 
recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van papier en karton, PMD, textiel, glas, 
KGA (klein gevaarlijk afval), GFT, snoeiafval, oude metalen, houtafval, kringloopgoederen en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 17 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks 
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 huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden 
meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. 
§ 4. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van andere dan door 
het college van burgemeester en schepenen aangestelde overbrengers. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 18 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden 
aangeboden te worden in een grijze container voorzien van een ingebouwde elektronische 
gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de 
toekenningsregels zoals bepaald in de belasting op ophaling en verwerking van afval. Het recipiënt 
dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan: 

  15 kg voor een container van 40 liter; 
  50 kg voor een container van 120 liter; 
  80 kg voor een container van 240 liter; 
 200 kg voor een container van 1100 liter. 

§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te 
worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de 
ophaler.  
§ 4. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling 
kunnen per aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De 
inwoner dient vooraf contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 
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687. De afvalzak moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De afvalzak 
mag maximum 15 kg wegen. 
Afdeling 4 - Gebruik van de huisvuilcontainer 
Artikel 19 
§ 1. De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd. Deze kan niet worden geweigerd. 

De laatste zin van deze paragraaf is enkel van toepassing op de gezinnen vermeld in artikel 
15, punt 1. 

§ 2. De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.  
Artikel 20 
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de 
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend 
mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval. 
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te 
nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of 
de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen 
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de 
inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een 
proces-verbaal laat opmaken. 
Artikel 21 
De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is 
het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 
Artikel 22 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking 
hebben over een huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen. 
Hoofdstuk III - Inzameling van grof vuil 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 23 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof vuil: alle afvalstoffen, 
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 
huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, glas, klein 
gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, 
gemengde plastic, PMD, AEEA, steen- en betonpuin, autobanden, oude metalen, houtafval, 
kringloopgoederen en andere selectie ingezamelde afvalstoffen. 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 24 
§ 1. Het grof vuil wordt vier keer per jaar aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht. De ophaling dient vooraf aangevraagd te worden op de milieudienst. 
Na betaling van de retributie wordt de inzameldag meegedeeld. Het grof vuil wordt ook ingezameld 
op het containerpark. Kringloopgoederen kunnen gratis worden aangeboden aan het 
kringloopcentrum WEB. 
§ 2. Het grof vuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grof vuil. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 25 
§ 1. Alle voorwerpen dienen op een hanteerbare wijze te worden aangeboden. Het gewicht van 
één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 40 kg. De 
voorwerpen mogen niet langer zijn dan 2 meter. 
§ 2. Per ophaalbeurt mag maximaal 2 m³ afval aangeboden worden. 
§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 
voor de ophalers van de afvalstoffen. 
Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 26 
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
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bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
§ 2. Hol glas betreft alle flessen en bokalen (verpakkingsglas). 
§ 3. Vlak glas betreft vensterglas. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 27 
§ 1. Hol glas en vlak glas worden ingezameld op het containerpark. Hol glas wordt ook 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. 
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 28 
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe 
voorziene glascontainer te worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van 
deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
Artikel 29 
§ 1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is 
verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten. 
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00u en 8.00u. 
Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en karton 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 30 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton 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 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 
Artikel 31 
§ 1. Papier en karton wordt maandelijks 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 containerpark. 
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van 
papier en karton. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 32 
§ 1. Het papier en karton dient droog, proper en stapelbaar aangeboden te worden, verpakt in 
kartonnen dozen, papieren zakken of bijeengebonden met een natuurlijk touw. Lege kartonnen 
dozen moeten samengeplooid en bijeengebonden worden. 
§ 2. Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn dan 20 kg. 
§ 3. Per ophaalbeurt mag maximaal 400 kg (overeenkomstig 1 m³ papier of 2 m³ karton) 
aangeboden worden. 
Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 33 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA 
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA. 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 34 
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§ 1. Het KGA wordt tweemaal per jaar wijk per wijk opgehaald op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen. Het KGA wordt ook ingezameld op 
het containerpark. 

§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 35 
§ 1. Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 
afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikt recipiënt. 
§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. 
Artikel 36 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de 
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van 
het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden 
samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en 
andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 
Artikel 37 
§ 1. Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling wordt door de begeleider van het 
ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het 
KGA mag dit niet zelf doen. 
§ 2. Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde personeel in 
de inrichting aansluitend bij het containerpark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit 
niet zelf doen. 
§ 3. De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van 
het bevoegde personeel. 
Afdeling 4 - Gebruik van het KGA-recipiënt 
Artikel 38 
§ 1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en 
wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk 
gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van 
KGA. 
§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in 
kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox. De 
kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van 
oneigenlijk gebruik. 
Artikel 39 
De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van 
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe 
adres. 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking 
hebben over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen. 
Hoofdstuk VII -  Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-

biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval 
Artikel 41 
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende 
inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de 
volgende categorieën: 

1. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) ingeschreven in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister; 

2. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) dat op het grondgebied van de 
gemeente op het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, 
hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans 
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor 
geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als 
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ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik 
makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het 
DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT 
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend 
van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en 
semi-openbare instellingen, …en  die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het 
DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en 
als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van 
een elektronische gegevensdrager.  

Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan 
thuiscomposteren doen. 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 42 
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT verstaan: groente-, fruit- en 
tuinafval of organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, 
groente- en tuinresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren 
koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden etensresten, snijbloemen en kamerplanten, 
versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met het huishouden. 
§ 2. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen 
en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, 
houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e.d. worden niet als GFT en organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval  beschouwd. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 43 
§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks huis aan 
huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de door het 
college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
§ 2. GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden met 
het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 
andere dan deze van GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 
§3. Verontreinigd GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard bij 
de selectieve inzameling. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 44 
§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te 
worden in een groene container voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager van 
40 l, 120 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals 
bepaald in de belasting op ophaling en verwerking van afval. 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan: 

  15 kg voor een container van 40 liter; 
  50 kg voor een container van 120 liter; 
 200 kg voor een container van 1100 liter. 

§ 3. Het staat de gebruikers van de GFT-container vrij om gebruik te maken van de 
biodegradeerbare afzakken die te koop worden aangeboden in het administratief centrum en dit 
samen met hun GFT of organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval in de container te 
deponeren. Andere (biodegradeerbare) zakken worden niet aanvaard in de GFT-container. 
Afdeling 4 - Gebruik van de GFT-container 
Artikel 45 
De GFT-container blijft eigendom van IOK Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de 
inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT en organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 
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Artikel 46 
 § 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van 
de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag 
aangewend worden voor de opslag van GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te 
nemen met de DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of 
de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen 
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de 
inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een 
proces-verbaal laat opmaken. 
Artikel 47 
De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van 
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe 
adres. 
Artikel 48 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking 
hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container aanvragen. 
Hoofdstuk VIII - Selectieve inzameling van groenafval 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 49 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groenafval verstaan: organisch 
composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit 
parken en plantsoenen, boomstronken, gazonmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout 
worden enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan. 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 50 
§ 1. Kerstbomen worden éénmaal per jaar 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. Kerstbomen en het overige groenafval worden ook aanvaard op het 
containerpark. 
§ 2. Kerstbomen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve 
inzameling, andere dan deze van kerstbomen. 
§ 3. Verontreinigd groenafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling, noch op het 
containerpark.  
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 51 
§ 1. De kerstbomen dienen vrij te zijn van pot en versiering. 
Hoofdstuk IX - Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 52 
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Plasticverpakkingen, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
§ 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen 
geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 53 
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden 24 keer per jaar 
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. De plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het containerpark. 
§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 
meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het 
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grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankkartons. 
§ 3. Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet 
aanvaard. 
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 
Artikel 54 
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te 
worden in de blauwe afvalzakken, welke te koop worden aangeboden in het administratief 
centrum. De recipiënt dient zorgvuldig dichtgeknoopt te worden en mag noch scheuren, barsten of 
lekken vertonen. 
§ 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 
§ 3. Het maximaal volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons mag per stuk maximaal 8 liter bedragen. 
§ 4. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt. 
Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van textiel 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 55 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde 
kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, 
overgordijnen, tafelkleden,…), e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 56 
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de 
gemeente en via huis-aan-huisinzameling langs straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 
ingericht. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark en het kringloopcentrum. 
§ 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende 
textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, zijn 
gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privé-terrein 
toegankelijk voor het publiek en mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren. 
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
bedrijfsafval, het grof vuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van textiel. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 57 
Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en 
goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten 
zijn. 
Hoofdstuk XI - Selectieve inzameling van kringloopgoederen 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 58 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kringloopgoederen verstaan: alle door de 
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane 
afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals 
meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.. 
Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 59 
§ 1. Voor de inzameling van kringloopgoederen kan een beroep gedaan worden op het erkend 
kringloopcentrum WEB. Deze gratis inzameling gebeurt op afroep. Het telefoonnummer van het 
kringloopcentrum is terug te vinden via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en via de 
gemeentelijke diensten. De kringloopgoederen kunnen ook afgeleverd worden op het 
kringloopcentrum of het containerpark. 
§ 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden kringloopgoederen te weigeren indien 
deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum 
geweigerde kringloopgoederen meegegeven worden met de ophaling van het huisvuil, het grof vuil 
of naar het containerpark gebracht worden. 
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§ 3. Kringloopgoederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grof vuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze 
van kringloopgoederen. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 60 
§ 1. De kringloopgoederen dienen overeenkomstig de afspraken met het kringloopcentrum WEB 
aangeboden te worden. 
§ 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 
ophalers van de afvalstoffen. 
Hoofdstuk XII - Het containerpark 
Afdeling 1 – Algemeen 
Artikel 61 
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale 
recyclage van deze afvalstoffen. 
Artikel 62 
Het containerpark is gelegen te 2321 Meer, Krekelstraat 14 en kan telefonisch bereikt worden op 
het nummer: 03 315 93 17.  
Artikel 63 
Alle bepalingen met betrekking tot het aanleveren van afvalstoffen zijn vastgelegd in het 
Huishoudelijk reglement containerpark Hoogstraten. 
Hoofdstuk XIII – Strafbepalingen 
Artikel 64 
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 65 
§ 1. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze 
verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de in 
artikel 5 § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de 
overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen 
vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de 
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente 
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of 
te laten opruimen. 
§ 2. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van 
het perceel waarop de afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening de 
onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5 § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per 
aangetekend schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van 
maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de 
eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 
verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken 
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
§ 3. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 65 § 2 bedoelde eigenaar de 
kosten van de verwijdering van de artikel 5 § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 
§ 4. Ongeacht artikel 72 § 1 en 2 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen 
worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met 
andere wettelijke bepalingen. 
§ 5. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 65 § 1, 2 en 4, kan 
de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 
Hoofdstuk XIV – Slotbepalingen 
Artikel 66 
Deze politieverordening vervangt de Politieverordening betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goedgekeurd in de gemeenteraad 
op 17 december 2012. 
Artikel 67 
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Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 
Gemeentedecreet 
Artikel 68 
Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan mevr. de gouverneur 
ter kennisgeving aan de Deputatie en conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal 
eveneens een afschrift worden toegezonden aan OVAM, Politiezone Noorderkempen en IOK 
Afvalbeheer. 
 
 
/g/ Eduard Palmans /g/ Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 

Voor eensluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 05/12/2014 

 
Eduard Palmans Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


