5.1.3.4 Frequentie van minimaal in te zamelen stromen
De onderstaande stromen moeten verplicht afzonderlijk worden ingezameld op de wijze en met de
frequentie die aangegeven staan in tabel 3. De vermelde frequenties gelden als minimumfrequentie.
Het staat de gemeente vrij om meer of frequenter afvalstromen in te zamelen dan de stromen die
opgesomd zijn in de tabel.
Tijdens de planperiode kan het selectief inzamelen van bijkomende afvalfracties verplicht worden. Dat
gebeurt pas na een grondige evaluatie van de bijkomende selectieve inzameling, aan de hand van
ecologische en economische parameters.

Stromen

Huis aan huis en/of brengmethode (korte
afstand)

huisvuil

om de twee weken en/of korte afstand

papier en karton

maandelijks, en/of korte afstand

pmd

om de drie weken, en/of korte afstand

glas

maandelijks, of set (2 monobollen of 1
duobol, bovengronds of ondergronds)
glasbollen wit/gekleurd (minstens één per
1000 inwoners)

snoeihout

op afroep, min. viermaal per jaar (in
groenregio)

gft - keukenafval

om de twee weken, en/of korte afstand, in
gft-regio's

grofvuil

op afroep, min. tweemaal per jaar

textiel

viermaal per jaar, of containers (minstens
Ja
één per 1000 inwoners)

AEEA

Ja

metalen

Ja

hout (type A en B)

Ja

kringloopgoederen

Grote recyclageparken

Ja

Ja

Ja

op afroep (continu)

vlakglas

Ja

harde kunststoffen

Ja

kga

Ja

frituurvet en -olie

Ja

zuiver steenpuin

Ja

ander bouw- en
sloopafval

Ja

hechtgebonden
asbestcement

Ja

boomstronken

Ja

fijn tuinafval

Ja

Tabel 13: Verplicht in te zamelen stromen met frequentie en wijze van inzameling

Recyclageparken mogen de volgende afvalstoffen niet aanvaarden: oude en vervallen
geneesmiddelen (inzameling via apothekers) en gasflessen, behalve diegenen vermeld op de kga-lijst.
De Federatie Butaan Propaan (FEBUPRO) heeft voor gasflessen een inzamelsysteem opgezet bij de
aangesloten verkooppunten van gasflessen.
Hechtgebonden asbest en kga worden via het recyclagepark op kosten van de gemeente ingezameld.
Voor asbest kan een gemeente hoeveelheidsbeperkingen instellen voor deze gratis inzameling.
Minimaal volgende hoeveelheid asbest moet op kosten van de gemeente ingezameld worden:
― 200 kg per gezin per jaar OF
― 1 m³ per gezin per jaar OF
― 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.
Als de gemeente een hoeveelheidsbeperking wil invoeren, kan ze kiezen welke van de drie
benaderingen ze hanteert.
Uiterlijk op 1 januari 2020 voorzien de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
een selectieve inzameling van alle plastic van huishoudelijke verpakkingen (harde plastics én folies)
ofwel via een huis-aan-huisinzameling ofwel via het recyclagepark.
Gemeenten worden gestimuleerd om goederen die aangeboden worden voor hergebruik ook in te
zamelen via het recyclagepark en dit in samenwerking met de plaatselijke kringwinkel.
In de planperiode kunnen lokale besturen andere inzamelmethodes als proefproject testen en
evalueren volgens de voorwaarden vermeld in 1.4 en 3.5.1.2.
Het verbod om gft en/of huisvuil in te zamelen in een (mini)recyclagepark geldt niet langer, maar mag
onder strikte voorwaarden doorgang vinden.
Om de inzameling van huisvuil/gft op een recyclagepark mogelijk te maken zal VLAREM in het begin
van de planperiode aangepast worden en milieuvergunningsvoorwaarden worden gedefinieerd.
De ingezamelde gft-afvalstromen mogen maximaal 2% ‘verontreiniging’ bevatten om een kwalitatief
eindproduct te kunnen garanderen. Daarom is het belangrijk dat lokale besturen de sorteerregels laten
respecteren en de opvolging ervan monitoren. Om geurhinder, insecten, ander ongedierte en lekwater
te vermijden, moet de gft-opslagcontainer een gesloten recipiënt zijn en op een koele plaats staan.
Wekelijks moet hij naar een vergunde installatie voor gft-compostering of -vergisting worden
afgevoerd, ongeacht de vullingsgraad van de container. In functie van een optimale
compostering/vergisting is het immers belangrijk te kunnen werken met vers materiaal.

Bijkomend geldt voor een lokaal bestuur in een gft-regio dat ervoor kiest deze stroom ook op zijn
(mini)recyclagepark(en) in te zamelen, dat het tarief op het recyclagepark voor dit gft minstens
hetzelfde moet zijn als voor de inzameling huis-aan-huis.
Bij een wettelijke uitbreiding van de gft-fractie met keukenafval moet de opslag van keukenafval in het
recyclagepark voldoen aan de eisen opgelegd door de Europese verordeningen 1069/2009 en
142/2011. Recyclageparken moeten voor het opslaan van keukenafval niet beschikken over een
erkenning in het kader van de Verordening 1069/2009 en 142/2011. Deze uitzondering kan toegekend
worden omdat de recyclageparken die ervoor kiezen om gft te accepteren op het recyclagepark, ook
verplicht zijn de stroom van keukenafval (van particulieren) te aanvaarden (zorgplicht) bij een
wettelijke uitbreiding van de gft-fractie met keukenafval.
De volgende punten moeten wel in orde zijn:
― erkend ontsmettingsmiddel moet aanwezig zijn;
― recipiënten moeten voorzien zijn van een etiket met 'categorie 3, niet voor menselijke
consumptie'; indien de recipiënten om een of andere reden niet gelabeld kunnen worden, moet
de plaats van opslag duidelijk gelabeld worden;
― ophaling door geregistreerd vervoerder;
― wanneer het gft-afval met keukenafval wordt aangeleverd door particulieren moet er geen
herkomst genoteerd worden;
― wanneer het containerpark ook openstaat voor kmo's moet de herkomst genoteerd worden
(ophaalbon);
― wanneer de recipiënten afzonderlijk gesloten zijn, volstaat een opslag onder een afdak; wanneer
de recipiënten worden uitgekapt, moet het recipiënt waarin dit gebeurt gesloten worden of in een
afgesloten ruimte staan (weer- en ongediertebestendig).
Voor een lokaal bestuur dat ervoor kiest om huisvuil via (mini)recyclagepark(en) in te zamelen geldt
dat het tarief op het recyclagepark voor de inzameling van dit huisvuil minstens hetzelfde moet zijn als
voor de inzameling aan huis.
Actie 12: De VLAREM-reglementering aanpassen om de inzameling van gft/huisvuil op een
(mini)recyclagepark mogelijk te maken.
De OVAM zal de nodige aanpassingen aan de wetgeving voorstellen na een screening van de
betreffende rubrieken en voorwaarden in VLAREM.
Trekker: OVAM
Betrokkenen: VVSG, Interafval, LNE-afdeling Milieuvergunningen
Timing: 2017
Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval via recyclageparken moeten
volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor
fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode
november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De
afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.
In gemeenten is er soms nood aan een praktische en goedkope bestemming voor overleden
gezelschapsdieren en dieren die sterven in het verkeer, om het sluikstorten van dierlijk afval tegen te
gaan. Een aparte inzamelplaats voor dierlijk afval in het recyclagepark vormt een laagdrempelige
oplossing. Gemeenten die zo’n inzameling willen inrichten in hun recyclagepark, hebben recht op een
tegemoetkoming vanuit het subsidiebesluit van de OVAM.
Snoeihout en fijn tuinafval mogen niet samen verhakseld worden tot mulchmateriaal (zie ook de
omzendbrief van 8 juni 2004).
Actie 13: De kga-lijst actualiseren

Artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA bepaalt welke afvalstoffen tot het klein gevaarlijk afval behoren. Die
lijst is aan een actualisering toe. Bepaalde afvalstoffen kunnen van de lijst verdwijnen omdat voor die
fractie een andere veilige inzamelmethode is opgezet, meestal in het kader van de
producentenverantwoordelijkheid. Andere afvalstoffen die op de huidige kga-lijst staan, kunnen
worden samengevoegd. De lijst wordt geactualiseerd en de OVAM stelt een voorstel op om het
VLAREMA aan te passen.
Trekker: OVAM
Betrokkenen: VVSG, Interafval, GO4CIRCLE, COBEREC, Fost Plus
Timing: 2016

