
GEMEENTE ZWEVEGEM 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
CONTAINER- EN RECYCLAGEPARK. 

ARTIKEL 1 : DOEL 
Het container- en recyclagepark is een inrichting dat tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen en van daarmee vergelijkbare afvalstoffen van economische entiteiten 

en van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van huishoudelijke oorsprong, met het oog op maximale 

recyclage van deze stoffen. 

ARTIKEL 2 : LIGGING EN INFRASTRUCTUUR. 
Het container- en recyclagepark is gelegen op volgend adres : Avelgemstraat, 186 a 8550 

Zwevegem. De demoplaats van de compostmeesters en de administratieve en personeelsgebouwen 

zijn op deze locatie gevestigd. 

ARTIKEL 3 : OPENINGSUREN VAN HET CONTAINER/RECYCLAGEPARK. 
Het containerpark is als volgt geopend : 

DAG ZOMER WINTER 

MAANDAG GESLOTEN GESLOTEN  

DINSDAG 14.00 - 19.00  13.00 - 18.00 

WOENSDAG 14.00 - 19.00  13.00 - 18.00 

DONDERDAG 14.00 - 19.00  13.00 - 18.00 

VRIJDAG 14.00 - 19.00  13.00 - 18.00 

ZATERDAG 14.00 - 16.00  13.00 - 16.00 

 

Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen. 

• Zomeruur (van 1 maart tot 1 november) 

• Winteruur (van 1 november tot 1 maart) 

Bijkomende sluitingsdagen kunnen door het schepencollege worden vastgelegd. Deze worden 

kenbaar gemaakt via de geëigende kanalen van de gemeente Zwevegem. Buiten deze openingsuren 
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is de toegang tot het container- en reclyclagepark verboden voor personen vreemd aan de 

exploitatie, behalve de toegang tot de demoplaats door de compostmeesters.  

BEMERKING: Grote hoeveelheden afval, gelijkgesteld met huishoudelijk afval kunnen tot 15 

minuten voor het sluitingsuur aangevoerd worden. 15 minuten na sluitingstijd moet elke bezoeker 

het containerparkverlaten hebben. 

ARTIKEL 4 : ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID 
Het container- en recyclagepark is toegankelijk voor elke burger die gedomicilieerd is in 

Zwevegem. 

Volgende personen zijn eveneens toegelaten: 

 Personen die in Zwevegem een activiteit ontplooien en dit bewijzen, doch de gemeente zelf 

niet bewonen. 

 Personen van buiten Zwevegem, die komen in naam van een inwoner van Zwevegem en dit 

bewijzen of vergezeld zijn door de betrokken persoon. 

 Personen die een geregistreerd tweede verblijf hebben, maar er niet zijn ingeschreven, 

kunnen ook toegang verkrijgen tot het containerpark na het voorleggen van een document 

dat de registratie van het 2de verblijf in de gemeente aantoont. 

 Personen die voor rekening van het openbaar bestuur afval aanbrengen zoals 

gemeentediensten, diensten van het OCMW. 

Op het container- en recyclagepark zijn behoudens het personeel en de leden van de 

compostmeestervereniging enkel personen toegelaten die afval  komen deponeren. 

Kinderen, jonger dan 12 jaar, moeten vergezeld zijn door een begeleider. 

Huisdieren zijn verboden.  

Op eenvoudig verzoek van de parkwachters bewijst elke gebruiker zijn identiteit. Misbruiken op dit 

artikel kunnen leiden tot sancties. 

ARTIKEL 5 : SPECIFIEKE TOEGANKELIJKHEID 
Op het container- en reclyclagepark zijn de volgende voertuigen (behalve deze van lmog, 

leveranciers of herstelbedrijven) verboden: 

 vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 3.500 kg en tractoren;  

 heftrucks of transpaletten. 
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ARTIKEL 6 : DEPONEREN VAN AFVALSTOFFEN  
De aangeduide sorteerregels en de richtlijnen van de parkwachters moeten strikt opgevolgd 

worden. De afvalstoffen moeten in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding 

voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. Het deponeren van om het 

even welke andere afvalstof anders dan deze die voorgeschreven is voor een specifieke container is 

verboden. 

Elke ruimte of container is voorzien van een duidelijke vermelding van het soort afval dat er mag 

gedeponeerd worden. Elke gebruiker van het containerpark deponeert het afval eigenhandig en 

gesorteerd in de daartoe bestemde ruimte of container. 

ARTIKEL 7 :  STRUCTUUR EN TARIEVEN. 
De gemeente Zwevegem rekent de bezoekers voor bepaalde fracties een kostenbijdrage aan. De 

gemeenteraad stelt het retributiereglement vast. 

Het containerpark is opgedeeld in een niet-betalende zone en een betalende zone. 

NIET-BETALENDE ZONE 

Volgende fracties kunnen gratis aangebracht worden op het gemeentelijk container- en 

recyclagepark: (lijst niet limitatief) 

 PMD, glas, schroot; 

 AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten); 

 Het milieustraatje: piepschuim, kledij, LDPE-folies, vlak glas, fietsen, autobanden, 

bloempotjes, CD- en DVD-schijfjes, tapijten, matrassen, ...; 

 KGA (klein gevaarlijk afval): batterijen en accu’s, restjes van onderhoudsproducten met 

gevaarkenteken, restjes van verf en vernis, restjes van insecticiden en pesticiden, vetten en 

oliën, TL-lampen, oude röntgenfoto’s, brandblusapparaten, injectienaalden in naaldcontaier, 

… 

Voor sommige afvalstromen kan er een limiet worden opgelegd per aanvoer, zie artikel 8. 

BETALENDE ZONE (2 euro-zuil) 

Volgende fracties kunnen tegen betaling van 2 euro op het container- en recyclagepark aangevoerd 

worden (via de ingang 2 euro-zuil met betaalpaal): 

 Bouw- en sloopafval 

 Niet recupeerbaar bouw- en sloopafval 

 Gips 

 Papier en karton 

 Houtafval 

 Snoeihout en/of zacht groen 
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 Boomwortels of struiken met wortels 

 Brandbaar, niet recycleerbaar 

 Te storten afval 

 Multistroom (recycleerbaar grof huisvuil) 

Gebruiksvoorwaarden: 

 De betalende zone (2 euro-zuil) kan ENKEL gebruikt worden door : 

 Personenwagens (incl. breaks, monovolumes, jeeps, enz…, voor zover de hoeveelheid 

aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar is met deze van een gewone personenwagen)en die 

geen aanhangwagen trekken en die onder de hoogtebegrenzer door kunnen (1.85 m); 

Personenwagens die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden MOETEN gebruik maken van 

de weegbrug. Zie hiervoor de bepalingen bij BETALENDE ZONE (DIFTAR). Het betreft o.a. 

 Voertuigen met aanhangwagens; 

 Lichte bestelwagens (met een maximaal laadvermogen van 3.500 kg). 

BETALENDE ZONE (DIFTAR) 

Volgende fracties kunnen tegen betaling van een retributie op het DIFTAR-gedeelte van het 

container- en recyclagepark aangevoerd worden. 

De bedragen van de retributie worden voor volgende afvalstoffen als volgt bepaald :  

  Prijs per 
kg 

Niet recupereerbaar bouw- en sloopafval  0,20 € 

Recupereerbaar bouw- en sloopafval  0,02 €  

Papier en karton 0,02 €  

Houtafval ((on)behandeld, samengesteld )  0,07 €  

Snoeihout en/of zacht groen:  tot 25 kg 
     > 25 kg in 1 beurt 

gratis  
0,07 €  

Boomwortels of struiken met wortels  0,20 €  

Brandbaar, niet recycleerbaar  0,20 €  

Te storten afval   0,20 €  

Multistroom (recycleerbaar grof huisvuil)  0,20€  

Asbestcement (eterniet-gebonden asbest): 2 X 100 kg/gezin/jaar 
     > 100 kg in 1 beurt 

gratis 
0,20 € 

Gips 0,20 € 
 
Bovenstaande lijst kan te allen tijde door het bestuur van de gemeente Zwevegem aangepast 

worden. 

 



 

5 

Bijzondere bepalingen. 

Groenafval 

Om de fractie zachtgroen en/of snoeihout gratis te kunnen aanleveren dient men deze fracties apart 

aan te bieden op het betalend gedeelte via de weegbrug en mag het totaal gewicht samen niet meer 

dan 25 kg zijn. De fractie moet ook in één maal gelost worden. 

Meerdere fracties 

Bij aanvoer van verschillende betalende fracties, wordt voor het totale gewicht afval de retributie 

aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste retributie. Om van de afzonderlijke 

tarieven te kunnen genieten moeten deze fracties dan ook afzonderlijk worden aangeboden. 

Asbestcement 

De retributie omtrent het asbestcement is verschuldigd per gezin voor de hoeveelheden die 100 kg 

per beurt met een maximum van 200 kg per gezin per jaar overschrijden.  

Bijzondere voorwaarden bij het afleveren van afvalstoffen. 

Het aangevoerde snoeihout mag een maximale lengte van 1,50 meter hebben en de losse takken 

dienen gebundeld te worden met natuurlijke touw. Snoeihout dat niet aan deze voorwaarden 

voldoet kan geweigerd worden. 

Kartonnen dozen moeten geplooid worden. 

PMD moet worden aangeboden in de officiële blauwe PMD-zak, zodat er geen andere plastiek tussen 

de PMD te recht komt. 

KGA moet afgegeven worden aan de containerparkwachters. 

Injectienaalden worden enkel aanvaard in een speciale koker, die verkrijgbaar is bij de apotheker 

Asbestcement kan in de daarvoor bestemde container op het containerpark aangeboden worden. Bij 

de aanvoer van deze fractie dient de aanvoerder zich aan te melden bij de containerparkwachter 

alvorens de lading te lossen zodat de aanvoer kan geregistreerd worden. De containerparkwachter 

zal toezien dat het asbestcement op een veilige manier in de container wordt gedeponeerd. 

Betalingsmodaliteiten. 

De betaling dient ter plaatse verricht te worden door middel van bankkaart of muntautomaat.  

De retributies worden geïnd bij het verlaten van het DIFTAR-gedeelte van het container- en 

recyclagepark. In het geval van geldtekort of het niet bijhebben van geld wordt de reële kostprijs 

van het op het betalend gedeelte van het container- en recyclagepark gedeponeerde afval 

gefactureerd, vermeerderd met een administratiekost van 10,00 euro. 
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Per bezoek aan de betalende zone (DIFTAR) wordt een minimum bedrag aangerekend van 

2,00 euro, met uitzondering van de fractie zachtgroen en/of snoeihout tot 25 kg. 

Bij verlies van het ticket wordt het op het betalend gedeelte van het container- en recyclagepark 

gedeponeerde afval aan de duurste fractie aangerekend. 

ARTIKEL 8 : SPECIFIEKE AFVALSTOFFEN 
De volgende afvalstoffen worden geweigerd : 

 Huisvuil 

 Groente- en fruitafval 

 Slachtafval en dierenkrengen 

 Springstoffen, wapens, munitie, vuurwerk 

 Producten die straling (kunnen) veroorzaken 

 Radio-actieve stoffen 

 Drukhouders (gasflessen) 

 Giftig afval 

 Oude en vervallen geneesmiddelen 

 Specifieke bedrijfsafvalstoffen 

 KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong 

 Geneesmiddelen 

 Pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen 

 Niet-hecht gebonden asbest 

 Afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken door stank (bvb. rottend gras), door stof, door 

lekken 

 Afvalstoffen die mogelijk dierlijke uitwerpselen bevatten (bvb. volièreafval) 

 Mazouttanks zonder reinigingsattest 

 Autowrakken 

 Roet 

 Rubberbanden (met uitzondering van autobanden) 

 Landbouwfolies (ook al wordt dit door een particulier aangevoerd) 

Zie hiervoor jaarlijkse inzameling IMOG MOEN in de maand september. 

 Verontreinigde zwarte grond (bvb. verontreiniging met mazout) 

 Afval aangeboden in huisvuilzakken en kleine voorwerpen die thuishoren in een huisvuilzak 

en die er qua volume kunnen ingestopt worden 

De volgende afvalstoffen zijn beperkt in hoeveelheid en kunnen enkel door particuliere huishoudens 

worden aangevoerd: 

 minerale olie: max. 5 liter per bezoek 

 frituurolie en -vet: max. 5 liter per bezoek 

 TL-lampen: max. 5 stuks per bezoek 
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 KGA (klein gevaarlijk afval): maximaal 5 kg per bezoek  

 piepschuim (isomo): maximaal 0,25 m³ per bezoek  

 accu’s: max. 1 stuk per bezoek 

 autobanden: max. 4 stuks per bezoek 

ARTIKEL 9 : VERBODSBEPALINGEN. 
Kinderen onder de 12 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een volwassen begeleider. De kinderen 

blijven in de wagen of worden aan de hand gehouden.  

Dieren zijn verboden op het container- en recyclagepark. Zij moeten in het voertuig blijven.  

Het is eveneens verboden:  

 de motor te laten draaien bij het lossen van de afvalstoffen;  

 te roken op het containerpark of op enigerlei wijze vuur te maken tenzij in de daartoe 

voorziene zone;  

 materialen of afvalstoffen van het containerpark mee te nemen;  

 de containers te beklimmen;  

 vaten of containers te openen;  

 enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers of gebouwen;  

 de wagen buiten het containerpark te parkeren en afvalstoffen te voet binnen te dragen; 

 zich op welke wijze dan ook agressief te gedragen tegenover de containerparkwachter  of 

andere bezoekers.  

ARTIKEL 10 : BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET 

GEBRUIK VAN HET CONTAINER- EN RECYCLAGEPARK 
 De afvalstoffen moeten vooraf gesorteerd worden aangevoerd, teneinde de verblijfsduur van 

de gebruikers op het terrein te beperken. 

 De gebruikers zijn onderworpen aan de algemene politieverordening en het huishoudelijk 

reglement. 

 De bezoeker dient het afval eigenhandig in de container te deponeren. 

 Het is niet toegelaten dat de bestel- of aanhangwagen buiten de poort wordt gestationeerd 

en het afval in meerdere keren wordt binnen gebracht. 

 Bezoekers geven voorrang aan ophaalbedrijven die de afvoer verzorgen. 

 Markeringen i.v.m. circulatie en parkeermogelijkheden moeten nageleefd worden. 

 De gebruikers moeten de onderrichtingen van de containerparkwachters naleven. De 

gebruikers moeten zich stipt houden aan de aanwijzingen en bevelen van de 

containerparkwachter. Bij het niet naleven hiervan kan hen de toegang tot het 

containerpark ontzegd worden en/of kunnen zij van het terrein verwijderd worden. 
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 De verschillende containers zijn bestemd voor het deponeren van de daartoe bestemde 

afvalsoorten, zoals ter plaatse aangeduid of medegedeeld door de containerparkwachters. 

Bij volle recipiënten kan de containerparkwachter de bezoeker doorverwijzen naar een 

andere container. 

 Het is verboden afval uit te zoeken en mee te nemen. 

 De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige 

ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. De containerparkwachters kunnen 

hen verzoeken het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 Bezoekers mogen de perscontainers niet zelf bedienen. 

 Afvalstoffen moeten vrij van onzuiverheden zijn. 

 Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de 

toegangspoort. Afval deponeren aan de gesloten poort van het containerpark wordt 

gelijkgesteld als sluikstort en zal gesanctioneerd worden. 

 De snelheid is beperkt tot 5 km/uur. De motor moet stilgelegd te worden bij het lossen van 

de afvalstoffen. 

 Roken is algemeen verboden op het containerpark. 

ARTIKEL 11 : TAAK PARKWACHTERS 
 De parkwachters zijn belast met het algemeen toezicht van het containerpark. 

 De parkwachters zien toe op het gebruik van de containers. 

 Zij kunnen van eenieder die van een container gebruik maakt of daartoe aanstalten maakt of 

die zich ter plaatse bevindt in het bezit van afvalstoffen voorlegging eisen van de 

identiteitskaart en uitleg vragen over de aard, de wijze van behandeling en de herkomst van 

een aangeboden afvalstof. Zij kunnen de personen die dit weigeren, hen verbieden het 

containerpark nog verder te gebruiken. 

 Zij kunnen het deponeren van afvalstoffen weigeren of doen stopzetten: 

o bij vaststelling van een overtreding van dit reglement of van de Vlaamse 

reglementering; 

o in geval de betreffende container vol is; 

o omdat de betrokken afvalsoort op een andere wijze moet worden verwijderd; 

o omdat dit voor een goed beheer of om veiligheidsredenen noodzakelijk is. 

 Zij kunnen het terrein tijdelijk sluiten bij overbelasting of indien dat voor een goed beheer 

noodzakelijk is. 

 Zij mogen geen fooien, beloningen of enig ander voordeel, rechtstreeks of onrechtstreeks 

aanvaarden van de bezoekers aan het container- en recyclagepark. 

ARTIKEL 12 : HANDHAVING 
Bij misbruik van het containerpark of bij herhaalde overtreding van dit reglement kan het College 

van Burgemeesters en Schepenen aan bepaalde personen de toegang tot het containerpark tijdelijk 
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verbieden of verbieden dat afval voortgebracht in het huishouden van deze personen nog zou 

worden aangeboden. 

Het niet-naleven van dit reglement kan ook belast worden conform het belasting reglement op het 

ambtshalve verwijderen van afvalstoffen of het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet - reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. 

ARTIKEL 13 : SLOTBEPALINGEN  
Iedere bezoeker, die het containerpark betreedt, wordt geacht het intern huishoudelijk reglement te 

kennen en te aanvaarden. Het reglement hangt uit aan de ingang van het containerpark.  

Het publiek betreedt het containerpark op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente Zwevegem is 

niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging van persoonlijke goederen, diefstal of lichamelijk 

letsel. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich op het 

containerpark zouden voordoen. Het zal derhalve volledige afstand nemen van eventuele 

ongevallen die zich tussen diverse aanvoerders of medepassagiers zouden voordoen. Eventuele 

schade, door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van het containerpark, zal 

op deze verhaald worden. 

ARTIKEL 14 : TOEPASSING EN BEKENDMAKING 
Dit reglement wordt van kracht op 01 januari 2015. 

Dit reglement wordt uitgehangen ter kennisgeving van de bezoekers. 

 


