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15. Politiereglement betreffende inzameling van huishoudelijk textiel:
goedkeuring
De Raad
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40, §3 en
artikel 41, 2°.
Juridisch kader
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Vlarema).
Motivering
Uitsluitend gemeentebesturen zijn bevoegd voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen waaronder ook textielafval; de inzameling van huishoudelijk afval kan
enkel onder de voorwaarden bepaald door het gemeentebestuur en conform de
vigerende milieuwetgeving.
Voor de inzameling van textielafval is een erkenning van OVAM vereist
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel. De raad keurt het politiereglement betreffende inzameling van
huishoudelijk textiel goed zoals het is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Bijlage: Politiereglement betreffende inzameling van huishoudelijk textiel
Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement zijn de definities van
toepassing van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen en haar uitvoeringsbesluiten.
Art. 2. Onder huishoudelijk textielafval wordt o.a. alle niet-verontreinigde kledij
(textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel
(gordijnen, tafelkleden, servetten), lompen, enz… bedoeld die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en waarvan de inwoners zich
wensen te ontdoen.
Inzameling
Art. 3. De inzameling van huishoudelijk textielafval in textielcontainers, verspreid
opgesteld op het openbaar domein op het grondgebied van Sint-Martens-Latem,
alsook de plaatsing van textielcontainers op het recyclagepark, is exclusief
voorbehouden aan de erkende dienstverlener die door het gemeentebestuur of de
afvalintercommunale aangeduid werd.
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Art. 4. De inzameling van huishoudelijk textielafval via huis-aan-huis-inzamelingen is
slechts toegelaten met voorafgaande toelating van het college van burgemeester en
schepenen of de afvalintercommunale.
Art. 5. De inzameling van huishoudelijk textielafval op privéterrein, al dan niet
toegankelijk voor het publiek, is verboden.
Sancties
Art. 5. De inbreuken op deze verordening zullen, afhankelijk van hun aard, gestraft
worden met politiestraffen of administratieve geldboetes conform het GASreglement.
Overgangsbepalingen
Art. 6. Dienstverleners die niet aangeduid zijn door het gemeentebestuur of de
afvalintercommunale en over één of meerdere textielcontainers beschikken op
privéterrein toegankelijk voor publiek of op het openbaar domein moeten deze
uiterlijk op 30 juni 2020 verwijderen. Na deze datum zal het gemeentebestuur de
textielcontainers verwijderen op kosten en risico van de desbetreffende
dienstverlener.
Slotbepalingen
Art. 7. Onderhavig reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen
van artikels 285, 286 en 187 van het decreet lokaal bestuur.
Art. 8. Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 26 mei 2020.
Art. 9. Een afschrift van onderhavig reglement wordt overgemaakt aan:
- de heren hoofdgriffiers van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank
te Gent;
- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen;
- provincie Oost-Vlaanderen, Departement Interne Organisatie, Cel Administratieve
Sancties;
- OVAM.
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