Gebruiksreglement van het gemeentelijk recyclagepark.
Gebruiksreglement
Art. 1 – Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2021.
Art. 2 – Doel:
Het recyclagepark is in hoofdzaak bedoeld om de gescheiden inzameling van
huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval mogelijk te
maken met het oog op de maximale recyclage van deze stoffen.
Art. 3 – Toegankelijkheid:
§1. Het recyclagepark is toegankelijk voor:
- inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, namelijk voor hen die ingeschreven zijn
in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;
- voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven, voor de aanvoer van
huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van het 2de verblijf en van particuliere oorsprong;
- Erkende Leeuwse verenigingen, scholen en openbare diensten;
§2. Personen en handelszaken die een uitbating hebben op het grondgebied van SintPieters-Leeuw worden tot het recyclagepark toegelaten voor zover de afvalstoffen niet
afkomstig zijn van de bedrijfsactiviteiten zelf en naar aard en omvang vergelijkbaar zijn
met afval van een huisgezin. Het recyclagepark is enkel toegankelijk met
bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet gelinkt zijn aan de
bedrijfsactiviteit.
§3. Personen:
- die niet beschikken over een geldige elektronische identiteitskaart
- niet-inwoner zijn van Sint-Pieters-Leeuw en afvalstoffen komen inleveren voor
inwoners van Sint-Pieters-Leeuw
- en/of die toegangsgerechtigd zijn zoals vermeld in §1 en §2 dienen zich een
toegangsbadge aan te schaffen bij de gemeentelijke dienst leefmilieu.
§4. Afval van niet-inwoners kan niet worden aangeleverd. Kinderen van minder dan
twaalf jaar, niet vergezeld van een gerechtigde betreder, krijgen geen toegang tot het
terrein.
Art. 4 – Openingsuren
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor het publiek tijdens de openingsuren. Deze worden
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en worden duidelijk zichtbaar
aangebracht aan de ingangspoort en op de afvalkalender.
Bezoekers dienen zich minstens vijftien minuten voor sluitingsuur aan te melden. Het college
bepaalt tevens de dagen waarop het recyclagepark, in afwijking van de voormelde
openingsuren, uitzonderlijk wordt gesloten (bvb feestdagen,…).
Het deponeren van afvalstoffen buiten de omheining van het recyclagepark wordt aangezien
als sluikstorten, waarop het betreffend GAS-reglement van toepassing is.
Art. 5 – Omschrijving van de afvalstoffen
Op het recyclagepark mogen uitsluitend volgende afvalstoffen, die aan de onderstaande
scheidingsregels voldoen, aangeboden worden. De afvalstoffen mogen, na goedkeuring van de
aanwezige toezichter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding
voorziene container of stortvak gedeponeerd worden.
De hierna vermelde soorten zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere
specificaties die voortvloeien uit regelgeving van hoger overheden.

1

1. AEEA
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, ook witgoed en bruingoed genoemd.
Het betreft oa:
Koel- en vriestoestellen, fornuizen, (af)wasmachines, droogmachines, (microgolf)ovens,
verwarmingsapparaten, monitors, televisies, radio’s, computer en randapparatuur,
mediaspelers, waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers, stofzuigers, strijkijzers,…
2. Asbestcement
Oude ‘Eternit’ golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, asbesthoudende dakleien,
bloembakken… dient te worden aangeboden in transparante stevige folie cfr.
Omzendbrief van OVAM of verpakkingsmateriaal.
Niet: niet-gebonden asbest of los asbest: spuitasbest, asbestkoord, asbestkarton, isolatiegips
3. Autobanden:
Autobanden van personenwagens of bestelwagens zonder velgen, met een maximale diameter
van 80 cm
Niet: vrachtwagen- of tractorbanden.
4. Bouw- en sloopafval (zuiver):
Alle steenachtige minerale materialen die na het breken geschikt zijn voor funderingswerken of
in een betoncentrale:
- zuiver steenpuin
- baksteen
- keramisch materiaal (vb vloertegels of sanitaire toestellen)
- betonpuin (ongewapend of gewapend <10%)
- natuursteenpuin zoals marmer
- arduin
- graniet
- kalkzandsteen
- gebakken aardewerk zoals dakpannen
- bloempotten
- wc-potten
- porselein
- lavabo
- zuivere grond
- uitgeharde zakken cement ontdaan van verpakking.
5. Bouw- en sloopafval (onzuiver):
Minerale materialen die niet meer hergebruikt kunnen worden:
- Cellenbeton (ytong)
- Gipskarton platen (gyproc)
- Gipsplaten, -blokken, -producten
- Voorwerpen en/of beelden in gips
- Resten van pleisterspecie en/of plaaster
- Isolatiematerialen zoals foamglas en minerale wol
- Steenpuin verpakt in zakken
- Uitgeharde zakken cement
- Vuurvaste steen of keramisch materiaal afkomstig van thermische processen
- Asfalt en alle andere stoffen die niet vermeld zijn in de lijst van toegelaten bouw- en
sloopafval
- Niet-zuivere grond
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6. Glas:
Glas wordt opgedeeld in 2 fracties met name wit glas en gekleurd glas. Tot deze fracties
behoren: lege flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, confituren,
sausen, ….
Niet: alle soorten vlak glas, porselein, aardewerk, vuurvaste schotels, stenen, beeldbuizen,
autoruiten en spiegels
7. Grof huisvuil
Tot het grof huisvuil behoren alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een
particulier huishouden en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de
aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden,
met uitzondering van de selectief in te zamelen fracties.
8. Herbruikbare goederen voor de Kringloopwinkel.
Alle goederen die nog in goede staat zijn, goed zijn voor hergebruik of die op een eenvoudige
wijze hersteld kunnen worden.
Vb: Meubels, huisraad, boeken, vrijetijdsartikelen, speelgoed, …
9. Houtafval
Alle houtafval afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals:
Onbehandeld hout:
- Massief constructiehout zoals balken, planken, kepers, bekistingen, kisten, kratten,
exotisch hout, paletten
Behandeld hout:
- oude deuren, ramen (het glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, hout afkomstig
van grof vuil (zoals stoelen en tafels, zonder glas), spoorwegdwarsliggers,
geïmpregneerd hout, MDF, triplex en multiplex, vezel- en spaanderplaten
10.KGA
Verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA
zijn toegelaten:
a) Verven, inkten, lijmen, harsen:
- Verf, lak, vernis
- Houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black vernis, creoline
- Lijm, hars, siliconen
- Filmafval
- Kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens
b) Olie en vet:
- Plantaardige en dierlijke vetten
- Meubelolie, boenwas
- Plantaardige en minerale olie
- Brandstoffen
c) Solventen:
- Ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen
- Trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform
- Ontvlambare oplosmiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus,
benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, toluee, xyleen
- Verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, cellulose-verdunners, thinners
- gefluoreerde schoonmaakmiddelen
- glycol, antivries
- formol
d) Zuren :
- zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen
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e)
-

zwavelzuur, accuzuur
salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur
fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen
Basen :
ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, kaligeen, kaliloog, ammoniak;
bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater,
hypochlorieten, hypochloraten
- fotografische ontwikkelaars, activators en additieven.
f) Schoonmaakmiddelen :
- zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ;
- metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ;
- autowax.
e) Batterijen :
- knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen;
- autoaccu's
g) Stoffen of produkten met kwik :
- TL-lampen ;
- kwikthermometers ;
- amalgamen.
9° Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals :
- restanten met ongekende samenstelling ;
- afval van laboratoria ;
- ongebruikte, afgedankte chemicaliën ;
- bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ;
- spuitbussen ;
- brandblusmiddelen ;
- fotografisch zilver ;
- ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk ;
- injectienaalden, verpakt in ondoordringbare en onbreekbare flessen.
h) De verpakking die nog resten van hogervermelde afvalstoffen bevatten
Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard!
K.G.A. wordt, tenzij fysisch onmogelijk of niet aangewezen afzonderlijk van andere
afvalstoffen, aangeboden in de hiervoor ontvangen recipiënt, de zogenaamde
‘milieubox’;
De aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijk verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig
brengt de K.G.A.-voortbrenger zelf aanduidingen over de aard, samenstelling en de
eventuele gevaren van de K.G.A. op de verpakking aan.
Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de
verpakking van elk afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere
ongewenste effecten te voorkomen.
De aanbieder van K.G.A. mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten
deponeren ; dit geldt niet voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het
recyclagepark worden aangeboden, waar de aanbieder zelf deze K.G.A.-soorten in de
daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of te deponeren overeenkomstig de
richtlijnen van de toezichters. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder
toezicht van de recyclageparkwachter.
11.Kurk
Wat wel?
- Natuurkurken stoppen (van wijn of bier)
- Onderleggers in kurk
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-

Overschotten van kurk op rol of kurkisolatie
… en alle andere voorwerpen van zuivere kurk

En wat niet?
Kurkafval van bouw- en sloopwerken (vloeren, isolatie), synthetische kurken
12. Matrassen:
Producten die bestemd zijn om op te slapen en te rusten, geschikt voor het gebruik
door de mens voor een lange periode, bestaande uit een sterke hoes, gevuld met
kernmaterialen, en die kunnen worden geplaatst op een bestaande ondersteunende
bedstructuur.
13.Metalen:
Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden. Niet-metalen delen dienen
verwijderd te worden.
14.Papier en karton:
Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden en kan aangeleverd worden
voor zover het niet besmeurd is of andere stoffen bevat, waardoor recyclage onmogelijk is.
Plastic verpakkingsfolie dient verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en
reclamebladen.
Niet: behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken
15.Piepschuim
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur, geen
verpakkingschips). Het gebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij zijn van vreemde
materialen (plaklinten, stickers, folie, enz…) zijn.
16.Taxussnoeisel
Taxuxblaadjes bevatten grondstoffen die toepassing vindt in de chemotherapie. In de zomer
kan dagvers eenjarig snoeisel worden ingezameld.
Niet: oud snoeisel, bladafval, onkruid, aarde
17.Textiel
Alle nog draagbare kledij, proper huishoudlinnen en beddengoed, schoeisel (bij voorkeur met
de veters aan elkaar gebonden), handtassen en andere lederwaren
18.Tuinafval
Kleine takken, gras, bladeren, haagscheersel, maaisel, verwelkte snijbloemen of
kamerplanten, onkruid, resten uit sier- en groententuin (bv aardappelkruid) en boomstronken
(boom- en wortelstronken zonder aarde en stenen).
Hierbij hoort geen groenten- en fruitafval, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen,
schillen,…
19.Snoeihout
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De
maximumdiameter van de takken bedraagt 10 cm aan de basis.
Het snoeihout wordt op het recyclagepark verhakseld en er wordt de mogelijkheid geboden
aan de brengers om het gehakselde hout terug mee te nemen. Het opladen van verhakseld
hout dient te gebeuren op eigen kracht.
20.Plastic dopjes
Plastic schroefdopjes van drankflessen van:
- mineraal- of spuitwater
- frisdranken (Cola, Fanta ed.)
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-

melk
fruitsap
water (met drinkteut)
sportdranken (met drinkteut)
wasproducten (proper, zonder papier of karton aan bevestigd)

Ze worden echter geweigerd wanneer ze vies zijn, dwz. vol zand, gras, schimmel ... zitten.
21.Vlak Glas:
Alle soorten vlak glas zonder kader of raam :
- gekleurd glas, draadglas, gelaagd glas, dubbelglas, spiegelglas, serreglas, vensterglas,
autoruiten, thermopan, ….
22.Plastics:
Zachte plastics zijn onder andere folies, draagtassen, zakjes, kuipjes en vlootjes, kleine potjes,
kleerhangers en klein speelgoed
Harde plastics zijn bijvoorbeeld plastic buizen, dakgoten, emmers, dozen, grote bloempotten,
speelgoed, bierbakken, planchetten, wasmanden en tuinmeubelen.
Art. 6 - Verantwoordelijkheid
De gebruikers betreden het terrein op eigen verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van persoonlijke goederen, diefstal of
lichamelijke letsels en verwondingen.
Art. 7 – vuur/beschadigingen:
Het is de gebruiker verboden op het terrein van het recyclagepark te roken of vuur te maken,
de infrastructuur te bevuilen of te beschadigen.
Art. 8 – Verkeersregeling
Binnen de omheining van het recyclagepark is het verkeersreglement van toepassing.
De snelheid van de voertuigen wordt beperkt tot 5 km/uur. Bij het lossen van de
afvalstoffen moet de motor van het voertuig stilgelegd worden.
Art. 9 – Inwendige orde
Op het recyclagepark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Het is de
parkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten
indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden of aanvoerders niet toe te
laten.
Het is verboden:
- dieren vrij te laten rondlopen op het recyclagepark
- afvalstoffen die op het recyclagepark werden aangeboden van het terrein te
verwijderen (uitgezonderd hakselhout)
- de containers te doorzoeken
- afval in een andere dan de daarvoor bestemde container te deponeren;
Enkel voertuigen met een hoogst toegelaten massa tot 3.500 kg (eventuele
aanhangwagen inbegrepen) hebben toegang tot het recyclagepark. Deze beperking geldt
niet voor dienstwagens van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Te voet, per kruiwagen en per
fiets is het recyclagepark ook toegankelijk.
Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de
bezoeker op het terrein te beperken. De aanbieders van niet gescheiden afval dienen zich op
het eerste verzoek van de parkwachters van het recyclagepark te verwijderen. De beslissing
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van de toezichthoudende ambtenaar over interpretatie van dit reglement zijn niet voor verhaal
vatbaar.
Het recyclagepark is geen afvaldepot. Alleen materialen die kunnen
gerecupereerd of gerecycleerd worden of uit milieuhygiënische overwegingen uit het
huisvuil moeten verwijderd worden, mogen op het recyclagepark aangeboden worden.
De specificaties per fractie die worden aangeduid op het recyclagepark en/of op de jaarlijkse
afvalkalender moeten opgevolgd worden. Het niet naleven van de richtlijnen of het
achterlaten van geweigerd afval wordt aanzien als sluikstorten, waarop het betreffend
politiereglement van toepassing is. Deze lijst en de specificaties kunnen door het college van
burgemeester en schepenen worden aangepast in functie van de wijzigingen in de sorteer- of
recyclagemodaliteiten.
Art. 10 – Toezicht
Het gemeentelijk recyclagepark staat onder toezicht van de gemeentelijke
parkwachters en de milieuambtenaar, die gemachtigd zijn en tot taak hebben:
- na te gaan of de gebruikers wel degelijk voldoen aan de voorwaarden, onder meer
door een controle van: de identiteit van de gebruiker, de aard en de hoeveelheid
van de aangevoerde afvalstoffen;
- de toegang te weigeren aan al wie niet aan de voorwaarden voldoet;
- aanwijzingen te geven in verband met het circuleren van de voertuigen en het
lossen van de afvalstoffen. De aanwijzingen van de toezichters moeten opgevolgd
worden;
- na te gaan dat de afvalstoffen op de voorziene plaatsen worden gedeponeerd en
ervoor te zorgen dat de voorgeschreven richtlijnen worden nageleefd;
- de gebruikers die het reglement niet nakomen, op hun tekortkomingen te wijzen en
hen desgevallend aan te manen het terrein onmiddellijk te verlaten en hierover te
rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en aan de politie. De
officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie
zijn gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen;
- de parkwachters hebben echter niet de opdracht te helpen bij het uitladen, lossen of
deponeren van afvalstoffen.
Art. 11 – aangebrachte hoeveelheid
De aangebrachte hoeveelheid mag per aanvoer en per categorie niet meer bedragen dan:
• Cat. 1 (Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en personenwagens): 1
m³
• Cat. 2 (Personenwagens met aanhangwagen): 2 m³
• Cat. 3 (Bestelwagen): 2 m³
• Cat. 4 (bestelwagen met aanhangwagen): 4 m³
De toegang tot het recyclagepark wordt beperkt tot twee keer per dag.
Art. 12 – netheid
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de
parkwachter verzocht worden om het door hen bevuilde terrein te reinigen.
Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afval te deponeren aan de
toegangspoort. Het plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aangezien als
sluikstorten.
Art. 13 – Straffen
Iedere gebruiker van het recyclagepark wordt geacht het vigerende reglement te kennen. Door
het betreden van het recyclagepark aanvaardt hij de naleving ervan.
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden de inbreuken op onderhavig
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reglement gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete zoals gesteld in het GASreglement, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet.
Bij niet naleving van het gebruiksreglement en/of de aanwijzingen en instructies van de
parkwachters, kan de gebruiker tijdelijk de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden.
Art. 14 – voertaal
Het recyclagepark is een gemeentelijke dienst, bijgevolg is de taalwetgeving van toepassing.
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