
Gemeentelijk reglement op de 

textielinzameling 

 
 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

 

Artikel 1 

 

1° Textielcontainer: 

Elke container voor de inzameling van huishoudelijk textielafval die wordt geplaatst 

op het grondgebied van de gemeente. 

2° Textielinzamelaar: 

 een rechtspersoon die op het grondgebied van de gemeente huishoudelijk 

textielafval ophaalt met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage 

ervan.  

3° Huishoudelijk textielafval: 

alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, 

beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), 

lompen, ... waarvan de inwoners zich wensen te ontdoen. 

 

Hoofdstuk 2  Inzameling via textielcontainers 

 

Artikel 2 

 

Elke textielcontainer op het grondgebied van de gemeente dient te voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

 

1) de textielcontainer moet goed kunnen worden afgesloten; 

2) elke textielcontainer dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van: 

- de naam en het volledig adres van de door de OVAM erkende 

textielinzamelaar en het containernummer; 

- het telefoonnummer van de textielinzamelaar die moet gewaarschuwd 

worden in geval van klachten; 

- de soorten textielafval die toegelaten zijn met gebruik van soortnaam zoals 

kledij, huishoudlinnen, woningtextiel, schoeisel, enz.; 

- de vermelding “het is streng verboden afvalstoffen naast de container achter 

te laten“. 

3) de textielcontainer mag niet voorzien zijn van handelsreclame; 

4) de textielcontainer verkeert steeds in goede staat van onderhoud en bij vervuiling of 

bekladding dient deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar; 

5) belettering op de textielcontainer dient uitsluitend in het Nederlands te gebeuren. 

 

Artikel 3 

 

De directe omgeving van de textielcontainer dient door de textielinzamelaar te worden 

schoongehouden of schoongemaakt. Dit gebeurt minstens bij elke lediging van de 

textielcontainer.  

 



De textielinzamelaar dient de omgeving van de textielcontainer ogenblikkelijk schoon te 

maken op het eerste verzoek van de gemeente indien de gemeente vaststelt dat dit niet het 

geval is. Bij gebreke hieraan wordt het afval ambtshalve opgehaald door de gemeente en 

worden de kosten verhaald op de textielinzamelaar. Bij herhaaldelijke inbreuken is de 

procedure bepaald in artikel 4 van toepassing. 

 

De textielinzamelaar moet het in de omgeving verzamelde afval, evenals het afval dat 

foutief wordt gedeponeerd in de textielcontainer, op eigen risico en op eigen kosten 

afvoeren. 

 

Artikel 4 

 

§1 Elke textielcontainer die in strijd met dit reglement wordt geplaatst, kan ambtshalve 

door de gemeente worden verwijderd. De kosten van het verwijderen van de 

textielcontainer worden verhaald op de textielinzamelaar. De textielinzamelaar kan 

de textielcontainer enkel terugkrijgen mits betaling van deze kosten. 

Na het verwijderen van de textielcontainer wordt deze door de gemeente 

gedurende twee maanden bewaard. Na het verlopen van deze termijn wordt de 

textielcontainer automatisch eigendom van de gemeente. 

 

§2 Een textielinzamelaar die herhaaldelijk textielcontainers plaats in strijd met de 

bepalingen van dit reglement kan door de gemeente worden geweerd van het 

grondgebied. 

 

Artikel 5 

 

Onverminderd hogere wetgeving is het verboden een textielcontainer op het openbaar 

domein te plaatsen zonder de toelating van het gemeentebestuur. 

 

Artikel 6 

 

Onverminderd hogere wetgeving is het toegelaten een textielcontainer op privaat domein 

te plaatsen, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond en op voorwaarde 

van het ontvangen van een toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag voor een toelating dient te worden ingediend door de textielinzamelaar. 

 

Een toelating voor het plaatsen van een textielcontainer op privaat domein kan worden 

toegekend door het college van burgemeester en schepenen indien er is voldaan aan alle 

volgende voorwaarden: 

 

1)  de textielcontainer wordt minstens 10 meter van de openbare weg geplaatst. In 

uitzonderlijke gevallen en mits gegronde redenen kan het college van burgemeester 

en schepenen hiervan afwijken, rekening houdend met de textielcontainers op het 

openbaar domein; 

2) er wordt door de textielinzamelaar geen enkele vergoeding betaald aan de 

eigenaar voor het plaatsen van de textielcontainer. Hiertoe dient de textielinzamelaar 

een kopie van de schriftelijke overeenkomst tussen de textielinzamelaar en de 

eigenaar van de grond bij de aanvraag bij te voegen; 

3) Er kan enkel een toelating worden gegeven aan een door OVAM erkende 



afvalinzamelaar. 

4) de textielcontainer heeft volgende afmetingen: 115 cm x 115 cm x 220 cm (l x b x h). 

Kleine afwijkingen hierop zijn toegelaten mits akkoord van de gemeente. 

 

Hoofdstuk 3  Huis-aan-huisinzameling 

 

Artikel 7 

 

Behoudens toestemming van het gemeentebestuur is het verboden om textiel huis-aan-huis 

in te zamelen. 

 

Hoofdstuk 4  Slotbepalingen 

 

Artikel 8 

 

Dit reglement treedt in werking op 01.04.2017 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

 

Afschrift van dit gemeentelijk reglement wordt overgemaakt aan OVAM en aan de 

toezichthoudende overheid. 

 

 

 

 

 


