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Verordening
Titel I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel
De Stad Gent regelt bij wijze van deze politieverordening de wijze van ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen op het Gentse grondgebied.
Artikel 2. Definities
In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
a. IVAGO: Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en
Omstreken, gesticht op 6 juni 1994 en goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden d.d. 10 oktober 1994.
Statuten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1994 onder N.940702-75,
meermaals gewijzigd.
b. het decreet: decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 2011 betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
c. huisvuil: afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 17° (“huishoudelijke
afvalstoffen”) van het decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, meer bepaald de afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en waarvoor IVAGO een
ophaling voorziet: restafval, GFT-afval, PMD-afval, papier/karton, glas, grofvuil en textiel.
d. K.G.A.: het klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong, overeenkomstig de bepalingen
van het artikel 1.2.1 §2 45° van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vastlegging van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen.
e. met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten
gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een
particuliere huishouding.
f. ophalen: de inzameling van huisvuil volgens de haalmethode waarbij IVAGO instaat voor de
inzameling op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd in daartoe door IVAGO
voorgeschreven of toegelaten recipiënten.
g. recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn toegelaten voor
de inzameling van huisvuil. De recipiënten kunnen verschillen naargelang de woning zich in de Czone (gebruik van containers), Z-zone (gebruik van zakken) of S-zone (gebruik van sorteerpunt)
bevindt. Huisvuil waarvoor geen bijzonder recipiënt is voorzien moet worden aangeboden zoals
hieronder beschreven. Op https://www.ivago.be/thuisafval/ophaling/ophaalkalender kan men
terugvinden in welke zone - C-zone, Z-zone of S-zone – elke straat in Gent zich bevindt.
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h. sorteerregels: de door IVAGO voorgeschreven sorteerregels, zoals vermeld op de
ophaalkalender.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§ 1. Deze verordening is van toepassing op alle inwoners van het Gentse grondgebied.
§ 2. De ophaling van huishoudelijke afvalstoffen in Gent wordt uitgevoerd door de
opdrachthoudende vereniging IVAGO. Andere verenigingen of bedrijven of particulieren mogen
geen huishoudelijk afval ophalen of inzamelen tenzij met vooraf afgesloten overeenkomst met de
opdrachthoudende vereniging IVAGO.
§3. Niemand mag om het even welke huishoudelijke afvalstof afgeven of voor inzameling
aanbieden aan andere geregistreerde of niet- geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars
en -makelaars dan deze daartoe aangewezen door het college van burgemeester en schepenen of
door de opdrachthoudende vereniging IVAGO.

Titel II. Ophalen van huisvuil
Artikel 4. Vaststellen tijdstip ophaling
IVAGO stelt jaarlijks de dagen vast waarop de verschillende afvalsoorten zullen worden opgehaald.
De inwoners worden daarvan in kennis gesteld door een ophaalkalender.
Voor appartementsgebouwen met meer dan tien wooneenheden kan IVAGO een bijzondere
regeling voorzien.
Artikel 5. Aanbieden op te halen huisvuil
§1. Bewoners van een woning zijn verplicht het huisvuil dat door IVAGO wordt opgehaald te
plaatsen op de openbare weg op de rand van het voetpad, tegen de gevel of, in voorkomend geval,
tegen de voortuinafsluiting voor hun woning, en dit uitsluitend in de in dit reglement
voorgeschreven recipiënten.
In situaties waar dit onmogelijk zou blijken, dan wel moeilijk is of ongewenst, zoals bijvoorbeeld in
situaties waar het voetpad ontbreekt of te smal is, in geval van wegenwerken, … - dit betreft een
exemplarische, niet limitatieve opsomming -, moeten de recipiënten worden aangeboden op de
voor het verkeer minst hinderlijke plaats of de door IVAGO voorgeschreven plaats.
In afwijking van het eerste lid kunnen bewoners van een woning voor het aanbieden van restafval,
gft, pmd, papier/karton en glas verplicht worden om gebruik te maken van ondergrondse
containers zoals omschreven in titel X van dit reglement. In dat geval zijn de voorschriften in dit
reglement die betrekking hebben op te gebruiken recipiënten voor het aanbieden van deze fracties
niet meer van toepassing.
De bepalingen evenwel andere dan deze die de te gebruiken recipiënten van deze fracties
betreffen, zijn blijvend geldig.

In een woning die dienst doet als studentenhuisvesting, is de eigenaar-verhuurder van het
onroerend goed verantwoordelijk voor de correcte aanbieding van het afval. Indien uit het
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huishoudelijk reglement van het studentenhuis blijkt dat hieromtrent een regeling werd uitgewerkt,
is de persoon die in dit reglement wordt belast met het aanbieden van het afval verantwoordelijk.
§2. In gebouwen met tien wooneenheden of méér is de syndicus, de beheerder of de vergadering
van mede-eigenaars verantwoordelijk voor het correct aanbieden van restafval, gft, pmd,
papier/karton en glas.
In gebouwen met tien wooneenheden of méér dient restafval, gft, pmd, papier/karton en glas te
worden aangeboden op de openbare weg op de rand van het voetpad of, in situaties waar dit
onmogelijk zou blijken, op de door IVAGO voorgeschreven plaats, als volgt:
a) ofwel, door gebruik te maken van door IVAGO ter beschikking gestelde niet geregistreerde
verzamelcontainers waarin uitsluitend volgende recipiënten mogen worden verzameld:
- voor restafval: gele huisvuilzakken met rode opdruk IVAGO:
- met een volume van 30 liter en een maximaal gewicht van 7 kg
- met een volume van 60 liter en een maximaal gewicht van 15 kg
- voor pmd: lichtblauwe doorschijnende pmd-zakken met opdruk IVAGO
- met een volume van 30 liter
- met een volume van 60 liter
b) ofwel, door gebruik te maken van door IVAGO ter beschikking gestelde geregistreerde
verzamelcontainers. In dat geval zijn de voorschriften in dit reglement die betrekking hebben
op te gebruiken recipiënten voor het aanbieden van deze fracties niet meer van toepassing. De
bepalingen evenwel andere dan deze die de te gebruiken recipiënten van deze fracties
betreffen, zijn blijvend geldig.
In afwijking van het voorgaande lid kunnen bewoners van gebouwen met tien wooneenheden of
méér voor het aanbieden van restafval, gft, pmd, papier/karton en glas verplicht worden om
gebruik te maken van ondergrondse containers zoals omschreven in titel X van dit reglement. In dat
geval zijn de voorschriften in dit reglement die betrekking hebben op te gebruiken recipiënten voor
het aanbieden van deze fracties niet meer van toepassing. De bepalingen evenwel andere dan deze
die de te gebruiken recipiënten van deze fracties betreffen, zijn blijvend geldig.
§3. Onverminderd de toepassing van voorgaande paragrafen, kunnen alle inwoners van Gent
vrijwillig gebruik maken van ondergrondse containers voor restafval zoals omschreven in titel X van
dit reglement, die voorhanden zijn op door IVAGO bepaalde centrum- en randlocaties van de stad.
In dat geval zijn de voorschriften in dit reglement die betrekking hebben op te gebruiken
recipiënten voor het aanbieden van deze fractie niet meer van toepassing. De bepalingen evenwel
andere dan deze die de te gebruiken recipiënten van deze fractie betreffen, zijn blijvend geldig.

Artikel 6. Tijdstip aanbieding afvalfracties
§ 1. De aanbieder moet de verschillende afvalfracties op de openbare weg aanbieden ten vroegste
vanaf de dag vóór de voorziene ophaling om 19 uur en ten laatste op de dag van de voorziene
ophaling om 7 uur.
Zij moeten voor het einde van de dag van de ophaling van de openbare weg worden verwijderd.
§ 2. In bepaalde straten in de studentenbuurt is een uitzondering van toepassing.
Deze straten zijn terug te vinden op https://stad.gent/studenten/op-kot/huisvuil.
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De aanbieder moet de verschillende afvalfracties op de openbare weg aanbieden ten vroegste
vanaf 5 uur en ten laatste om 12 uur op de dag van de voorziene ophaling.
Zij moeten voor het einde van de dag van de ophaling van de openbare weg worden verwijderd.
Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden
Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat op de vooropgestelde dag
mogen de recipiënten in geen geval op de openbare weg blijven staan. Ze moeten voor het einde
van de dag van de vooropgestelde ophaling worden verwijderd tot de dag van de effectieve
ophaling.

Artikel 8. Verbod aanbieden bepaalde afvalstoffen
Het is verboden om het onderstaande aan te bieden voor ophaling:
- andere afvalstoffen dan huisvuil en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen zoals bedoeld in art. 1, in de daartoe geëigende recipiënten of ondergrondse
containers;
- gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in art. 3 19° van het decreet, die een bijzonder gevaar voor
de gezondheid van de mens of het milieu opleveren of kunnen opleveren, of bijzondere afvalstoffen
zoals bedoeld in art. 3 9° van het decreet die wegens hun aard, samenstelling, herkomst of
verwijdering een bijzondere regeling behoeven;
- Klein Gevaarlijk Afval zoals beschreven in artikel 1;
- scherpe of kwetsende voorwerpen.
Artikel 9. Verboden handelingen
Het is verboden om
- de op de openbare weg staande recipiënten te verplaatsen, te openen, te ledigen, er een gedeelte
van de inhoud uit te halen of huishoudelijke afvalstoffen eraan toe te voegen;
- huisvuil op de openbare weg of in de op openbare plaatsen voorziene afvalkorven achter te laten;
- op de recipiënten andere kentekens aan te brengen dan deze door IVAGO voorgeschreven of
toegelaten;
- de elektronische gegevensdrager in de door IVAGO ter beschikking gestelde containers onleesbaar
of onschrijfbaar te maken.
Artikel 10. Verbod aanbieden bij onvoldoende ophaalkrediet
Het is verboden om een container aan te bieden wanneer het saldo voor lediging, dat ingevolge
artikel 3 van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huisvuil voor de ophaling
verschuldigd is, ontoereikend is. Het bewijs van onvoldoende ophaalkrediet wordt geleverd door
een aangestelde van IVAGO, na controle van het aantal ledigingen geregistreerd op de
elektronische gegevensdrager door middel van een geijkt uitleesapparaat verbonden aan de
ophaalwagen van IVAGO en na verificatie van de betaalde tegoeden.
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Titel III. Inzameling restafval
Artikel 11. Restafval
Restafval is brandbaar huishoudelijk afval dat niet selectief kan aangeboden worden. Enkel in de Zzone mag gft-afval bij het restafval worden aangeboden.
Artikel 12. Aanbieding restafval rolcontainer
§ 1. In de C-zone moet restafval aangeboden worden in een door IVAGO ter beschikking gestelde
grijze rolcontainer, voorzien van een elektronische gegevensdrager, met een volume van 60, 120 of
240 liter.
Op verzoek van een bewoner met kleine behuizing kan IVAGO, na controle over de onmogelijkheid
om aan te bieden in een rolcontainer, een draagcontainer van 40 liter ter beschikking stellen.
§ 2. De container moet met gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant aangeboden
worden.
§ 3. De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de container te ledigen. Het afval dient
zodanig aangeboden te worden zodat er na deze kipbewegingen geen afval blijft vaststeken.
Artikel 13. Maximaal toegelaten gewicht container
Volgende maximale gewichten worden in de containers toegelaten:
- draagcontainer 40 liter: 10 kg
- container van 60 liter: 15 kg
- container van 120 liter: 30 kg
- container van 240 liter: 60 kg
Artikel 14. Aanbieding restafval gele huisvuilzakken
§ 1. In de Z-zone moet restafval aangeboden worden in gele huisvuilzakken met rode opdruk van
IVAGO met een volume van 30 of 60 liter.
§ 2. Per ophaling mogen bij normale frequentie maximum drie huisvuilzakken per bedieningspunt
aangeboden worden.
§ 3. De zakken moeten zo dichtgemaakt zijn dat er een voldoende handgreep overblijft.
Artikel 15. Maximaal toegelaten gewicht huisvuilzakken
Het maximum toegelaten gewicht van de huisvuilzakken bedraagt:
- huisvuilzakken 30 liter: 7 kg
- huisvuilzakken 60 liter: 15 kg
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Titel IV. Inzameling GFT- afval
Artikel 16. GFT-afval
GFT-afval is organisch afval zoals onder meer aardappel- en fruitschillen, groenteresten, doppen
van noten, theebladeren en –zakjes, koffiedik en –filters, papier van de keukenrol, mest van kleine
niet-vleesetende huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout,
haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout, gemaaid gras, bladeren,
onkruidresten…
Artikel 17. Aanbieding GFT-afval
§ 1. GFT-afval moet aangeboden worden in een door IVAGO ter beschikking gestelde groene
rolcontainer, voorzien van een elektronische gegevensdrager, met een volume van 60, 120 of 240
liter.
Op verzoek van een bewoner met kleine behuizing kan IVAGO, na controle over de onmogelijkheid
om aan te bieden in een rolcontainer, een draagcontainer van 40 liter ter beschikking stellen.
§ 2. De container moet met gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant aangeboden
worden.
§ 3. De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de container te ledigen. Het afval dient
zodanig aangeboden te worden zodat er na de kipbewegingen geen afval blijft vastzitten.
Artikel 18. Maximaal toegelaten gewicht container
Volgende maximale gewichten worden in de containers toegelaten:
- draagcontainer 40 liter: 10 kg
- container van 60 liter: 15 kg
- container van 120 liter: 30 kg
- container van 240 liter: 60 kg

Titel V. Inzameling PMD-afval
Artikel 19. PMD-afval
PMD-afval bestaat enkel uit plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Het
maximaal toegelaten volume van deze verpakkingen is 8 liter.
Artikel 20. Aanbieding PMD-afval
PMD-afval moet aangeboden worden in een lichtblauwe doorschijnende pmd-zak van IVAGO met
een volume van 60 liter.
Artikel 21. Verbod vastmaking verpakkingen
Het is niet toegelaten verpakkingen vast te maken aan de buitenkant van de zak.
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Titel VI. Inzameling papier/karton
Artikel 22. Papier en karton
Bij de afvalsoort papier en karton horen papieren zakken en kartonnen dozen, kranten,
tijdschriften, folders, boeken, schrijfpapier en computerpapier.
Artikel 23. Aanbieding papier en karton
Papier en karton moet worden aangeboden in een stevige gesloten kartonnen doos of
samengebonden met een touw.
Artikel 24. Maximale hoeveelheid papier en karton
De hoeveelheid is beperkt tot 0,5 m³. De aparte pakken of dozen mogen maximaal 20 kg wegen.

Titel VII. Inzameling glas
Artikel 25. Glas
Bij de afvalsoort glas horen enkel doorzichtige glazen flessen, bokalen en flacons.
Artikel 26. Aanbieding glas
Glazen flessen, bokalen en flacons moeten worden aangeboden in een plastic emmer of stevige bak
met gesloten bodem en zijwanden. Het glas moet leeg zijn en de doppen en deksels verwijderd.
Artikel 27. Maximale hoeveelheid glas
De hoeveelheid is beperkt tot 2 keer 60 liter. Een aangeboden bak of emmer mag maximaal 20 kg
wegen.

Titel VIII. Inzameling grofvuil
Artikel 28. Grofvuil
Met grofvuil worden volgende afvalstoffen bedoeld:
- Brandbaar huishoudelijk afval dat te groot is om aan te bieden in een huisvuilzak of -container:
kapotte zetel, plastic emmer, matras…
- Hout: planken, meubels, ramen (zonder glas)…
- Metaal: vogelkooi, emmer…
Artikel 29. Ophaling grofvuil
Grofvuil wordt aan huis opgehaald overeenkomstig de modaliteiten en tarieven zoals vastgelegd in
het retributiereglement. De grofvuilophaling gebeurt enkel op aanvraag.
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Artikel 30. Maximale hoeveelheid grofvuil
Het op te halen grofvuil dient, brandbaar grofvuil, hout en metaal gescheiden van elkaar, op de
voorziene dag van de ophaling aangeboden te worden.
De maximaal toegelaten grootte van de aparte stukken is 2,20 meter.
Het maximale gewicht van de aparte stukken is beperkt tot 70 kg.
Artikel 31. Wegnemen, doorzoeken of bijplaatsen grofvuil
Het is verboden het op de openbare weg geplaatst grofvuil weg te nemen, te doorzoeken of er iets
bij te plaatsen.

Titel IX. Inzameling textielafval
Artikel 32. Textielafval
Onder textielafval verstaan we : alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel,
handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…),
lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Artikel 33. Aanbieding textielafval
§ 1. Het textielafval dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak
verpakt te zijn. Het aangeboden textielafval mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.
§ 2. Het textielafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van het textielafval.
Artikel 34. Inzameling textielafval
Het textielafval wordt ingezameld op de recyclageparken van IVAGO en bij de kringloopcentra. Het
textielafval wordt eveneens ingezameld in de textielcontainers geplaatst in opdracht van IVAGO die
tijdens de halfjaarlijkse wijkinzamelmomenten gedurende een week opgesteld staan.
Data en locaties van deze wijkinzamelmomenten staan vermeld in de afvalkalender.
Buiten deze inzamelmomenten en –plaatsen is het verboden textielcontainers te plaatsen op de
openbaar domein.
Artikel 35. Erkende textielinzamelaars
Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende
textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de
opdrachthoudende vereniging, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd
textielcontainers te plaatsen op privé-terrein toegankelijk voor het publiek.
De organisaties die deze containers plaatsen zijn verantwoordelijk om de omgeving rond de
textielcontainers net te houden, namelijk vrij van zwerfvuil en sluikstorten. Huis-aanhuisinzamelingen van textielafval zijn verboden.
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Titel X. Gebruik van ondergrondse containers
Artikel 36. Ondergrondse containers
Met het oog op het verplicht (voor de S-zone) dan wel vrijwillig gebruik van ondergrondse
containers voor afval overeenkomstig artikel 4 worden al naargelang het geval volgende modules
ter beschikking gesteld:
a) een restinwerpzuil, enkel te gebruiken voor restafval zoals gedefinieerd in artikel 10, die de
mogelijkheid biedt om twee volumes afval aan te bieden: een volume van maximum 60 liter
en een volume van maximum 30 liter, waarbij gebruik kan worden gemaakt van standaard
huisvuilzakken voor deze volumes;
b) een glasinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort glas zoals gedefinieerd in
artikel 24;
c) een papierinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort papier en karton zoals
gedefinieerd in artikel 21, die werkt volgens het ‘brievenbusprincipe’, met een
inwerpopening van 40 bij 10 cm;
d) een pmd-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor pmd zoals gedefinieerd in artikel 18, die de
mogelijkheid biedt om een volume van maximum 30 liter aan te bieden;
e) een gft-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor gft zoals gedefinieerd in artikel 15, die de
mogelijkheid biedt een volume van 10 liter aan te bieden.
Artikel 37. Gebruik containers
§1. Alle ondergrondse containers kunnen slechts worden geopend door middel van een uniek
genummerde toegangskaart, die tevens de toegangskaart is voor de recyclageparken en te
verkrijgen is bij IVAGO.
§ 2. Het gebruik van sommige containers is gekoppeld aan de betaling van een specifiek tarief dat
kan verschillen al naar gelang de categorie van gebruikers waaraan de kaart is toegewezen. In dat
geval zal de container slechts kunnen worden geopend als er voldoende krediet aanwezig is.

Titel XI. Sanctionering
Artikel 38. Sancties
Het niet naleven van de bepalingen van deze verordening wordt gesanctioneerd met een
administratieve geldboete van maximum 120 EUR.
De rechter kan ook, op verzoek van IVAGO, de terugbetaling van de door IVAGO gedane kosten, op
een eenvoudige staat, geattesteerd door de burgemeester, uitspreken.

Titel XII. Opheffingsbepalingen
Artikel 39. Opheffingsbepaling
Huidige politieverordening heft de Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke
afvalstoffen goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 18 november 1997 op.
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Titel XIII. Inwerkingtreding
Artikel 40. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.
Tweejaarlijks wordt de werking van deze verordening geëvalueerd.
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