
BESLUIT: 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van Bijzonder Politiereglement op het 
gemeentelijk containerpark De Breker. 

Hoofdstuk B.5. Bijzonder Politiereglement op het gemeentelijk containerpark De Breker 

Art. 1. Definities 

Alle niet nader omschreven definities zijn deze die gedefinieërd zijn in het VLAREMA, het 
Materialendecreet en het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen. 

Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding. 

Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en 
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde 
aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding. 

Huisvuil zijn alle huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die in de 
voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden met uitzondering van 
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, GFT+-afval, PMD en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil wordt ook als restfractie of het restafval benaamd. 

Bedrijfsafval zijn alle afvalstoffen die geen huishoudelijke of vergelijkbare huishoudelijke afvalstoffen 
zijn. 

Recycleerbaar afval zijn afvalstoffen waarvoor door de gemeente, de intercommunale of 
bedrijfssectoren selectieve inzameling is of wordt voorzien, zoals onder meer papier en karton, PMD, 
GFT+-fractie, glas, klein gevaarlijk afval, enz. … 

KGA is klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong, zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het 
VLAREMA. 

Ophaling is de inzameling van de door de gemeente aangeduide huishoudelijke afvalstoffen of 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen volgens de haalmethode waarbij de gemeente instaat voor de 
inzameling op de plaats waar de afvalstoffen worden geproduceerd en in de daartoe voorgeschreven of 
toegelaten recipiënten of per bundel. 

Recipiënten zijn de containers of zakken die door de bepalingen van deze afdeling worden 
voorgeschreven of zijn toegelaten voor de inzameling van de verschillende fracties. Huishoudelijke 
afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen waarvoor geen bijzonder recipiënt is voorzien, 
moeten worden aangeboden zoals beschreven in onderhavige afdeling. 

Bundels zijn pakketten van samengebonden afvalstoffen die toegelaten zijn om in aanmerking te 
komen voor de ophaling, zoals hoger vermeld. 

Toezichthouders zijn de personeelsleden die in dienst zijn van de gemeente en tewerkgesteld worden 
op het containerpark. 

Gebruikers zijn alle personen die toegelaten worden tot het containerpark en afvalstoffen aanbrengen. 

Bezoekers zijn alle personen die toegelaten worden tot het containerpark. 

Art. 2. Toegang containerpark 

Het containerpark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren, ingeschreven in de gemeente (eerste 
of tweede verblijf). De afvalstoffen moeten afkomstig zijn van het grondgebied Schoten. 



Afwijkingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.  

Art. 3. Openingsuren 

Het containerpark is toegankelijk op de volgende dagen en uren: 

dinsdag  9 uur - 15.30 uur 

woensdag  9 uur - 15.30 uur 

donderdag  9 uur - 18.30 uur 

vrijdag   9 uur - 15.30 uur 

zaterdag  9 uur - 15.30 uur. 

Sluitingsdagen zijn maandag, zon- en feestdagen. Bijkomende sluitingsdagen en sluitingsuren kunnen 
toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Buiten de vermelde openingsuren is het containerpark niet toegankelijk, uitgezonderd voor de 
gemeentelijke diensten en middels uitzonderlijke schriftelijke toelatingen afgeleverd door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Art. 4. Exploitatie 

Het containerpark wordt geëxploiteerd door het gemeentebestuur van Schoten, Verbertstraat 3, 2900 
Schoten. 

Art. 5. Afvalstoffen 

Op het containerpark mogen de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde en 
vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. 

Het containerpark bestaat uit twee zones waarvan er één betalend is, overeenkomstig de modaliteiten 
en tarieven zoals vastgelegd in het desbetreffende belastingreglement. 

Art. 6. Algemeen 

De aangevoerde afvalstoffen mogen slechts achtergelaten worden na goedkeuring door de aanwezige 
toezichthouder, enkel in het daartoe voorbestemde recipiënt of de plaats.  

De toegelaten afvalstoffen worden door de gebruikers zelf gedeponeerd in de recipiënten of op de 
plaatsen die hen door de toezichthouder zullen aangewezen worden. 

Het aangebrachte afval dient op voorhand, voor aankomst, al voorgesorteerd te zijn om een vlotte 
doorstroming en een correcte weging te kunnen uitvoeren. 

Het deponeren van huisvuil en bedrijfsafval is strikt verboden. 

Onder het groenafval mag geen groenten- of fruitafval worden gemengd. 

Klein gevaarlijk afval dient aangebracht te worden in een veilig recipiënt. De stoffen dienen bewaard 
te worden in de originele verpakking of, bij twijfel, dient een etiket gekleefd te worden waarop de 
vermelding “onbekend product” staat. 

Afvalolie mag niet vermengd zijn met vreemde producten zoals accuzuren, solventen, verf, 
frituurvetten of -oliën, enz. … (of omgekeerd). 

Er geldt een rookverbod op het terrein van De Breker. 

Indien de voorziene plaatsen of recipiënten niet meer toelaten om nog enige afvalstof te bevatten kan 
de toezichter de gebruiker verplichten om het afval mee terug te nemen. Op een later tijdstip, na wissel 
of lediging van het recipiënt of plaats kan de gebruiker het afval terug aanbieden op het containerpark. 



Art. 7. Toezicht 

De toezichthouders worden gemachtigd om identificatiegegevens bij te houden en/of te consulteren. 

De toezichthouders worden gemachtigd om de bezoekers of bepaald afval te weigeren. Als de 
sorteerregels niet worden opgevolgd kunnen de toezichthouders de gebruikers of bepaald afval 
weigeren. Zij moeten de toegang weigeren aan niet-particulieren of niet-Schotenaren, tenzij een 
schriftelijke toestemming van de bevoegde gemeentelijke overheid kan voorgelegd worden. 

Het is de toezichthouders toegestaan om de bezoekers te laten wachten aan de ingang indien er zich 
teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een goede verkeerscirculatie op 
het containerpark. 

Het is de toezichthouders toegestaan om de bezoekers geen toegang te verlenen tot het containerpark 
als het aangeboden afval niet degelijk voorgesorteerd is. 

Art. 8. Verantwoordelijkheid 

Het storten van afval gebeurt volkomen op eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. In geen 
geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk of mede aansprakelijk gesteld worden in geval van 
verwondingen, kneuzingen, spier- of wervelletsels, alsook schade aan kleding, voorwerpen of 
voertuigen, die het gevolg zijn van de eigen stortverrichtingen. 

Om veiligheidsredenen dient iedereen de richtlijnen van de toezichter onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk op te volgen. 

Kinderen en dieren vallen permanent onder het toezicht van de bezoeker/gebruiker. Het is verboden 
om dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

Het is verboden om op de containers te klimmen. Uitgezonderd de containers die opengesteld zijn, met 
name het cementgebonden asbest en het AEEA, is het verboden om zich in de containers te begeven. 

Art. 9. Registratie - circulatie 

Tijdens de registratie- en/of losactiviteiten dient de motor van auto's of bestelwagens stilgelegd te 
worden. 

De bezoekers/gebruikers van het containerpark dienen de richtlijnen van de toezichthouders, de 
aangebrachte verkeerscirculatie en wegcode te volgen. Bij niet-naleving kan de verdere toegang 
geweigerd worden. 

De verkeerscirculatie bestaat uit o.a. de rijrichting, de verplichte wegingen op de weegbrug, het 
respecteren van de slagbomen, signalisatie. 

Art. 10. Reinheid 

De reinheid van de gebruikte ruimte dient ten allen tijde behouden te blijven. De bezoekers dienen op 
verzoek van de toezichthouder de vervuilde ruimte of plaats onmiddellijk en onverwijld te reinigen. 

 


