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Betreft: Dienstverlening rond afvalinzameling in geval van verminderde personeelsbezetting wegens de
coronacrisis.

INHOUD
Kader
De coronacrisis maakt het noodzakelijk om een kader op te stellen voor de periode waarbij het reguliere
afvalbeheer als gevolg van een mogelijk lagere personeelsbezetting niet meer kan gegarandeerd worden.
Deze omzendbrief regelt niets over personeelszaken in deze sector, of werknemers al dan niet mogen
komen werken. Wel wil deze duidelijkheid verschaffen over de organisatie van het afvalbeheer als er
onvoldoende werknemers voorhanden zijn omwille van ziekteverloven of maatregelen m.b.t. de
coronacrisis. De omzendbrief schrijft voor welke dienstverlening de intercommunale of de gemeente moet
garanderen en welke prioriteiten moeten gelegd worden. De omzendbrief werd opgesteld in overleg met
OVAM en Interafval.

Algemeen
Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te
voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit
afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist.
De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de
recyclageparken. Sorteerstraatjes vallen wel mee onder de prioritaire afvalinzameling. Afval mag zich hier
immers niet opstapelen door het niet ledigen van de straatjes.
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Huis-aan-huisinzameling
1.
Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en
gft-afval. De aanvangsdatum van dit regime wordt via een nieuwe omzendbrief op Vlaams niveau
vastgelegd van zodra er vanuit de intercommunales via Interafval wordt aangegeven dat er te weinig
personeel is om de normale dienstverlening te waarborgen.
Huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout (beide op afroep)
zijn niet prioritair. Ook de inzameling op afroep van asbest is niet prioritair door een algemeen gebrek
aan mondmaskers; wel moet duidelijk gecommuniceerd worden dat de asbestpartijen die langer bij
burgers blijven liggen, goed verpakt gestockeerd worden, zodat er geen risico is op verspreiding van
vezels.
Het ledigen van ondergrondse containers, glasbollen, textielcontainers en andere publieke afvalrecipiënten
is wel prioritair. Dit om te vermijden dat er op deze plekken extra afval naast de recipiënten wordt
gedeponeerd en er op die manier onhygiënische situaties ontstaan. De frequentie van ledigen is af te
stemmen op de vulgraad.
2.
Indien de reguliere ophaalfrequentie van restafval en gft-afval hoger ligt dan het minimum
opgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval, mag de frequentie dalen tot
dit minimum.
3.
Indien het tekort aan werknemerscapaciteit nog nijpender wordt, moet men prioriteit geven aan
dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in dichtbebouwde
zones.
De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Slechts in uitzonderlijke
gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van restafval en gft-afval
niet haalbaar is, kunnen deze stromen in dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een
verbrandingsinstallatie. Daarvoor is echter wel een afwijking vereist van het verbrandingsverbod
(VLAREMA art.4.5.2).

Recyclageparken
De stromen die terechtkomen op de recyclageparken zijn in het algemeen minder dringend af te voeren.
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Alle recyclageparken sluiten met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020. De personeelsleden
worden waar nodig ingeschakeld om de ophaling aan huis te garanderen.

Hygiënemaatregelen
Besmetting door contact met de afvalfracties/recipiënten kan voorkomen worden door een goede
handhygiëne. Er moet voldoende gereinigde werkkledij en veiligheidshandschoenen ter beschikking zijn.
Volg daarvoor de algemene instructies i.v.m. hygiëne.

Communicatie
Intercommunales en lokale besturen moeten de nodige communicatie verstrekken, via verschillende
kanalen, naar alle doelgroepen:
Om de wijzigingen van inzameling kenbaar te maken
Om de wijzigingen in opening en toegankelijkheid van de recyclageparken te duiden
Om de redenen van afwijkingen te verantwoorden (bv gft- en restafval in zelfde ophaalwagen)
Bij vragen over deze omzendbrief kan contact opgenomen worden met Ann De Boeck (OVAM): 0492
231769.
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