
 

Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Maastricht 2021    Bijlage 2 

 
Artikel I 
 
De Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 wordt gewijzigd als volgt: 
 
A 
In artikel 7, eerste lid, wordt na “De gemeenteraad stelt” ingevoegd “in de bijlage”.  
 
B  
De bijlage bij dit besluit wordt ingevoegd als bijlage 1. 
 
Artikel II 
 
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 1 januari 2022. Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald 
als “Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Maastricht 2021”.  

 

Bijlage 1 

 

INZAMELCATEGORIE BESTANDDELEN HUISHOUDELIJKE 
AFVALSTOFFEN 

FREQUENTIE VAN 
INZAMELING1 

   

1. Inzameling huis aan 
huis (bij de 
percelen;  
haalsysteem met 
een vaste 
inzamelfrequentie). 

a. Bioafval2 en bundels snoeihout; 
b. restafval; 
c. oud papier en karton; 
d. textiel; 
 

a. 1x per week 
b. 1x per twee weken 
c. 1x per maand 
d. 1x per kwartaal 

   

2. Inzameling aan huis 
(bij het perceel; 
haalsysteem  op 
afroep / op 
afspraak). 

a. grof huishoudelijk afval (op afspraak); 
b. afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur. 
 

 

   

3. Inzameling bij 
milieuperrons 
(inzamelplaats op 
wijkniveau; 
brengsysteem). 

a. oud papier en karton; 
b. wit verpakkingsglas,  
c. bont verpakkingsglas; 
d. PBD (Plastic verpakkingen Blik en 

Drankenkartons)3; 
e. Luiers en incontinentiemateriaal 

 

   

4. Inzameling bij 
milieuparken 

a. klein chemisch afval (KCA);  

                                                        
1 Frequentiebepaling is alleen van toepassing op huishoudelijke afvalstromen die vallen onder inzamelcategorie 1 (huis-aan-huis 
inzameling). Bij de andere inzamelcategorieën is geen sprake van een inzamelfrequentie. 
2 Met bioafval wordt tevens bedoeld groente-, fruit-, en tuin afval (GFT) of groente- fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E). 
3 Ook wel PMD genoemd: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). 



 
(inzamelvoorziening 
op regionaal niveau; 
brengsysteem).   

b. (verpakkings)glas met kleurscheiding 
(wit en bont); 

c. vlakglas; 
d. oud papier en karton; 
e. PBD (Plastic verpakkingen Blik en 

Drankenkartons); 
f. Polystyreen (piepschuim); 
g. textiel, kleding en schoeisel; 
h. wit- en bruingoed (afgedankte 

elektrische en elektronische 
apparatuur); 

i. batterijen; 
j. energiezuinige lampen; 
k. gemengd steenachtig materiaal (puin, 

niet verontreinigd); 
l. grond (schoon, niet verontreinigd); 
m. houtafval (categorie A en B); 
n. houtafval (categorie C); 
o. metalen; 
p. banden; 
q. grof tuinafval; 
r. kerstbomen (een kerstboom van 

woonkamerformaat zonder pot en 
versieringen); 

s. asbest en asbesthoudend afval 
(uitsluitend bij het milieupark 
Beatrixhaven); 

t. grof huishoudelijk afval; 
u. matrassen; 
v. huishoudelijk restafval; 
w. harde kunststoffen; 
x. gasflessen; 
y. gips en gasbeton; 
z. dakafval; 
aa. oud gereedschap; 
bb. frituurvet; 
cc. afgewerkte olie; 
dd. luiers en incontinentiemateriaal; 
ee. medicijnen en injectienaalden. 

 

 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 december 2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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