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Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken 
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016 

 

Dit reglement is van toepassing vanaf 01/07/2016. 
De gebruikers van het recyclagepark verklaren zich akkoord met het reglement. 

 
Artikel 1: Definitie 

Een recyclagepark (rp) is een door de intergemeentelijke vereniging aangewezen terrein 
dat voorzien wordt van de nodige infrastructuur en personeel met als doel de gescheiden 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, 
mogelijk te maken met het oog op een maximale recyclage van deze afvalstoffen. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

Het reglement is van toepassing op de recyclageparken van: 

- Ardooie - Biekorfstraat 8 
- Dentergem - Brouwerijstraat 21a 
- Ingelmunster - Trakelweg zn 
- Izegem - Lodewijk de Raetlaan 9 
- Ledegem - Roeselarestraat 1 
- Lendelede – Langemuntelaan 9 
- Meulebeke – Randweg zn 
- Oostrozebeke – Ballingstraat 1 
- Pittem - Fonteinestraat 28 
- Ruiselede – Bambruggestraat zn 
- Tielt - Ten Hovestraat 7 

 
Deze steden/gemeenten vormen het werkingsgebied van I.V.I.O. 

Artikel 3: Gebruikers 

Enkel natuurlijke personen vanaf 12 jaar die in het bezit zijn van een geldige elektronische 
identiteitskaart (e-ID) en die woonachtig zijn in het werkingsgebied van de 
intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. en personen die in het bezit zijn van een 
elektronische toegangskaart (eTK) (zie artikel 5) kunnen zich aanmelden op alle 
recyclageparken. Deze personen mogen op elk rp van I.V.I.O. hun afval deponeren, 
binnen de bepalingen van dit reglement. 

Artikel 4: Openingsuren en sluitingsdagen recyclageparken 

Openingsuren geldend voor alle recyclageparken van I.V.I.O.: 

maandag 14.00 – 16.45 uur 

huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen 

dinsdag 14.00 – 18.45 uur 

woensdag 14.00 – 17.45 uur 

donderdag gesloten 

vrijdag 09.30 – 17.45 uur 

zaterdag 09.30 – 15.45 uur 

zondag  gesloten 

 
15 minuten na sluitingstijd moet elke bezoeker het rp verlaten hebben. 

Alle sluitingsdagen van de rp (feestdagen en uitzonderlijke sluitingen) worden door I.V.I.O. 
gecommuniceerd via infopanelen aan de omheining van de rp’en, de ophaalkalender, de 
milieukrant, de website www.ivio.be, de Facebookpagina en de gemeentelijke 
infokanalen. 

 

http://www.ivio.be/
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Artikel 5: Toegangsmodaliteiten 

§ 1. Toegangskaart  

Een elektronische toegangskaart (eTK) kan door volgende personen bekomen 
worden: 
- Zelfstandigen die vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, afkomstig van hun activiteit, 

aanbrengen en waarvan hun zaak in het werkingsgebied van I.V.I.O. is gelegen. 
- Personen die voor rekening van een organisatie – al dan niet met een 

commercieel doel en met zetel in het werkingsgebied van I.V.I.O. - vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen aanbrengen zoals: kleine KMO’s, jeugdbewegingen, 
sportverenigingen, scholen, …;  

- Personen die voor rekening van een openbaar bestuur met zetel in het 
werkingsgebied van I.V.I.O. afval willen aanbrengen zoals gemeentediensten, 
diensten van het OCMW, huisvestingsmaatschappijen, … 

- Personen die nog niet beschikken over een e-ID en woonachtig zijn in het 
werkingsgebied van I.V.I.O. 

De elektronische toegangskaarten kunnen aangevraagd worden in I.V.I.O. (Lodewijk 
de Raetlaan 12 in Izegem) of via de website www.ivio.be 

§ 2. Kostprijs elektronische toegangskaart  

De aankoopprijs van een eTK bedraagt €5 (incl. BTW en excl. aangetekende 
verzendingskosten).  
De eTK wordt geactiveerd na betaling. 

§ 3. Procedure bezoek rp 

a. Aanmelden 
Gebeurt door middel van een e-ID of eTK (ook voor niet gemotoriseerde 
bezoekers). 

b. Registratie van de fracties 
b.1. huishoudelijke afvalstoffen 

De te betalen fracties worden door de bezoekers ingegeven aan de 
toegangszuil (zie prijslijst in artikel 5 §4). Door middel van volumemeting 
controleert de parkwachter de opgegeven hoeveelheden en stuurt bij waar 
nodig.  

Voor huishoudelijk afval geldt voor meerdere fracties een maximale gratis 
aanbreng op weekbasis. Een week loopt van maandagmorgen tot 
zondagavond. De parkwachter kan zelf de aanrekening corrigeren indien 
de maximale gratis hoeveelheid op weekbasis is overschreden. 

b.2. vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
De aanbrenger van het afval dient zich te begeven naar de wachtzone voor 
bedrijfsafval. De parkwachter bepaalt door middel van volumemeting de 
aanrekening van het afval conform de tarieven in artikel 5 §4.  

c. Bepalen van de kostprijs 
c.1. huishoudelijke afvalstoffen 

Na de registratie krijgt de bezoeker een ticket met vermelding van 
hoeveelheid en kostprijs. De parkwachter kan dit ticket ten allen tijde 
opvragen om de correctheid van de registratie te controleren. 

c.2. vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
Na aanrekening door de parkwachter krijgt de aanbrenger een bon met 
vermelding van hoeveelheid en kostprijs.  

d. Deponeren van het afval 
Vervolgens kan het afval in de juiste recipiënten worden gedeponeerd. 
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e. Betaling 
De betaling gebeurt enkel met de klassieke bankkaart (geen kredietkaarten 
zoals o.a. Visa) aan de betaalzuil voor het verlaten van het rp. Bij een 
openstaande schuld wordt de toegang tot het rp ontzegd. Pas na betaling van de 
openstaande schuld aan de betaalzuil wordt terug toegang verleend op het rp. 

f. Verlaten van het rp 
Na uitloggen met e-ID of eTK aan de uitgangszuil, moet men het rp verlaten.  

g. Beurten 
Per aansluitingspunt (gezin) worden 24 beurten op jaarbasis (01/01 – 31/12) 
toegekend. Bij niet-gemotoriseerd bezoek wordt een halve beurt aangerekend.  

Vanaf de 25ste beurt wordt €2,50 per beurt aan de ingangszuil aangerekend en 
moet vervolgens aan de betaalzuil – voor het verlaten van het rp - onmiddellijk 
betaald worden. Er kan telkens bij een bezoek slechts één beurt worden gekocht 
(zijnde de beurt van het bezoek zelf/geen mogelijkheid meerdere beurten te 
kopen).  

§ 4. Tarieven 

Alle onderstaande tarieven van de betalende fracties worden per schijf van ¼ m³ 
aangerekend.  

a. Tarieven huishoudelijke afvalstoffen 

De maximale aanbieding en de maximale gratis aanbieding gelden per huisgezin en 
niet per individu en worden op weekbasis beschouwd. Een week loopt van 
maandagmorgen tot zondagavond. 

Aard 
 

Tarief 
 

Tarief te betalen vanaf: 
 

Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten  

gratis Niet van toepassing 

Asbesthoudend afval €50/m3 
Meer dan 1 m³ op 

jaarbasis 

Bloempotjes en trays 
(zak van 300 l) 

gratis Niet van toepassing 

E.P.S.–verpakking (ISOMO) 
(zak van 1,5 m³) 

gratis Niet van toepassing 

Frituurolie en -vet gratis Niet van toepassing 

Grofvuil* €25/m3 Steeds te betalen 

Harde plastiek €25/m3 Meer dan 1 m³ op weekbasis 

Hol glas gratis Niet van toepassing 

Hout €10/m3 Meer dan 1 m³ op weekbasis 

Houtsnippers €4/m³ Steeds te betalen 

Inert materiaal** €20/m3 ¼ m³ op weekbasis 

KGA  €1/liter Meer dan 50 liter op weekbasis 

Metalen gratis Niet van toepassing 

Motorolie gratis Niet van toepassing 

Papier en karton gratis Niet van toepassing 
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Plastiekfolies (zak van 300 l) gratis Niet van toepassing 

Puinafval (bouw)** €20/m3 ¼ m³ op weekbasis 

Snoeihout, tuinafval en 
gazonmaaisel 

€15/m3 Meer dan 2 m³ op weekbasis 

Textiel gratis Niet van toepassing 

TL–lampen gratis Niet van toepassing 

Vlak glas, autoruiten € 25/m3 Meer dan 1 m³ op weekbasis 

Vertrouwelijke documenten gratis 1 m³ op weekbasis 

 

*=betreffende grofvuil worden volgende vaste tarieven toegepast: 

 Eenpersoonsmatras = €2,50- / stuk (= toets minder dan ¼ m³) 

 Tweepersoonsmatras = €6,25- / stuk (= toets ¼ m³) 

 Zetels = €6,25- (=¼ m³) / zitplaats (indien hoeksalon telt de bocht als één 
zitplaats) 

**= puinafval (bouw) en inert materiaal worden als één geheel gezien bij registratie 
maar moeten in aparte recipiënten worden gedeponeerd  

b. Tarieven vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Voor de berekening van de maximale aanbieding per week wordt als een week 
beschouwd de periode startend op maandagmorgen en lopende tot zondagavond. 
 
 

Aard 
 

Tarief 
 

Maximale aanbieding op 
weekbasis 

Afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten 

Gratis Geen beperking 

Asbesthoudende afval €50/m3 5 m³  

Bloempotjes en trays 
(zak van 300 l) 

€2/zak Geen beperking 

E.P.S.–verpakking (ISOMO) 
(zak van 1,5 m³) 

€5/zak Geen beperking 

Frituurolie en -vet gratis Geen beperking 

Grofvuil* €25/m3 Geen beperking 

Harde plastiek €25/m3 Geen beperking 

Hol glas gratis Geen beperking 

Hout €10/m3 5 m³  

Houtsnippers €4/m³ Niet van toepassing 

Inert materiaal €50/m3 5 m³  

KGA  €1/liter 250 liter 

Landbouwfolies €25/m³ Geen beperking 

Metalen gratis Geen beperking 

Motorolie gratis Geen beperking 

Papier en karton  gratis Geen beperking 
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Plastiekfolies 
(zak van 300 l) 

€6/zak Geen beperking 

Puinafval (bouw) €20/m3 5 m³  

Snoeihout, tuinafval en gazonmaaisel €15/m3 5 m³  

Textiel gratis Geen beperking 

TL –lampen gratis Geen beperking 

Vlak glas, autoruiten €25/m3 Geen beperking 

Vertrouwelijke documenten €40/m³ 1 m³ 

 

*=betreffende grofvuil worden volgende vaste tarieven toegepast: 

 Eenpersoonsmatras = €2,50- / stuk (= toets minder dan ¼ m³) 

 Tweepersoonsmatras = €6,25- / stuk (= toets ¼ m³) 

 Zetels = €6,25- (=¼ m³) / zitplaats (indien hoeksalon telt de bocht als één 
zitplaats) 

 

c. Tarief opkuis niet reglementair deponeren van afval 

Aard Tarief 

Afval plaatsen buiten de omheining vaste kost: €25 
variabele kost:€25/m³ 

Afval in foutief recipiënt deponeren  vaste kost: €25   
variabele kost: €25/m³ 

 
 

Artikel 6: Aangeboden afval 

§ 1. Wetgeving 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: 
alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel  4.1.1 van 
het VLAREMA. 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, 
verstaan: 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, zoals 
gedefinieerd in artikel 1.2.1, 54° van het VLAREMA 
 
§ 2. Niet toegelaten afvalstoffen 

- groente- en fruitafval 
- restafval 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie ) 
- radioactief afval, m.u.v. sommige rook detectoren 
- niet- cementgebonden asbesthoudende materialen. 
- krengen van dieren en slachtafval 
- oude en vervallen geneesmiddelen 
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
- zonnepanelen 
Deze opsomming is niet beperkend. 
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Artikel 7: Richtlijnen bij rp bezoek 

- Maximumsnelheid: 10 km/uur. 
- Bij het lossen van de afvalstoffen motor stilleggen. 
- Bezoekers geven voorrang aan ophaalbedrijven die de afvoer verzorgen. 
- Bij volle recipiënten kan de parkwachter de bezoeker doorverwijzen naar een ander 

rp. 
- Markeringen i.v.m. circulatie en parkeermogelijkheden moeten nageleefd worden. 
- Gebruikers van het rp moeten orde en netheid nastreven. Vervuiling moet opgeruimd 

worden. Hiervoor zijn borstels en schoppen beschikbaar en moeten na gebruik 
teruggeplaatst worden.  

- Het is verboden om afval buiten de omheining of over de omheining te plaatsen; dit 
wordt beschouwd en beboet als sluikstorten. 

- Het is ten strengste verboden afvalstoffen uit de containers weg/mee te nemen. 
- Alle goederen die op het rp worden aangebracht, worden eigendom van I.V.I.O. 
- Het is verboden op het terrein te roken of op enige wijze vuur te maken. 
- De toegang tot het rp is verboden voor dieren. 
- Kinderen onder de 12 jaar mogen niet vrij rondlopen op het rp. 
- Bezoekers mogen de perscontainers op de rp’en niet zelf bedienen.  
- Alle afvalstoffen moeten selectief aangeboden worden om de verblijfsduur op de rp’en 

te beperken.  
- Afvalstoffen moeten vrij van onzuiverheden zijn.  
- De bezoeker moet het afval eigenhandig in de containers deponeren. 
- Het is niet toegelaten een aanhangwagen handmatig het park binnen te duwen. 
- Het hoogst toegelaten brutogewicht van een voertuig is 3,5 ton. 

Artikel 8: Toezicht 

Tijdens de openingsuren staat het rp onder toezicht van de parkwachter(s). 

Bij vaststelling van niet conforme registratie zal de parkwachter de registratie corrigeren.  

Bij niet naleving van het recyclageparkreglement, wordt een “P.V. van vaststelling” door 
de parkwachter opgemaakt en voorgelegd aan de directie. Dit kan leiden tot een tijdelijk of 
definitief toegangsverbod.  

Bij misbruik van de toegangskaart kan deze door de directie van I.V.I.O. worden 
ingetrokken waardoor toegang tot de rp’en onmogelijk wordt.  

Artikel 9 

I.V.I.O. is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen die zich voordoen op 
het rp. 

Artikel 10 

Het park is enkel toegankelijk voor de aanbreng van afval en activiteiten in het kader van 
kringlooptuinieren. 

Artikel 11 

Overtredingen of inbreuken op dit reglement worden bestraft overeenkomstig de 
bepalingen van Titel XVI “ Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen” van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Artikel 12 

Het is de bezoeker verboden fooien, beloningen of enig ander voordeel, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, te bezorgen aan het I.V.I.O.-personeel. 


