INTERCOMMUNAAL RECYCLAGEPARK IVVO – Albert I laan 36 VEURNE
REGLEMENT VAN INWENDIG BESTUUR

Artikel 1 – Algemene inlichtingen
- Het recyclagepark is toegankelijk met de elektronische identiteitskaart voor particulieren die inwoner zijn van Veurne.
Bedrijven en eigen diensten krijgen enkel toegang tot het recyclagepark als zij in het bezit zijn van een geldige
toegangskaart (elektronische badge). De bevolking kan er terecht uitsluitend met huishoudelijke afvalstoffen (en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) zoals vermeld onder punt 3. De afvalstoffen moeten gescheiden van elkaar
gedeponeerd worden in de desbetreffende containers, zodat deze stoffen vatbaar zijn voor maximale recyclage.
- Doelstelling van een recyclagepark: het recycleren van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen stimuleren!
DE GEBRUIKERS VAN HET RECYCLAGEPARK VERKLAREN ZICH AKKOORD MET DIT REGLEMENT.
- Openingsuren : dinsdag - vrijdag:
zaterdag:

08u30 – 16u45
08u00 -13u45

Ligging: Albert I laan 36
8630 VEURNE
tel:
058/314.037

gesloten op zondag, maandag
en op feestdagen (vermeld op de website van IVVO)
- Zelfstandigen, KMO’s, bedrijven, verenigingen en scholen mogen gebruik maken van het recyclagepark voor het afval
afkomstig van hun bedrijfsactiviteit, indien dit afval qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Zij
dienen te beschikken over een toegangskaart voor bedrijven.
Het reglement voor de aanvoer van ambachtelijk afval is op het recyclagepark verkrijgbaar.
- Voor bijkomende inlichtingen of vragen rond het diftarpark, kunt u terecht bij IVVO Klantendienst: tel : 057/ 21 41 60.

Artikel 2 - Toegangsmodaliteiten tot het recyclagepark
Ieder gezin gedomicilieerd in Veurne alsook binnenlandse 2de verblijvers krijgen toegang tot het recyclagepark met de
elektronische identiteitskaart. Buitenlandse 2de verblijvers en bedrijven hebben toegang tot het reyclagepark met een
geldige toegangskaart. Toegangskaarten zijn mits betaling te verkrijgen bij de IVVO Klantendienst aan € 8 (incl. BTW)
per kaart voor buitenlandse 2de verblijvers en voor bedrijven aan € 8 (excl. BTW) per kaart of € 16 (excl. BTW) voor
een gepersonaliseerde toegangskaart.
Sinds de heropening van de recyclageparken nav de sluiting door de corona-crisis, werkt het recyclagepark van
Verune uitsluitend op afspraak. De reservaties kunnen gemaakt worden via de link ‘reservatie recyclagepark’ op de
IVVO website, die de mensen doorverwijst naar het portaal om te reserveren. Zonder reservatie kan er geen toegang
verkregen worden tot het recyclagepark. Door het aanbieden van een geldige reservatie en identiteitskaart wordt er
automatisch toegang verleend tot het park.

Artikel 3 - Welke afvalstoffen worden aanvaard?
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 (art. 3, 17
° Materialendecreet).
Voor de toepassing van dit reglement zijn bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een
industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, in zoverre deze naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn
met huishoudelijke afvalstoffen (art. 3, 6° Materialendecreet).
Het recyclagepark is ingedeeld in een zone met betalende fracties en een zone met niet betalende fracties.

3a) Welke huishoudelijke afvalstoffen worden in de gratis zone aanvaard ?
- GLAS: hol wit glas en hol gekleurd glas
- PAPIER EN KARTON: platgevouwen aanbieden, geen vettig papier of karton

- METALEN: alle oude metalen, fietsen,...
- PMD: aanbieden in officiële zakken en bij voorkeur meegeven met de huis aan huis ronde
- AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN: koelkasten, diepvriezers, wasmachines,
TV’s, computers, allerhande kleine elektrotoestellen worden apart ingezameld
- TEXTIEL EN LEDERWAREN
- KLEIN GEVAARLIJK AFVAL: (inclusief motor- en frituurolie, tl- en spaarlampen, batterijen en rookmelders)
- PIEPSCHUIM: indien wit en niet vervuild
3b) Welke huishoudelijke afvalstoffen worden in de betaalzone aanvaard ?
- BOUW- en SLOOPAFVAL: apart te storten per fractie:
STEENPUIN
GEWAPEND BETON
KERAMIEK, PORCELEIN EN CELLENBETON
GIPSPLATEN EN LEEM
Het gaat hier over kleine hoeveelheden steenslag, cement, porcelein, aardewerk, tegels,...
Voor grotere hoeveelheden dient men op een containerdienst beroep te doen.
HOUT zoals afbraakhout en meubilair, geen MDF en TREINBILZEN apart
VLAK GLAS geen hittebestendige ovenschalen
- GEBONDEN ASBESTAFVAL verplicht verpakt aanleveren vanaf 1 april 2020 in afgesloten asbestzakken
(verkrijgbaar op het recyclagepark) of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie. Asbestzakken en persoonlijke
beschermingsmiddelen (2 per afhaling) kunnen gratis verkregen worden op het recyclagepark voor particulieren.
indien er misbruik van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen vastgesteld wordt, zullen de kosten
hiervoor doorgerekend worden aan de afnemer. Met andere woorden indien er asbestzakken en persoonlijke
beschermingsmiddelen gratis worden afgehaald in het recyclagepark maar er nadien geen registraties zijn voor de
aanbreng van asbest op het recyclagepark. Deze controle zal per kwartaal uitgevoerd worden. Dit wilt zeggen dat u 3
maanden de tijd heeft om asbest aan te brengen op het recyclagepark nadat u asbestzakken en/of persoonlijke
beschermingsmiddelen heeft afgehaald. Hieronder kan je de kosten terugvinden die aangerekend kunnen worden
indien misbruik wordt vastgesteld:
Persoonlijke beschermingsmiddelen: € 4,50 per pakket (excl. BTW)
Asbestzak klein (120x130 cm): € 1,00 per zak (excl. BTW)
Asbestzak groot (120x220 cm): € 1,25 per zak (excl. BTW)
Afname van persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestzakken voor bedrijven is altijd betalend volgens de tarieven
hieboven vermeld.
- HARDE PLASTICS: emmers, wasmanden, tuinmeubilair, planchetten,… in HDPE, PP en PVC
- BRANDBAAR GROFVUIL zoals plastiek, tapijt,... Dit afval moet aangebracht worden in stukken tot maximaal 1m
lengte!!
- GROOT HUISVUIL met afmetingen groter dan 1 meter worden niet aanvaard op het recyclagepark. Raadpleeg de
afvalkalender voor een huis-aan-huis ophaling van groot huisvuil (op afroep).
Voor herbruikbare goederen: bel Kringwinkel West: 078/15 50 05
- TUINAFVAL: snoeihout, gras en bladeren tot max 1,5 m lengte kan aangebracht worden op het Groenpark,
Bargiestraat 6 Ieper. Groenten- en fruitafval wordt er echter niet aanvaard en dient men mee te geven met de GFTinzameling: zie afvalkalender of zelf composteren in een compostvat, te koop op het recyclagepark.

3c) Welke vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard ?
Met afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, in zoverre
deze naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen (art. 3, 6° Materialendecreet), kan
men terecht bij IVVO-Veurne, Albert I-laan 36, 8630 Veurne (tel : 058/314 037).

3d) Welke afvalstoffen worden niet aanvaard ?
De volgende afvalstoffen mogen niet op het recyclagepark aangeboden worden
(niet-limitatieve opsomming):
- restafval (brandbaar, niet-recycleerbaar afval dat ontstaat door de normale werking van een particuliere
huishouding en in het voorgeschreven recipiënt (de restafvalcontainer) kan aangeboden worden)

-

groenten- en fruitafval
gashouders en/ of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie, vuurwerk), uitgezonderd campinggas
radioactief afval
autobanden

Artikel 4 - Welke tarieven zijn van kracht in de betaalzone ?
De tarieven voldoen aan de bepalingen van afdeling 5.1 van het Vlarema volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’
rekening houdend met de min-max vork van artikel 5.1.4.
€/kg
Brandbaar grofvuil
Gebonden asbest

Inert bouwafval, houtafval en
harde platics
Tuinafval

Huishoudens

Bedrijven

0,185
1000 kg gratis/gezin/jaar
>1000 kg : 0,13 (2020-2021) vanaf
2022 200 kg gratis/gezin/jaar
0,055

0,185
0,13

0,02

0,04

0,06

De tarieven worden aangerekend via een contantbelasting geïnd door IVVO.
De contantbelasting is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone van het recyclagepark ongeacht of deze de
betalende fracties per gemotoriseerd voertuig, per fiets of te voet aanbrengt.
De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per afvalfractie. De bezoeker duidt de juiste fractie
aan op de zuil bij de ingaande weegbrug van de betaalzone. Een brutoweging wordt geregistreerd. Na uitladen van de
aangeduide fractie rijdt de bezoeker naar de uitgaande weegbrug voor een tarraweging. Het verschil tussen bruto- en
tarragewicht is het aangeleverde gewicht, geregistreerd volgens een veelvoud van 10 kg, waarop de contantbelasting
wordt gerekend. Het verschuldigde bedrag, na aftrek van het eventuele tegoed, dient vereffend aan de betaalzuil. De
bezoeker ontvangt een ticket.
Indien de aanbieder meerdere betalende fracties aanbrengt, zal het tarief van de duurste fractie aangerekend worden.
Om dit te vermijden kan de aanbieder meerdere malen over de weegbruggen rijden om de verschillende fracties
afzonderlijk te registreren.
Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg vermenigvuldigd met de contantbelasting voor de
betrokken fractie.
Het is verboden uit het voertuig te stappen tijdens de weging. Het aantal personen in het voertuig dient bij bruto en
tarra weging steeds hetzelfde te zijn.

Artikel 5 - Welke betaalmogelijkheden zijn er ?
Elk gedomicilieerd gezin beschikt jaarlijks over een tegemoetkoming van € 9 per persoon. De tegemoetkoming wordt
per 1 januari toegekend en is geldig tot 31 december van hetzelfde jaar. Het openstaand saldo van een
tegemoetkoming kan niet overgedragen worden naar het volgende jaar. Dit tegoed kan aangewend worden voor de
betalende fracties, uitgezonderd voor grofvuil. Bedrijven krijgen geen tegoed. De rest van de tegemoetkoming is niet
overdraagbaar naar het volgende jaar.
Indien het tegoed is opgebruikt, kan er betaald worden met bancontact op het park of via een aangelegde
provisierekening bij IVVO. Er wordt geen krediet toegestaan op de provisierekening, tenzij betaling op het park door
uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is. Aanzuivering van de provisierekening kan met bancontact op het park
of via overschrijving met de gestructureerde mededeling vermeld op het ticket. Een overschrijvingsformulier is
eveneens ter beschikking op het park. Daarnaast is het mogelijk het saldo aan te zuiveren via het klantenportaal
met payconiq (https://ivvo.mob-it.be).
Een volgend bezoek aan het recyclagepark kan indien het eventuele negatief saldo betaald en geregistreerd is bij
IVVO.
De parktoezichter heeft het recht de toegang tot en het gebruik van het recyclagepark te weigeren indien de bezoeker
onvoldoende saldo ter beschikking heeft.
Provisies worden overgedragen naar het volgende jaar. Bij verhuis buiten de stad Ieper wordt de resterende provisies
terugbetaald.

Artikel 6 - Weigering van toegang tot het recyclagepark
Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder toezicht van één of meerdere recyclageparkwachters.
De inkomzuil zal de toegang tot het recyclagepark weigeren indien:

de bezoeker een negatief saldo heeft.
de bezoeker geschorst is op het recyclagepark
de aangeboden chipkaart niet actief is (IVVO dient eerst de betaling te ontvangen voor de kaart vooraleer deze
geactiveerd wordt)
De bezoeker kan tevens het park niet verlaten met een negatief saldo.
-

De parkwachter zal de toegang tot het recyclagepark weigeren indien:
 Andere afvalstoffen worden aangeboden dan deze waarvan de voorwaarden zijn vermeld onder artikel 3;
 Het hoogste toegelaten brutogewicht van het voertuig, waarmee de afvalstoffen afkomstig van particulieren worden
aangeboden, bedraagt 3,5 ton. Indien meer dan 3,5 ton wordt de aanbrenger aanzien als bedrijf. Voor bedrijven
bedraagt het hoogst toegelaten brutogewicht 7,5 ton;
 De hoogst toegelaten lengte van het voertuig incl. aanhangwagen meer dan 9 meter bedraagt;
 De aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de geldende sorteerregels en de aanwijzingen van de
verantwoordelijke parkwachter worden geselecteerd en/of gedeponeerd;
 De gebruiker met betalende fracties weigert het tarief te betalen, zoals vastgesteld door de gemeenteraden op het
selectief aanbieden van afvalstoffen;
 De gebruiker onjuiste selectieknoppen aanduidt op de selectiezuil van de betaalzone i.f.v. het aangeleverde afval;
De functie van de parkwachter bestaat uit: het instaan voor een goede werking, orde en netheid van het recyclagepark,
nazien op het correct sorteren en de bezoekers informeren.
Wanneer materialen in de verkeerde container of plaats worden achtergelaten, kan de parkwachter de bezoeker
verplichten dit afval terug te nemen en op de juiste plaats te deponeren.
De parkwachter heeft het recht om aangebrachte fracties te controleren naar aard en inhoud en desnoods de fractie en
het gewicht te (laten) corrigeren.
Bij herhaalde misbruiken en overtredingen van dit reglement kan door de directie de toegang tot het recyclagepark
tijdelijk geweigerd worden. Deze weigering wordt schriftelijk gemeld en medeondertekend door de directie. Indien er
door de aanbieder bezwaar is kan dit ingediend worden bij IVVO, dit bezwaar werkt niet opschortend.

Artikel 7 - Verkeersregels








De maximumsnelheid van de voertuigen op het recyclagepark is 10 km/uur.
Tijdens het lossen van de afvalstoffen dient de motor van de voertuigen te worden stilgelegd.
De gebruikers dienen voorrang te verlenen aan de containerwagens die de afvoer verzorgen.
De bezoekers te voet of met de fiets hebben voorrang op voertuigen in de wachtrij.
Indien er een uitzonderlijke grote aanvoer is kan het park gedurende een bepaalde tijd gesloten worden om de
afvoer te voorzien.
De parkwachter kan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining laten wachten indien er zich reeds teveel
mensen op het park bevinden.
De aanduidingen naar circulatie en stationeermogelijkheden dienen te worden gerespecteerd.

Artikel 8














De gebruikers van het recyclagepark mogen de containers en de overige ruimte van het terrein niet bevuilen. Indien
dit toch gebeurt dienen zij zelf in te staan voor het opruimen. Het nodige materiaal daartoe (borstels, schoppen) is
voorhanden. Indien er sprake is van schade kunnen de kosten hiervoor verhaald worden.
Het is het verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining te gooien; dit wordt
beschouwd als sluikstorten en wordt streng beboet! Daarnaast kunnen ook de kosten voor het afval aangerekend
worden.
Het is verboden afvalstoffen uit de containers of materialen van andere bezoekers weg te nemen.
Alle goederen die op het recyclagepark worden aangebracht, worden eigendom van IVVO.
Het is verboden op het terrein te roken of op enige wijze vuur te maken.
De toegang tot het recyclagepark is verboden voor dieren, uitgezonderd assistentiedieren die de aanbrenger
noodzakelijke hulp bieden.
Kinderen beneden de 12 jaar mogen niet vrij rondlopen op het recyclagepark.
De bezoekers mogen de persen/perscontainers op de parken niet zelf bedienen.
Grote stukken zoals meubels of kasten dienen vooraf gedemonteerd te worden.
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden om de verblijfsduur te beperken.
De bezoekers dienen de geldende sorteerregels en de op de borden aangebrachte aanwijzingen na te leven.



De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk vrij van onzuiverheden ingezameld te worden. Gemengd met andere
materialen (cfr sorteerregels) brengen deze schade toe aan de verwerkingsmachines en maken ze de recyclage
minderwaardig.

Artikel 9
IVVO is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen die zich voordoen op het recyclagepark.
Artikel 10
Personen vreemd aan de dienst die geen afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang tot het recyclagepark.
Artikel 11 - Camera’s
Indien het recyclageparken uitgerust is met camerabewaking, staat dit aangeduid aan de hand van het wettelijk bord
voor camerabewaking. De beelden van de camerabewaking kunnen gebruikt worden voor vaststelling inbreuken in
toepassing van dit aanvoerreglement/algemene politieverordening/gecoördineerd algemeen politiereglement.

Artikel 12
De gemeenteraadsbesluiten m.b.t. het vastleggen van de retributies/belastingen voor het recyclagepark alsook de
gemeentelijke politieverordeningen op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen volgens de zonale
politieverordening PZ Spoorkin zijn van toepassing.
De bepalingen van het Decreet van 5/04/1995 m.b.t. de algemene bepalingen inzake milieubeleid (waaronder GASboetes overeenkomstig art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet) zijn van toepassing.
De bepalingen van het Materialendecreet van 23/12/2011 zijn van toepassing.
De bepalingen van het Vlarema van 17/02/2012 zijn van toepassing.
De bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval van 16/09/2016 zijn van toepassing.
Onverminderd bovenvermelde bepalingen wordt het moedwillig deponeren van afvalstoffen in de verkeerde container
aanzien als sluikstorten.

