
  

 

    
 

 
IVVO overslagstations - REGLEMENT VOOR AANVOER VAN BEDRIJFSAFVAL 

 

 
1. Algemene bepalingen.  

Voor aanvoer van bedrijfsafval op de overslagstations van IVVO te Veurne en Ieper, dient vanaf 
1/02/2021 een overeenkomst te worden afgesloten (zie in bijlage).  
Pas na ontvangst van een getekende overeenkomst kan de aanvoer van gesorteerd 
bedrijfsrestafval op de overslagstations aangeleverd worden. 
Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke 
afvalstoffen (zie VLAREMA - art. 1.2.1, §2, 54°) kunnen aanvaard worden.  
Meer info: https://www.ovam.be/vlaamse-wetgeving-0  

 
2. Wettelijk kader  

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende 25 
verschillende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld: 
1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong; 
2° glasafval; 
3° papier- en kartonafval; 
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten; 
5° groenafval; 
6° textielafval; 
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 
8° afvalbanden; 
9° puin; 
10° afgewerkte olie; 
11° gevaarlijke afvalstoffen; 
12° asbestcementhoudende afvalstoffen; 
13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten; 
14° afvallandbouwfolies;  
15° afgedankte batterijen en accu’s; 
16° pmd-afval; 
17° houtafval;  
18° metaalafval; 
20° recycleerbare harde kunststoffen; 
21° geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur); 
22° folies; 
23° keukenafval en etensresten; 
24° levensmiddelenafval  
25° matrassen 
(23°, 24° en 25 : nieuwe selectieve fracties verplicht vanaf 1/01/2021) 
 
IVVO aanvaardt de meeste van deze  afvalsoorten in beperkte hoeveelheden op haar 
diftarparken. Voor keukenafval kan beroep gedaan worden op de ophaling aan huis van gft-afval. 
Vraag hiertoe uw gft-container aan (https://www.ivvo.be/klantendienst of 057/21 41 60). 
Na uitsortering kunt u de brandbare restfractie aanleveren op onze overslagstations tijdens de 
openingsuren.  
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Door het ondertekenen van de bijhorende overeenkomst, erkent de aanvoerder dat hij door IVVO 
voldoende en concreet geïnformeerd werd over de wettelijke verplichtingen aangaande de 
sorteerplicht zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als 
aanvoerder/producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd 
in VLAREMA artikel 6.1.1.4.1°.   
 
3. Regeling aanvoer op de overslagstations 
3.1. Openingsuren  

Overslagstation 
Veurne 

voor brandbaar 
restafval :  
ma tem vr : 8u00-
16u45  
(zonder reservatie) 

voor groenafval : 
ma tem vr : 08u00-16u45 
za : 8u00-13u30 
(zonder reservatie) 

voor andere selectieve fracties : 
raadpleeg openingsuren 
recyclagepark Veurne 
(met reservatie) 

Overslagstation 
Ieper 

voor brandbaar 
restafval en selectieve 
fracties :  
ma : 10u00-11u45 
(zonder reservatie) 
di tem vr : 9u00 -16u45 
(met reservatie) 
za : 9u00-13u45 
(met reservatie) 

  

Bij onvoorziene omstandigheden, technische problemen of achterstand in betalen kan de 
aanvoerder tijdelijk geschorst worden.   
Voor de aanvoer van selectief ingezamelde afvalstoffen op het aanpalende recyclagepark, maak 
op voorhand een reservatie via https://recyclageparken.ivvo.mob-it.be en raadpleeg de 
aanvoermodaliteiten van het recyclagepark : 
- Veurne : https://www.ivvo.be/recyclagepark-veurne 
- Ieper : https://www.ivvo.be/recyclagepark-ieper  
 
3.2. Werking: aanvoer, weging en lossen.  
Elke aanvoerder dient zijn wagen zorgvuldig te positioneren op de weegbruggen. Fraude tijdens 
de weging zal onherroepelijk leiden tot schorsing van verdere aanvoer. Er zal permanent toezicht 
gehouden worden op de weegbrug door een camera. Bij het lossen moeten de eventuele 
aanwijzingen van het personeel van IVVO nagevolgd worden.  
 
3.3. Aansprakelijkheid.    
-De klant blijft steeds verantwoordelijk voor het vuil dat hij aanbrengt.    
-Bij het lossen van verboden producten, zal de klant instaan voor het verwijderen ervan of voor de 
gevolgen, die zich kunnen voordoen door zijn handelswijze.      
-De klant kan evenwel geen schadeloosstelling eisen indien er per vergissing waardevolle 
producten zouden gestort en verbrand zijn.    
-Beschadigingen aan het wegdek, de losplaats of eigendommen van IVVO, veroorzaakt door de 
aanbrenger, zijn ten laste van de aanbrenger.   
-De aanbrenger moet zich schikken naar de plaatselijke richtlijnen.   
-Roken is ten strengste verboden. 
-De aanvoerder dient alle geldende milieuregels te respecteren.  Eventuele lekkages dienen 
onmiddellijk te worden gemeld en opgeruimd.  
 

https://recyclageparken.ivvo.mob-it.be/
https://www.ivvo.be/recyclagepark-ieper


  

 

 
 
3.4. Controle van de aangevoerde afvalstoffen.    
- IVVO heeft altijd het recht de afgeleverde afvalstoffen grondig te controleren. Een dergelijke 
controle kan leiden tot niet aanvaarding van de aanvoer.    
 -Als een gedeelte van de lading buiten de toelatingsvoorwaarden valt, wordt de volledige 
aanvoer geweigerd.     
- Er is geen verhaal mogelijk door de aanvoerder op IVVO.   
- Zolang de controle duurt moet de klant in het voertuig blijven wachten en aanwezig blijven op 
de installatie.  Wachttijden kunnen niet worden verhaald op IVVO.   
 - De aanvoerder moet, op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten, de geweigerde afvalstoffen 
terug afvoeren. Wanneer hij niet bij machte is dit onder eigen regie uit te voeren, zal IVVO dit 
ambtshalve doen en de gemaakte kosten terugvorderen van de klant. 
 
3.5. Onregelmatigheden bij aanvoer van afvalstoffen - sancties    
Indien vastgesteld wordt dat het reglement van aanvoer wordt overtreden, zal de klant door 
middel van een aanmaning van de onregelmatigheden op de hoogte worden gesteld. Eveneens 
kan de klant toegang tot het terrein ontzegd worden als het vermoeden bestaat dat 
bovengenoemde veroorzaker is of was van een inbreuk op het reglement, vervalsing van 
documenten, sluikstorting of andere onregelmatigheden. Elke inbreuk zal in een register 
opgenomen worden dat ter beschikking staat van de bevoegde overheid.  
 Voor het verwijderen van niet conform afval op het overslagstation zijn de daaraan verbonden 
kosten ten laste van de klant. 
 
3.6. Weging en facturatie  
3.6.1. Weging    
Elke aanbreng wordt gewogen op een geijkte weegbrug van IVVO. Het minimum gewicht bedraagt 
20 kg. Het verschil in gewicht tussen de eerste en de tweede weging is het nettogewicht aan 
afvalstoffen dat geboekt wordt voor de facturatie.        
3.6.2. Badge 
Klanten, met een regelmatige aanvoer, kunnen een badge voor automatische weging bekomen. 
Deze badge is persoonlijk, en mag niet doorgegeven worden. Dit houdt in dat alle wegingen die 
met deze badge gebeuren doorgerekend worden aan de eigenaar ervan. Voor een nieuwe badge 
wordt € 8 (excl. btw) aangerekend via een aparte factuur.  
3.6.3. Facturatie en betalingen – algemene voorwaarden  
Voor bedrijven van binnen het werkgebied van IVVO: Elke factuur dient binnen de 30 dagen na 
factuurdatum vereffend worden. Bij niet betaling binnen deze termijn wordt de toegang 
geweigerd. 
Voor bedrijven van buiten het werkgebied van IVVO: lossen van afvalfracties slechts toegelaten 
mits contante betaling. 
3.6.4. Tarieven  
De tarieven voor de verschillende soorten gelijkaardig bedrijfsafval worden jaarlijks vastgesteld 
door IVVO en worden gepubliceerd op onze website: https://www.ivvo.be/overslagstations  
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4. Acceptatieverbod op de overslagstations voor brandbaar restafval 
Volgende afvalstoffen mogen wettelijk niet verwerkt worden of leveren problemen bij overslag 
en/of verwerking: 
- ongesorteerd bedrijfsrestafval (zie sorteerverplichtingen onder punt 2) 
- afval met te groot formaat (max : 0,25 m³ en max 1,5 m lengte)  
- metalen bussen of vaten, kunststofvaten die niet doorgesneden zijn 
- vloeistoffen, pasteuze stoffen, explosieve, vluchtige en kleverige stoffen 
- bepaalde soorten gevaarlijk afval : ontplofbaar, oxiderend, ontvlambaar, giftig, schadelijk, 
corrosief, irriterend, voor het milieu gevaarlijk, kankerverwekkend, teratogeen, mutageen, 
besmettelijk, (licht) radioactief, vloeibaar, kleverig, zeer stofferig, asbesthoudende stoffen, 
afvalstoffen van ziekenhuizen en laboratoria 
- verpakkingen die door bovengenoemde stoffen verontreinigd zijn 
- afvalstoffen met een heel hoge calorische waarde 
 
5. Bijkomende inlichtingen voor aanlevermodaliteiten 
IVVO Veurne, Albert 1-laan 36, 8630 Veurne, tel. 058/31.40.37 
IVVO Ieper, Pilkemseweg 107, 8900 Ieper, tel. 057/20.01.94 

 
 
 
 


