Algemeen reglement op de intercommunale recyclageparken van Incovo.
Artikel 1. Doel.
Een recyclagepark is een door Incovo aangewezen terrein dat voorzien wordt van de nodige
infrastructuur en personeel met als doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen ontstaan op het grondgebied van de intercommunale mogelijk te
maken met het oog op een maximale recyclage.
Artikel 2. Ligging.
De intercommunale recyclageparken zijn gelegen te

Machelen-Diegem Felix Timmermanslaan
Meise, Winkelveldbaan
Vilvoorde Centrum, Willem Elsschotlaan 8
Koningslo, Klein Hoogveld
Zemst, Houtemse straat
Londerzeel, Beemden

Artikel 3. Toegankelijkheid.
3.1 Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor :
-

-

particuliere inwoners van de gemeenten Machelen-Diegem, Vilvoorde, Zemst, Meise en
Londerzeel
particulieren die, hoewel niet ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente, beschikken over een tweede verblijf of een bebouwde
eigendom in eigendom
eigen gemeentelijke diensten en de intercommunale.

Op spontane wijze zal elke bezoeker zich legitimeren teneinde toegang te verkrijgen tot het
recyclagepark.
Naast een identiteitskaart of paspoort, kan hiertoe ook elk ander document gebruikt worden dat
aantoont dat betrokkene een tijdelijke of permanente verblijfplaats of eigendom heeft in de
gemeente waarin het recyclagepark gelegen is. De parkwachter is gemachtigd van deze
alternatieve documenten een kopie te nemen.
Bij aanvoer van grote hoeveelheden afvalstoffen, kan de bezoeker worden gevraagd om de
oorsprong van de afvalstoffen in een ondertekend registratieformulier te verduidelijken.
Incovo kan desgevallend een tijdelijke toelating (attest) afleveren waarmee toelating tot het
recyclagepark kan bekomen worden.
Het recyclagepark is geopend op de door de raad van bestuur van de intercommunale INCOVO
bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk
voor personen vreemd aan de dienst.
Het recyclagepark is toegankelijk tot 15 minuten vóór het sluitingsuur. Na sluitingsuur dienen
bezoekers met hun voertuig het recyclagepark te verlaten, onafgezien van het feit of alle
afvalstoffen reeds werden afgeladen of niet.
Op zon- en feestdagen is het recyclagepark gesloten.
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3.2 Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen zoals bepaald in
punt 3.1, tenzij onder begeleiding van :
- het personeel voor het afvoeren van de ingezamelde fracties.
- het intercommunale personeel, de milieuambtenaar of een afgevaardigde van de
gemeentelijke diensten.
Aan de controlerende overheden worden geen beperkingen opgelegd.
Artikel 4.

Omschrijving afvalstoffen

Op het recyclagepark mogen volgende fracties, die aan onderstaande scheidingsregels voldoen,
aangeboden worden. De fracties mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel
in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container gedeponeerd worden.
Afvalstoffen dienen op voorhand gesorteerd en gescheiden te worden aangeboden op het
recyclagepark. Volledig ongesorteerd afval kan voor aanbieding op het recyclagepark geweigerd
worden.
Eens een fractie is aangeleverd op het recyclagepark wordt het juridisch gezien beschouwd als een
afvalstof, en mag het enkel verwerkt worden door een erkend verwerker. De enige uitzondering hierop
is het (her)gebruik van gehakseld houtig groenafval of snoeihout als mulchmateriaal, cfr. omzendbrief
d.d. 26 MEI 2004 van de OVAM. - Omzendbrief betreffende de kwaliteit van “houtsnippers” voor gebruik
als mulchmateriaal.
4.1. Afbraakmaterialen.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan:
4.1.1. Mengpuin
Afbraakmaterialen bestaande samengesteld uit zuiver stenen (baksteen, dakpannen, steengruis, arduin,
beton, tegels) en steengruis.
Dit materiaal mag geen grond, pleister, gipskarton, cellenbeton, hout, papier of plastiek bevatten.
4.1.2. Gipskarton, pleister, cellenbeton :
Gipskarton, cellenbeton (Ytong), pleister.
4.1.3. Gebonden asbest :
Afbraakmaterialen en afvalstoffen die asbest in gebonden vorm bevatten.. Dit materiaal omvat
ondermeer golfplaten als dakbedekking, asbestleien, vlakke gevelplaten, asbestboard, gas-, water- en
rioleringsleidingen, bloembakken, vinylvloertegels en bitumen.
4.2. Papier – Karton.
Alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk,
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren
of kartonnen verpakkingen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag,
carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen,
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..
Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Kunststoffen, touw en andere vreemde materialen
moeten verwijderd worden.
4.3. Glas.
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Hol glas en vlak glasmet uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal,
opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen,
porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d..
Hol glas betreft alle flessen en bokalen.Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen
en schotels die geen hol glas zijn.
Hol glas en vlak glas moeten afzonderlijk worden aangeboden.
Stoppen, kurken, en deksels van flessen en bokalen moeten verwijderd zijn. Alle recipiënten dienen leeg
en zuiver aangeleverd te worden.
4.4. Oude metalen.
Alle soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van
KGA, metalen verpakkingen en elektrische en elektronische toestellen.
4.5. P.M.D.

(overeenkomstig het decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende
de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 21 januari 1997 - B.S. 05/03/1997)

Het verpakkingsafval, bestaande uit de hieronder beschreven types plastiek-, metaal- en
drankkartonverpakkingen.
4.5.1. Plastiek flessen en flacons. (P.)
Plastic flessen en flacons (eventueel platgedrukt en met hun dop van :
Water en limonade – fruit- en groentesappen – melk – afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of
in poeder) – wasproducten en wasverzachters – producten voor bad of douche – bleekmiddelen –
gedistilleerd water.
De verpakkingen volledig ledigen.
Maximum volume : 8 liter.
4.5.2. Metalen verpakkingen (M.)
Drankblikjes – conservenblikjes – schroefdoppen – kroonkurken en deksels van flessen en bokalen –
dozen en bussen – spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica – aluminium schoteltjes,
schaaltjes en bakjes.
De verpakkingen volledig ledigen
Maximum volume : 8 liter.
Alle verpakkingsmaterialen vervaardigd uit metalen of legeringen van metaal, gebruikt voor het
insluiten en beschermen van goederen of producten, die ontstaan zijn tijdens de normale werking van
een particuliere huishouding.
4.5.3. Drankkartons. (D.)
Drankkartons :
Drankkartons voor vloeibare producten (fruitsap, melk, …)
Goed geledigd, zonder voedingsresten.
Alle verpakkingsmaterialen vervaardigd uit een conglutinaat van kunststof, papier en aluminium, gebruikt
voor het insluiten en beschermen van vloeibare voedingsmiddelen, die ontstaan zijn tijdens de normale
werking van een particuliere huishouding.
Dit verpakkingsafval moet leeg en plat aangeboden worden.
Kartonverpakkingen, plastiekfolie en -film mogen niet in deze fractie aangeboden worden.
4.6. Groenafval.
De verschillende types organisch-biologisch afval afkomstig van parken, tuinen en groenvoorzieningen
gescheiden in volgende deelfracties:
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4.6.1. Gemengd groenafval :
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gemengd groenafval verstaan: organisch
composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit
parken en plantsoenen, gazon- en wegbermmaaisel en kerstbomen. Onder snoeihout worden enkel
takken met een diameter van minder dan 20 cm verstaan.
4.6.2. Stronken
Bomen, snoeihout, wortels en stronken van gelijk welke diameter en met een max. lengte van 3 meter
mogen aangeboden worden. De stronken dienen van grond ontdaan te worden.
4.7. Textiel.
Alle herbruikbare en zuivere kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…).
Deze kledij moet worden aangeboden in een plastic zak, te sluiten na controle door de toezichter.
4.8. Klein gevaarlijk afval (K.G.A.):
Vrf, olie, detergenten, verdelgingsmiddelen, scheikundige oplosmiddelen, zuren en basen, lampen
batterijen en ander klein gevaarlijk afval zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 13
maart 1991, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 14 september 1991, moet aangeboden worden
aan de parkwachter, zo mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of met duidelijke vermelding van het
soort product dat zich erin bevindt.
De aanbieder blijft verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt ingevolge
foutieve aangifte over de aard van het aangeleverde KGA.
4.9. AEEA.

Agedankte elektronische of elektrische apparaten, inzonderheid apparaten die elektrische
stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken en
apparaten voor het opwekken, verbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een
van de hieronder genoemde categorieën vallen en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning
van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom; eveneens zijn begrepen
alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het
moment dat het wordt afgedankt.
1°
2°
3°
4°

grote huishoudelijke apparaten;
kleine huishoudelijke apparaten;
IT- en telecommunicatieapparatuur;
consumentenapparatuur;

5° elektrische en elektronische tuingereedschappen;

6°
7°
8°
9°

huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur;
andere elektrische en elektronische gereedschappen;
speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur;
meet- en controle-instrumenten;

4.10. Houtafval.
Onbehandeld hout (paletten, bekistingshout en niet-geschilderde balken en pannenlatten) en
behandeld hout eventueel met herbekleding en verf (oud meubilair zonder ander afvalsoorten;
afbraakhout; spaanplaten,; houtderivaten; vezelplaten met of zonder herbekleding).
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Geen chemisch verduurzaamd tuinhout (afsluitingen, speeltoestellen, tuinhout, ..)
4.11. Recycleerbare kunststoffen.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder recycleerbare kunststoffen verstaan:
4.11.1. Zuivere folies:
Zuivere verpakkingsfolie, baksteenfolies (zonder stenen), zuivere folies, zakjes van warenhuizen,
verzamelverpakking (folie), zandzakken (leeg), krimpfolies, zuivere folies met een kleine plakker, folie
van cementzakken (zonder papier), gekleurde zuivere folies, plastic mapjes (bureau),
kunstmeststofzakken (niet gevaarlijk), zakken van turf, zakken van bemesting, potgrondzakken, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
4.11.2. Bloempotjes.
Plastic bloempotten (veegschoon), plastic plantentrays (veegschoon) en blauwe champignonbakjes
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
4.11.3. Piepschuim.
Piepschuim uit verpakkingen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Piepschuimsnippers (“chips”) en verpakkingen van voedingswaren
zijn niet toegelaten.
4.12. Herbruikbare goederen.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de
normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit) ontstane
afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals
meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d..
4.13. Grof huisvuil .
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die geen gevaarlijke afvalstoffen bevatten en
-

niet recycleerbaar zijn en omwille van de omvang niet in de gewone huisvuilzak kunnen
(matrassen, zetels, ....)
niet recycleerbaar zijn en in grote hoeveelheden vrijkomen bij kleinschalige bouwwerken
(behangpapier, ...)
niet meer sorteerbaar zijn in de afzonderlijke recycleerbare fracties

Artikel 5.

Bedrijfs- en industrieel afval.

Handels-, bedrijfs- en industrieel afval wordt in regel niet aanvaard.
De afvalstoffen van de ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen wel naar het gemeentelijk
recyclagepark worden gebracht in zoverre de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en
hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Vrachtwagens en aanhangwagens
met laadruimte groter dan 2,5 meter worden in dit opzicht niet op het recyclagepark toegelaten.
Artikel 6.

Inwendige orde.

6.1. Algemene instructies.
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Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder toezicht van de recyclageparkwachter.
De parkwachter zal de toegang tot het recyclagepark weigeren indien :
 Andere afvalstoffen worden aangeboden dan deze waarvan de voorwaarden zijn vermeld onder
artikel 4;
 Vrachtwagens en aanhangwagens met laadruimte groter dan 2,5 meter zich aanbieden op het
recyclagepark
 De aangeboden afvalstoffen onvoldoende gesorteerd worden aangeboden of niet overeenkomstig de
aanwijzingen van de verantwoordelijke parkwachter kunnen gedeponeerd en/of geselecteerd worden
 De gebruiker op de betalende recyclageparken weigert het tarief te betalen, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
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.
Bij herhaalde misbruiken en overtredingen van dit reglement kan door de directie de toegang tot het
recyclagepark tijdelijk geweigerd worden. Deze weigering wordt door INCOVO schriftelijk gemeld.
De gebruikers betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid.
De intercommunale is niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels of eventuele beschadiging van
persoonlijke goederen of voor diefstal.
De bezoekers en de ophalers / verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter
op te volgen. Laatstgenoemde voert de controle op deze reglementen uit.
6.2.








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 containertrucks 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 een park gedurende een bepaalde tijd gesloten
worden om de afvoer te voorzien. Men zal dan doorverwezen worden naar een ander recyclagepark
De recyclageparkwachter 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.

6.3.











Verkeersregeling.

Netheid - veiligheid

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.
Het is het verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining te gooien;
dit wordt beschouwd als sluikstorten.
Het is verboden afvalstoffen uit de containers weg te nemen.
Alle goederen die in het recyclagepark worden aangebracht, worden eigendom van INCOVO
Het is verboden op het terrein te roken of op enige wijze vuur te maken.
De toegang tot het recyclagepark is verboden voor dieren.
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 op de
parken te beperken.
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De bezoekers dienen de geldende sorteerregels en de op de aanduidingsborden 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.
De tijdens de huis-aan-huis inzameling geweigerde PMD-zakken dienen vooraf gesorteerd te worden
en kunnen pas dan in de juiste recipiënt worden gedeponeerd.
De bezoeker dient het afval eigenhandig in de containers te deponeren.

6.4.

Vuur / beschadigingen.

Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden
de omheining, containers, gebouwen of uitrusting te beschadigen.
Artikel 7.

Retributie.

De toegang tot het recyclagepark wordt d.m.v een belastingreglement afhankelijk gesteld van het
voldoen aan welbepaalde belastingtarieven in functie van het type voertuig en de fractie die wordt
aangebracht.
Betalingen op het recyclagepark kunnen uitsluitend met Bancontact of met DIFTAR-tickets te koop op
de hoofdzetel van Incovo.
Artikel 8.
De bepalingen van het Decreet van 02.07.1981 betreffende het beheer van afvalstoffen en van titel 16
van het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (milieuhandhaving) van 5.04.1995
zijn van toepassing.
Onverminderd de bepaling van bovenvermeld decreet, wordt het moedwillig deponeren van afvalstoffen
in de verkeerde container aanzien als sluikstorten.
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