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RECYCLAGEPARKEN 
 

AFDELING 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op   de maximale recyclage en nuttige 

toepassing van deze afvalstoffen.  

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 3.1, 17° van het Materialendecreet (23 december 2011 

en latere wijzigingen). 

Onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen genoemd, wordt 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 (17 februari 2012 en latere wijzigingen). 

De definities opgenomen in het Materialendecreet, het VLAREMA en de bijhorende uitvoeringsbesluiten 

zijn eveneens van toepassing op dit reglement. 

Onder intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt verstaan: de opdrachthoudende vereniging 

Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele, waaraan de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht 

beheersoverdracht hebben verleend. 

Artikel 2 

Het reglement is van toepassing op de recyclageparken van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, 

geëxploiteerd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband, gelegen in het werkingsgebied van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband, en op het grondgebied van de gemeentelijke deelnemers die 

bij haar voor de vermelde activiteit zijn aangesloten, met name te: 

1. Melsele, Slekkenstraat z/n – 9120 Beveren (Melsele) 
2. Rupelmonde, Geraard De Cremerstraat 113a  – 9150 Kruibeke (Rupelmonde)   
3. Verrebroek, Havinkbeekstraat 28 – 9130 Beveren (Verrebroek) 

     

Onder gemeentelijke deelnemers wordt verstaan, de gemeenten die bij wijze van beheersoverdracht een 

mandaat gegeven hebben aan Ibogem om de afvalinzameling van het grondgebied te realiseren. Dat zijn 

de gemeente Beveren, gemeente Kruibeke en gemeente Zwijndrecht, hierna genoemd de Ibogem-regio. 
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Artikel 3 

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de Ibogem-regio, en voor de ondernemingen 
die op het grondgebied van haar gemeente(n) gevestigd zijn, in zoverre de door de ondernemingen 
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1.2.1, 
54° van het VLAREMA. De recyclageparkwachters hebben het recht om de aanbieder te weigeren als zij 
oordelen dat het afval niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. 

Onder inwoners worden alle natuurlijke personen woonachtig in de Ibogem-regio begrepen. Onder 

ondernemingen worden alle rechtspersonen begrepen wiens exploitatiezetel in een gemeente gevestigd is 

binnen de Ibogem-regio. 

Het is verboden afvalstoffen afkomstig van natuurlijke en/of rechtspersonen uit andere gemeenten aan te 

bieden. Bij vermoeden van aanbieding van dit afval heeft de recyclageparkwachter het recht, tot bewijs 

van het tegendeel door de aanbieder, hem de toegang te weigeren.  

Artikel 4 

De recyclageparken zijn toegankelijk voor de inwoners van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
op de data en openingsuren opgenomen in de afvalkalender en vermeld op de website van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband.  
 
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.  

AFDELING 2 – GEBRUIK VAN DE RECYCLAGEPARKEN 

Artikel 5 

De inwoners dienen zich aan te melden door middel van hun elektronische identiteitskaart. Het is niet 

toegestaan om met de identiteitskaart van iemand anders het recyclagepark te betreden. Bij enig 

vermoeden van misbruik kan de parkwachter de toegang weigeren en/of beroep doen op de politie om het 

misdrijf vast te stellen.   

Ondernemingen en diensten kunnen zich aanmelden door middel van een geïndividualiseerde badge. Elke 

nieuwe badge (bij ontbreken of vervreemden ervan) zal aangemaakt worden door Ibogem (betalend). 

Particulieren die niet hun officieel adres hebben in de Ibogem-regio, maar er een tweede verblijf hebben 

of een huis aan het (ver)bouwen zijn en daarvan regelmatig afval hebben, kunnen een tijdelijke badge 

aanvragen (betalend). Een parkbezoek verloopt daarna hetzelfde als met de elektronische identiteitskaart. 

Artikel 6 

Op het recyclagepark mogen minstens de hierna vermelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. (zie bijlage 2 voor de uitgebreide lijst)  

― aeea; 

― afvalglas; 

― asbestcementhoudende afvalstoffen; 

― banden; 

― bouw- en sloopafval; 

― folie; 
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― frituurvet en -oliën; 

― gips; 

― grofvuil brandbaar; 

― harde kunststoffen; 

― herbruikbare goederen; 

― hout; 

― huishoudglas; 

― kga; 

― kurk; 

― metalen; 

― papier en karton; 

― piepschuim; 

― textiel; 

― tuinafval 

― vlak glas; 

― zuiver steenpuin 

 

Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden op het recyclagepark: 

― huisvuil/restafval (behalve in restafvalzakken met Ibogem-logo op het recyclagepark van Melsele in 

juli en augustus); 

― groente- en fruitafval; 

― pmd-afval; 

― gasflessen bestemd voor meermalig gebruik en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

― munitie en ontplofbare stoffen; 

― krengen van dieren en slachtafval; 

― oude en vervallen geneesmiddelen; 

 

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, ten einde de verblijfsduur van 

de bezoekers op het terrein te beperken. Het aanbieden van de afvalstoffen gebeurt op die wijze waarbij 

de recyclageparkwachter kan constateren dat de aangeboden afvalstoffen maximaal gesorteerd zijn. De 

recyclageparkwachter mag de aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen op foutieve 

aanbiedingen en de nodige richtlijnen verstrekken en indien nodig de afvalstoffen weigeren. Indien door 

de parkwachter wordt vastgesteld dat er afvalstoffen foutief werden aangeboden, zal de opruimkost (in 

uurloon) en de verwerkingskost (volgens de tarieven) aan de aanbieder worden doorgerekend.  

De inwoner moet bij het inrijden zelf aan de terminal ingeven welke afvalstoffen hij bij heeft en of ze al dan 

niet recycleerbaar zijn. Bij fraude mag de parkwachter de ingave op eigen initiatief aanpassen. 

De aanbieder deponeert zelf de afvalstoffen in het inzamelrecipiënt dat voorzien is voor de desbetreffende 

afvalstof. De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorziene container, recipiënt of opslagruimte 

gedeponeerd worden. Indien door de parkwachter wordt vastgesteld dat er afvalstoffen foutief werden 

aangeboden, zal de opruimkost (in uurloon) en de verwerkingskost (volgens de tarieven) aan de aanbieder 

worden doorgerekend. 
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De aanbieder overhandigt zelf het kga aan de parkwachter. Het aangeboden kga wordt zoveel mogelijk in 

de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te 

vereenvoudigen. Indien nodig brengt de aanbieder zelf de aanduidingen aan over de aard, samenstelling 

en eventuele gevaren van het kga op de verpakking. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen 

te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het kga te voorkomen. Injectienaalden, 

bloedlancetten en pennaalden moeten aangeboden worden in een naaldcontainer. 

De aanbieder brengt asbestcementhoudende afvalstoffen volledig verpakt naar het recyclagepark. Het 

verpakkingsmateriaal bestaat uit doorzichtige folies en zakken die voldoen aan de vigerende regelgeving, 

zodat parkwachters controle kunnen uitoefenen op het aangeleverde materiaal. Het verpakte 

asbestcement wordt inclusief de verpakking in de container voor asbestcement gelegd. Het is verboden 

om de verpakking te openen en/of leeg te maken. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen 

te treffen om het verspreiden van asbestvezels te voorkomen.   

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband respecteert de bepalingen van de Vlaamse regering bij de 

organisatie van de inzameling van asbestcement in het recyclagepark. Het lokale bestuur voorziet zijn 

inwoners op regelmatige tijdstippen en via verschillende kanalen, in sensibiliserende informatie over het 

herkennen van, omgaan met en correct aanleveren op het recyclagepark van materialen in asbestcement. 

Artikel 7 

De aangeleverde afvalstoffen worden afgerekend volgens de door de Raad van Bestuur goedgekeurde 

tarieven vastgelegd in bijlage 1. Voor afval van ondernemingen wordt een aparte tarieflijst vastgelegd 

(bijlage 2). 

Betaling van de verschuldigde bedragen gebeurt enkel middels gebruik van bankkaarten. Betaling van 

ondernemingen verloopt via facturatie.  

Bij een openstaande schuld wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd. Pas na betaling van de 

openstaande schuld aan de betaalzuil wordt terug toegang verleend op het recyclagepark. Ook 

openstaande schulden voor andere dienstverleningen door Ibogem  geven aanleiding tot het weigeren van 

de toegang aan de recyclageparken.  

Artikel 8 

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter.  De bezoekers 

van het recyclagepark dienen zich te houden aan de richtlijnen.  

Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de registratiezone te laten 

wachten indien er zich te veel mensen op het recyclagepark bevinden, evenals in functie van een goede 

verkeersregeling op het recyclagepark. 

Het is de parkwachter toegestaan om de aanbrengers van afvalstoffen te weigeren indien: 

- de aanbieder weigert zijn identiteit kenbaar te maken; 
- (hij vermoedt dat) de aanbieder niet zijn eigen identiteitskaart gebruikt;  
- de gebruiker weigert om de registratieprocedure te volgen; 
- andere afvalstoffen worden aangeboden dan degene waarvoor de voorwaarden zijn bepaald in dit 

reglement; 
- de aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen; de aangeboden afvalstoffen niet 

overeenkomstig de aanwijzingen (van de parkwachter) worden gedeponeerd; 
- de aanbrenger afval meeneemt van het recyclagepark; 
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- de aanbrengers het tarief voor de betalende afvalfracties weigeren te betalen. 
 

Elke controverse t.a.v. de recyclageparkwachter kan aanleiding geven – na verslag van de parkwachter naar 

de directie – om verdere toelating op de recyclageparken van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband te weigeren gedurende een periode vastgelegd door de directie zonder recht op 

schadevergoeding naar het intergemeentelijk samenwerkingsverband.   

Artikel 9 

Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften gelden volgende regels: 

- de snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur; 
- er kan maar in één richting gereden worden; 
- de bezoekers zijn ertoe gehouden te alle tijde de aanwijzingen van de parkwachter te volgen; 
- de verkeersregels van de officiële wegcodes dienen te worden nageleefd; 
- bij het lossen van de afvalstoffen dient het voertuig op de daarvoor voorziene ruimte geparkeerd 

te worden en dient de motor te worden stilgelegd; 
- de veilige doorgang van andere voertuigen dient steeds te worden gegarandeerd; 

 

De toegelaten voertuigen voor de aanbrengers van het afval bestaan uit personenwagens en bestelwagens, 

eventueel met kleine aanhangwagen (enkele as) en andere kleine transportmiddelen met een maximum 

wielbasis van 8,75 m (Melsele en Rupelmonde) of 9 m (Verrebroek). Onder wielbasis wordt verstaan de 

afstand tussen het eerste en het laatste wiel van het voertuig en de aanhangwagen. Het maximaal 

toegelaten gewicht mag, inclusief aanhangwagen de 3500 kg niet overschrijden. 

Artikel 10 

De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het 

terrein steeds zo rein mogelijk houden.  Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen 

bevuilde terrein te reinigen. 

Het is verboden om afvalstoffen te deponeren of achter te laten aan de toegangspoorten of de omheining 

van het recyclagepark. Het is verboden om afvalstoffen over de omheining van het recyclagepark te gooien. 

Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.  

Artikel 11 

Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.  

Dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark.   

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider en mogen niet alleen 

rondlopen op het recyclagepark. 

Alle afvalstoffen die op het recyclagepark worden aangeboden worden eigendom van  het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband. Zodra de afvalstoffen in de daarvoor voorziene container zijn 

gedeponeerd, mogen deze afvalstoffen niet meer meegenomen worden tenzij door de inzamelaar 

aangesteld door het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
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Artikel 12 

De gebruikers van het recyclagepark betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid.  Het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of materiële 

beschadiging van persoonlijke goederen of diefstal. 

De gebruikers worden aansprakelijk gesteld voor de schade door hun toedoen aangebracht aan de 

inrichting of uitrusting van het recyclagepark. 

Artikel 13 

Door het betreden van het recyclagepark worden de gebruikers geacht kennis te hebben genomen van 

onderhavig reglement en er mee in te stemmen. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het publiek 

via de website www.ibogem.be en door uithanging op de daartoe voorziene plaats op het recyclagepark. 

Onverminderd de door het Strafwetboek voorziene strengere straffen zullen de overtredingen van 

onderhavig reglement door politiestraffen worden beteugeld.   

Benevens de normale bevoegde overheid, nl. de lokale politie, zijn ook de parkwachters gemachtigd om dit 

reglement uit te voeren. Afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving naar de bevoegde instanties 

doorgezonden. 

AFDELING 3 – OVERGANGSBEPALING 

Artikel 14 

Dit reglement vervangt onmiddellijk elk voorgaande reglement voor het recyclagepark.  De 

exploitatieverantwoordelijke wordt belast met de uitvoering ervan vanaf 05/03/2021. 

Namens de raad van bestuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, goedgekeurd op 

04/03/2021.  

 

 

 

 

De algemeen directeur    De voorzitter 

Wim Beeldens     Jens De Wael 

 

 

Bijlage 1: Afvalsoorten en tarieven P 

Bijlage 2: Afvalsoorten en tarieven NP 

 

http://www.ibogem.be/


01-01-2021

Nummer Afvalsoort Recycleerbaar? Prijs EUR / kg

1 IJzerhoudende metalen (ferro) Recycleerbaar 0

2 Overige metalen (non-ferro) Recycleerbaar 0

3 Elektrische apparaten (koel/vries, was/droog) Recycleerbaar 0

4 Elektrische apparaten (beeldscherm, overige) Recycleerbaar 0

5 Klein gevaarlijk afval (KGA) Recycleerbaar/Niet-

recycleerbaar

0

6 Herbruikbare goederen voor de 

Kringloopwinkel

Recycleerbaar 0

7 Piepschuim Recycleerbaar 0

8 Kurk Recycleerbaar 0

9 Textiel en lederwaren Recycleerbaar 0

10 Matrassen Recycleerbaar 0

Nummer Afvalsoort Recycleerbaar? Prijs EUR / kg

1 Huishoudglas Recycleerbaar 0,035

2 Vlak glas Recycleerbaar 0,035

3 Afvalglas Niet-recycleerbaar 0,125

4 Harde plastic Recycleerbaar 0,035

5 Folie Recycleerbaar 0,035

6 Papier en karton Recycleerbaar 0,035

7 Brandbaar grofvuil Niet-recycleerbaar 0,125

8 Bouw- en sloopafval Niet-recycleerbaar 0,125

9 Hout Recycleerbaar 0,035

10 Gips Recycleerbaar 0,035

11 Zuiver steenpuin Recycleerbaar 0,035

12 Gebonden asbest Niet-recycleerbaar 

APART WEGEN

0,125 (max. 200 kg  gratis 

/ adres/ jaar)

13 Banden Recycleerbaar  € 3/st (+ velg € 8/st)

 APART WEGEN € 15/st (+ velg € 35/st)

€ 55/st (+ velg € 115/st)

14 Tuinafval Recycleerbaar 0,035

Alle prijzen in deze tabel zijn inclusief btw. Het btw-percentage bedraagt altijd 21 %.

RECYCLAGEPARK TARIEVEN PARTICULIEREN

GRATIS ZONE

BETALENDE ZONE

Ibogem - Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele - T +32 3 253 16 64 -  www.ibogem.be -  info@ibogem.be

IBAN BE97 0910 0057 4349 -  BIC GKCCBEBB - BTW BE 0213.384.063



01-01-2021

Nummer Afvalsoort Recycleerbaar? Prijs EUR / kg

1 IJzerhoudende metalen (ferro) Recycleerbaar 0

2 Overige metalen (non-ferro) Recycleerbaar 0

3 Elektrische apparaten (koel/vries, was/droog) Recycleerbaar 0

4 Elektrische apparaten (beeldscherm, overige) Recycleerbaar 0

6 Herbruikbare goederen voor de 

Kringloopwinkel

Recycleerbaar 0

7 Piepschuim Recycleerbaar 0

8 Kurk Recycleerbaar 0

9 Textiel en lederwaren Recycleerbaar 0

10 Matrassen Recycleerbaar 0

Nummer Afvalsoort Recycleerbaar? Prijs EUR / kg

0 Klein gevaarlijk afval (KGA) Recycleerbaar/Niet-

recycleerbaar 

1,000

APART WEGEN

1 Huishoudglas Recycleerbaar 0,050

2 Vlak glas Recycleerbaar 0,050

3 Afvalglas Niet-recycleerbaar 0,125

4 Harde plastic Recycleerbaar 0,050

5 Folie Recycleerbaar 0,050

6 Papier en karton Recycleerbaar 0,050

7 Brandbaar grofvuil Niet-recycleerbaar 0,125

8 Bouw- en sloopafval Niet-recycleerbaar 0,125

9 Hout Recycleerbaar 0,050

10 Gips Recycleerbaar 0,050

11 Zuiver steenpuin Recycleerbaar 0,050

12 Gebonden asbest Niet-recycleerbaar 

APART WEGEN

0,125 (max. 200 kg  gratis 

/ adres/ jaar)

13 Banden Recycleerbaar  € 3/st (+ velg € 8/st)

 APART WEGEN € 15/st (+ velg € 35/st)

€ 55/st (+ velg € 115/st)

14 Tuinafval Recycleerbaar 0,050

Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief btw. Het btw-percentage bedraagt altijd 21 %.

RECYCLAGEPARK TARIEVEN NIET-PARTICULIEREN

GRATIS ZONE

BETALENDE ZONE

Ibogem - Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele - T +32 3 253 16 64 -  www.ibogem.be -  info@ibogem.be

IBAN BE97 0910 0057 4349 -  BIC GKCCBEBB - BTW BE 0213.384.063
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