
REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK  
VAN DE ILvA-RECYCLAGEPARKEN 

herziening 
 

Door het betreden van de recyclageparken van ILvA verklaart men kennis te hebben van dit reglement 
en gaat men ermee akkoord. 
 
 
I. DE ILvA-RECYCLAGEPARKEN 
 
De ILvA-recyclageparken zijn vergunde inrichtingen waar huishoudelijke afvalstoffen of daarmee naar 
aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen worden gedeponeerd 
met het oog op een ecologische verwerking via recyclage of via eindverwijdering. 
 
De ILvA-recyclageparken vormen een netwerk waardoor de inwoners van het werkingsgebied vrij 
kunnen kiezen welk recyclagepark zij bezoeken. Dit reglement geldt voor elk van deze inrichtingen, 
waarvan de adressen en openingsuren zijn opgenomen op de website van ILvA (https://www.ilva.be/).  
 
De ILvA-recyclageparken zijn gesloten op de wettelijke feestdagen en op de andere dagen op de 
afvalkalender en op de website van ILvA aangeduid.  
 
 
II. LEIDING EN BEVOEGDHEID. 
 
Het toezicht en de dagelijkse leiding van de exploitatie van het recyclagepark zijn toevertrouwd aan de 
ILvA-recyclageparkwachters. Zij zijn bevoegd om toezicht te houden en zijn niet verplicht om te helpen 
bij het deponeren van het afval.  
 
Bezoekers worden geacht hun instructies op te volgen. Bij niet-naleving van deze instructies, die verder 
kunnen gaan dan de bepalingen uit dit reglement omwille van de noodwendigheid of omwille van 
gewijzigde omstandigheden, hebben de recyclageparkwachters de bevoegdheid om personen de 
toegang tot de ILvA-recyclageparken te ontzeggen of om deze personen van het recyclagepark weg te 
sturen. 
 
 
III. TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID. 
 
De recyclageparken zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de ILvA-gemeenten alsook voor 
bouwers/verbouwers en nieuwe inwoners die hiervoor door de gemeente via de ILvA-
toegangsmodaliteiten uitdrukkelijk zijn toegelaten. Bouwers/verbouwers die actief zijn in het ILvA-
werkingsgebied, maar die niet in het ILvA-werkingsgebied zijn gedomicilieerd, moeten zich laten 
registreren bij ILvA, zodat ze via hun E-ID toegang krijgen tot het recyclagepark. Eigenaars van tweede 
verblijven hebben toegang tot de recyclageparken op voorwaarde dat ze over een recyclageparkkaart 
voor particulieren beschikken. Deze kaart moet aan de ILvA administratie worden aangevraagd en is 
kosteloos. KMO´s en verenigingen hebben toegang tot de recyclageparken op voorwaarde dat ze over 
een recyclageparkkaart voor niet-particulieren beschikken. Deze kaart moet aan de ILvA-administratie 
worden aangevraagd en kost 40 euro.  
 
Wie zich zonder uitdrukkelijke toestemming van ILvA toegang verschaft buiten de openingsuren, wordt 
beschouwd als een indringer en kan als dusdanig worden vervolgd.  
 

https://www.ilva.be/


De voertaal op de recyclageparken is het Nederlands. 
 
Elk bezoek moet worden afgelegd via de weegbruggen. Door het betreden van de recyclageparken 
verklaart de bezoeker de toegelaten handelstoleranties van de weegbruggen te kennen en te 
aanvaarden.  
 
Het recyclagepark is toegankelijk voor voertuigen met of zonder aanhangwagen die bij het oprijden 
van de weegbrug geladen en bemand maximum 7.000 kilogram wegen en maximum een wielbasis van 
7,5 meter hebben. De totale lengte van het voertuig met of zonder aanhangwagen mag maximum 9,5 
meter lang zijn, zodat een correcte weging kan worden uitgevoerd. 
 
Bezoekers worden ook te voet toegelaten, maar moeten hiervoor de door ILvA ter beschikking gestelde 
kruiwagen gebruiken. Indien bezoekers met een ander vervoermiddel dan een auto het automatisch 
toegangssysteem niet in werking kunnen stellen, geldt dezelfde voorwaarde. 
 
De toegang van alle leden van een gezin dat bij ILvA een nog openstaande schuld heeft wordt 
geweigerd. De schuld kan worden vereffend aan de ingangszuil van het recyclagepark, waarna de 
toegang wordt toegelaten. 
 
Personen vreemd aan de dienst, die geen materiaal of afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang 
tot het recyclagepark, tenzij in opdracht van ILvA. 
 
Dieren zijn niet toegelaten op de ILvA-recyclageparken. 
 
Op het recyclagepark geldt een algemeen rookverbod.  
 
Kinderen onder de 12 jaar mogen niet rondlopen op het recyclagepark en moeten in de wagen blijven. 
 
De maximumsnelheid voor voertuigen is beperkt tot 10 kilometer per uur. 
 
De toegangswegen of andere onderdelen van de inrichting mogen niet nodeloos belemmerd worden.  
De aangebrachte verkeerssignalisatie dient geëerbiedigd. 
 
De afvalstoffen worden door de bezoeker steeds voorgesorteerd aangeleverd om de doorstroomtijd 
op het recyclagepark zo kort mogelijk te houden. De bezoeker gooit de afvalstoffen zelf in de daartoe 
bestemde container of ander recipiënt of brengt die zelf op de ontvangstvloer aan. ILvA brengt 
hiertoe de nodige aanduidingen aan. Bij twijfel dient de recyclageparkwachter geraadpleegd, wiens 
beslissing moet nageleefd worden. 
 
Het eventueel verlenen van hulp door ILvA-personeel ontslaat de bezoeker niet van zijn ver-
antwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 
 
Afvalstoffen die door bezoekers worden gedeponeerd op het recyclagepark, worden eigendom van 
ILvA. Het meenemen ervan wordt beschouwd als diefstal. 
 
ILvA noch zijn aangestelden zijn verantwoordelijk voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, 
diefstal, verlies van goederen of foutief gebruik van de beschikbare uitrusting of infrastructuur. 
Schade door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van het recyclagepark zal op 
dezen verhaald worden. 
 
 
 



IV. TOEGELATEN AANVOER. 
 
a. Toegelaten afvalstoffen. 
 

De lijst van afvalstoffen die op de ILvA-recyclageparken worden aanvaard is beschikbaar op de 
website van ILvA (https://www.ilva.be/) of kan aangevraagd worden via info@ilva.be.  
Andere soorten afvalstoffen dan vermeld op deze lijst worden niet aanvaard, tenzij dit duidelijk 
aangegeven of gecommuniceerd wordt door ILvA en in afwachting van de aanpassing van 
bovenvermelde lijst. 

 
Het aangesteld ILvA-personeel oordeelt over de al dan niet toelaatbaarheid van aangeboden 
afvalstoffen.   

 
b. Voorwaardelijke toegelaten afvalstoffen 
 

Hechtgebonden asbest mag enkel op dinsdag tussen 16u en 19u gebracht worden naar de 
recyclageparken Aalst I, Affligem, Haaltert, Kluisbergen en Lede en enkel op donderdag tussen 16u 
en 19u naar de recyclageparken Aalst II, Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, 
Herzele, Ninove, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. 
 
Hechtgebonden asbest mag enkel gebracht worden wanneer het verpakt is in een doorzichtige 
folie. Bekijk alle informatie over asbest op https://www.ilva.be/. 
 

c. Niet toegelaten materialen (niet-limitatieve lijst). 
 

- radioactieve stoffen 
- explosieve stoffen 
- vuurwapens 
- drukhouders (gasflessen, tenzij geperforeerde) 
- besmette stoffen 
- geneesmiddelen 
- specifieke bedrijfsafvalstoffen 
- krengen van dieren en slachtafval 
- pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen 
- voertuigwrakken (ook onderdelen) 
- rubberbanden afkomstig van tractor, vrachtwagen of quad 
- KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong 
- GFT 
- ongebonden asbest 
- grond en aardkluiten, graszoden 
- kleine voorwerpen brandbare restfractie die in het recipiënt voor de huis-aan-huisinzameling 

van restfractie passen.  
 
d. Bedrijfsafvalstoffen. 

 
Bedrijfsafvalstoffen zijn enkel toegelaten indien zij naar aard, samenstelling en hoeveelheid 
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. De recyclageparkwachter heeft het recht de 
afgifte van de gebrachte afvalstoffen te weigeren indien de aard, samenstelling of hoeveelheid niet 
vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen.  

 
 

V. ONBETAMELIJK EN ONTOELAATBAAR GEDRAG. 

https://www.ilva.be/
mailto:info@ilva.be
https://www.ilva.be/


 
Recyclageparkwachters hebben de bevoegdheid om de personen die zich schuldig maken aan 
onbetamelijk of ontoelaatbaar gedrag in afwachting van een definitieve beslissing door de ILvA-directie 
tijdelijk de toegang tot de ILvA-recyclageparken te ontzeggen of om deze personen van het 
recyclagepark weg te sturen. Het recyclagepark is privédomein met een publiek karakter, waardoor de 
bijstand van de politie gevraagd kan worden. De recyclageparkwachters rapporteren het gedrag via 
het diensthoofd aan de directie, die een gemotiveerde beslissing neemt en een schriftelijke 
waarschuwing, een tijdelijk of een definitief toegangsverbod oplegt. Deze beslissing staat de 
schadeloosstelling en de eventuele toepassing van de door de strafwet voorziene straffen niet in de 
weg.  
 
Onbetamelijk gedrag is gedrag waarbij de goede werking van het recyclagepark wordt verstoord, door 
het bewust niet volgen van de instructies van de parkwachter, het niet correct sorteren, het 
aanbrengen van ongesorteerd afval, het uiten van verbale beledigingen, het bevuilen van het 
recyclagepark of poging tot diefstal.  Ontoelaatbaar gedrag is  onbetamelijk gedrag waarbij de 
tussenkomst van de lokale politie nodig is, is fraude of poging tot fraude, is agressie of poging tot 
agressie of is diefstal. 
  
Indien het verschuldigde bedrag onmogelijk kan worden bepaald door het frauduleus gedrag van de 
bezoeker, zal de bezoeker een forfaitaire aanvoer van 2.000 kg worden aangerekend. 
 
 
VII. TARIEVEN. 
 
Elk gezin (samengesteld uit particulieren) kan op de ILvA-recyclageparken jaarlijks tot 125 kg 
recycleerbare afvalstoffen aanbrengen met vrijstelling van betaling. Deze vrijstelling wordt echter 
enkel aangewend bij bezoeken waarbij uitsluitend  recycleerbaar afval wordt aangeboden. Voor KMO’s 
en verenigingen geldt deze vrijstelling niet. 
 
Er is een globale korting van 10% voor wie enkel recycleerbaar afval aanvoert. 
 
Indien tijdens een recyclageparkbezoek uitsluitend afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht 
geldt, worden aangebracht, zijn de gezinnen vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat zij op het 
einde van het voorgaande kalenderjaar bij ILvA de verklaring deponeren waarin zij afstand doen van 
de hoger vermelde vrijstelling. Deze afstandsverklaring wordt op www.ilva.be geplaatst en kan worden 
ingevuld.  
 
Elk gezin kan op de ILvA-recyclageparken jaarlijks 200 kg hechtgebonden asbest gratis aanbrengen. Om 
bij een bezoek van de maatregel te genieten, mag er bij dat bezoek enkel hechtgebonden asbest 
worden aangeboden. Eens deze 200 kilogram vrijstelling is opgebruikt of indien tijdens hetzelfde 
bezoek ook ander afval wordt aangeboden, geldt het normale tarief.  
 
Tarieven van de retributie: zie https://www.ilva.be/.    
 
 
VIII. BETAALMOGELIJKHEDEN. 
 
De ILvA-recyclageparken beschikken aan de uitgangsweegbrug over een betaalzuil.  
 
De bezoeker betaalt het bezoek automatisch en onmiddellijk via het saldo op zijn afvalrekening. Staat 
er te weinig saldo dan zal hij dit ter plekke kunnen aanzuiveren en zijn bezoek betalen via Bancontact. 
Indien de bezoeker niet wil of kan betalen, drukt hij op de “later betalen knop”. De bezoeker betaalt 
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de schuld door zijn afvalrekening aan te zuiveren. De schuld gaat dan automatisch van zijn saldo af.  Bij 
niet tijdige vereffening wordt er een extra administratiekost van € 5 aangerekend. De gegevens voor 
de overschrijving (gestructureerde mededeling) vindt de bezoeker terug op het ticket dat hij 
automatisch ontvangt bij het gebruik van de kredietknop. Betaling van een openstaand bedrag kan ook 
bij het eerstvolgende bezoek aan de ingangszuil.  
 
IX. SLUIKSTORTEN. 
 
Het achterlaten van afvalstoffen aan de afsluiting of de toegangspoort is verboden, wordt beschouwd 
als sluikstorten en geeft aanleiding tot klachtneerlegging bij de bevoegde instanties. 
 
Wanneer afvalstoffen binnen het recyclagepark op een verkeerde plaats achtergelaten worden, kan 
de recyclageparkwachter de bezoeker verplichten deze terug op te nemen en ze op de juiste plaats te 
deponeren. Indien dit niet gebeurt, wordt dit beschouwd als sluikstorten en zal er klacht neergelegd 
worden bij de bevoegde diensten. ILvA zal zich hierbij burgerlijke partij stellen. 
 
 
 


