REGLEMENT

Reglement voor het gebruik van het
recyclagepark
Afdeling 1 – Algemeen
Artikel 1
Het recyclagepark is een inrichting met als doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke
en met huishoudelijk gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen (dit is naar aard en hoeveelheid met
huishoudelijk afval vergelijkbaar) mogelijk te maken voor de maximale recyclage van deze
stoffen.
Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan zijn door de normale werking van
een particuliere huishouding.
Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en
hoeveelheden vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
De bepalingen van de besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement voor afvalvoorkoming en –beheer (VLAREMA) zijn ook van toepassing op dit
reglement.

Artikel 2
Het reglement is van toepassing op de recyclageparken van de gemeentelijke deelnemers
van de Opdrachthoudende vereniging MIWA, geëxploiteerd door de Opdrachthoudende
Vereniging, met name:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieuwkerken-Waas, Anthonis De Jonghestraat 20a (kmo-zone Heihoek)
Sint-Gillis-Waas, Kluizenmeersen 13 (kmo-zone Kluizenmolen)
Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 12
Stekene, Kleistraat 12 (kmo-zone Kleine Akker)
Temse, Frankrijkstraat 17 (industriezone TTS)
Waasmunster, Neerstraat 110

Artikel 3
Het recyclagepark is alleen toegankelijk voor de inwoners binnen de MIWA-regio: SintNiklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster. En voor de ondernemingen die
op het grondgebied van de gemeente(n) gevestigd zijn, in zoverre de door ondernemingen
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn overeenkomstig artikel 5.2.2.1. van het
VLAREMA (afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn
als deze van de normale werking van een particuliere huishouding). Inwoners binnen het
werkingsgebied van MIWA hebben met hun e-ID toegang tot alle zes recyclageparken van
MIWA.
Eigenaars van een tijdelijk verblijf binnen de MIWA-regio, maar woonachtig buiten de MIWAregio en toekomstige bewoners binnen de MIWA-regio kunnen via de bevoegde
gemeente/stad een tijdelijk toegangsbewijs aanvragen tot het betreffende recyclagepark
volgens de lokaal geldende regels.
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Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van natuurlijke en/of rechtspersonen uit andere
gemeenten buiten het MIWA-werkingsgebied aan te bieden. Bedrijfsafval aanbieden buiten
de kmo-openingsuren in het recyclagepark in Sint-Niklaas (Vlyminckshoek) is verboden. Bij
vermoeden van aanbieding van dit afval heeft de recyclageparkwachter het recht, tot bewijs
van het tegendeel door de aanbieder, om de toegang tot de recyclageparken te weigeren.

Artikel 4
Het recyclagepark is geopend op de door de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende
Vereniging bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet
toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. De recyclageparken zijn gesloten op
maan- en zondagen, wettelijke en officiële feestdagen.
Het aanbieden van afval op de recyclageparken is in principe beperkt tot één maal per dag
per adres, met een maximum van 250 kilogram.

Afdeling 2 – Gebruik van de recyclageparken
Artikel 5
De bezoekers melden zich aan met vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Bezoekers
mogen alleen de identiteitskaart van zichzelf gebruiken, niet van een derde. Ondernemingen
geven duidelijk aan dat het de aanbieding betreft van afvalstoffen vergelijkbaar met
huishoudelijk afval overeenkomstig artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.
De recyclageparken in Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en
Waasmunster hanteren het diftarprincipe, t.t.z. gedifferentieerd tarief. Hierbij wordt met een
weegbrug de hoeveelheid aangeboden afval gewogen. Bij de betalende fracties wordt een
door de VLAREMA vastgelegd tarief aangerekend per aangeleverde kilogram afval. De
weegbruggen van MIWA zijn 30-tons weegbruggen, die afgeijkt worden op een
nauwkeurigheid van 5 kg. De weegbruggen worden door een externe firma periodiek
gekeurd volgens Europese norm.
De betalende fracties grofvuil, asbest en bouw- en sloopafval zijn betalend omdat deze niet
gerecycleerd kunnen worden en verbrand of gestort moeten worden en dus niet bijdragen tot
het recyclageproces. Die fracties moeten zo veel mogelijk teruggedrongen worden en zijn
met die reden betalend.
Het doel van het diftarsysteem is om afval te beperken en de kosten van de verwerking
ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, betaalt dus minder.
5.1 Bezoek aan de recyclageparken volgens het diftarsysteem
De recyclageparken in Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en
Waasmunster zijn uitsluitend toegankelijk met een identiteitskaart waarbij de domicilie
gelegen is in het werkingsgebied van MIWA. De e-ID moet bij het betreden van het park
ingegeven worden in de voorziene zuil. Pas nadat de registratie aanvaard is, kan het
recyclagepark betreden worden.
Bij de aanlevering van betalende fracties begeeft de aanbieder zich tot de weegbrug. Daar
wordt met hulp van de parkwachter het gewicht in en uit gewogen en wordt bij de uitweging
meteen betaald. Betaling gebeurt via bancontact.
Na het lossen van alle fracties kan de aanbieder via de uitgang het recyclagepark verlaten.
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Artikel 6
In het recyclagepark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. De
afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, aangesteld door
de Opdrachthoudende Vereniging als verantwoordelijk toezichter, enkel in de daartoe
voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of
opslagruimte gedeponeerd worden.
Alle aangeboden fracties worden door de bezoeker zelf in de correcte containers of
recipiënten gedeponeerd. Let er dus zeker op dat alle materialen en goederen draagbaar
zijn.
De fracties hieronder voorzien van een €, zijn betalend.

1. AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Hieronder
worden klein elektro, groot elektro en beeldschermen apart
ingezameld.
Bv. tv, wasmachine, gsm, scheerapparaat, koelkast, computer, …
Enkel hechtgebonden asbesttoepassingen.
200 kg asbest gratis per gezin per jaar.

2. Asbest €

Je levert hechtgebonden asbest verplicht verpakt aan. Verpak het
asbest thuis en niet aan of in het recyclagepark. Het is verboden
asbest te breken om te kunnen verpakken. Kies voor een
doorzichtige, voldoende stevige (een minimale dikte van 100 µ)
verpakking die je volledig kan afsluiten (bijv. met tape). De
verpakking mag niet scheuren tijdens het in- en uitladen. Je moet
het verpakt asbest zelf in de container op het recyclagepark laden.
Ter plaatse de verpakking openen, is niet toegelaten.
Bv. golfplaten, bloembakken, leien, …

3. Banden

Maximaal 4 stuks gratis per gezin per jaar.

4. Batterijen

Batterijen voor huishoudelijk gebruik gaan in de Bebat-container
voorzien in het recyclagepark.

5. Bouw– en sloopafval €

Dit afval wordt zonder verpakking of in een open/transparante
verpakking in de container gedeponeerd. Niet-transparante
verpakkingen zijn niet toegelaten.
Bv. asfalt, gipsplaat, isolatiemateriaal, wc-potten, wastafels, …

6. Frituuroliën en –vetten

Worden verzameld in de KGA-loods.
Bv. Gebruikt frituurvet, fondue-olie, frituurolie

7. Groenafval €

Zuiver snoeihout, boomstronken, gras, bladeren, fijn haagscheersel,
onkruid
Niet toegelaten: aarde, zand, GFT-afval

8. Grof huisvuil €

Brandbaar huishoudelijk restafval dat niet in de huisvuilzak past en
niet selectief wordt ingezameld. Landbouwfolie hoort ook bij deze
fractie.

9. Harde plastic

Bv. tuinmeubels, emmers, kratten, wasmand, kinderspeelgoed, …

10. Hol glas

Glazen flessen en bokalen (leeg en zonder deksel).

11. Herbruikbare spullen

Alleen in recyclagepark Sint-Niklaas.
Spullen in goede staat voor hergebruik.
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12. Houtafval €

Ontdaan van glas en metaal. Demonteer thuis je houtafval.
Er wordt een marge van vervuiling (nagels, bouten, …) toegestaan.
Bv. timmerhout, vezelplaten, houten meubels, paletten, …

13. KGA

Klein gevaarlijk afval.
Bv. verven, röntgenfoto’s, giftige stoffen, accu’s,
bestrijdingsmiddelen, solventen, …

14. Lampen

Worden verzameld in de KGA-loods.
Bv. Gloei-, spaar-, neonlampen, ...

15. Luiers

Alleen luiers aangeboden in een luierzak
(verkrijgbaar bij de gemeente).

16. Matrassen

Niet toegelaten: natte, beschadigde (bijv. brandplekken)
matrassen, kapotte of delen van een matras, matrassen met een
vulling van stro of paardenhaar. Deze zaken horen bij het grofvuil
(betalende fractie).

17. Motorolie

Wordt verzameld in de KGA-loods.
Bv. Smeerolie, industriële olie, ...

18. Oude metalen

Zowel ijzerhoudend als niet-ijzerhoudend, elk in een aparte
container.

19. Papier en karton

Niet toegelaten: vervuild en vet papier, ringmappen,
behangpapier, foto’s, bindmaterialen zoals ijzer, plastic touwtjes ed.

20. Piepschuim

Zuiver piepschuim van verpakkingen.
Niet toegelaten: isolatiemateriaal.

21. Plastic flessendoppen

Doppen van frisdrank, melk, …
Actie ten voordele van Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

22. PMD in blauwe zak

Plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen en drankkartons.
Alleen aanbieden in blauwe PMD-zak.

23. Steenpuin €

Ontdaan van zakken waarin het puin zich bevond.
Bv. steenslag, bouwstenen, vloertegels, …

24. Textiel

Bv. herbruikbare of herstelbare kleren, schoenen, rugzakken,
beddengoed, handdoeken, handtassen.

25. Vlak glas

Glas mag ter plaatse niet kapotgeslagen worden. Ontdoe het glas
thuis van kader of andere ‘vervuilingen’.
Bv. Vensterglas, spiegelglas, gewapend glas, …

26. Zuivere folie
27. Vuurwerk

Niet-vervuilde folie.
Bv. bubbelfolie, winkeltasjes, …
Niet (volledig) opgebrand vuurwerk voor particulier gebruik wordt
enkel aanvaard op het recyclagepark in Sint-Niklaas.

De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden in het recyclagepark:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
Gashouders en /of andere ontplofbare voorwerpen
Krengen van dieren en slachtafval
Munitie
Ongesorteerd grofvuil
Restafval (huisvuil)
Vervallen geneesmiddelen (terugnameplicht apothekers)
Zand, aarde en graszoden
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Artikel 7
Particulieren kunnen voornoemde afvalstoffen – uitgezonderd de betalende afvalstromen of
de afvalstromen met een bepaalde vrijstelling – gratis aanleveren tijdens de openingsuren
van de recyclageparken voor particulieren.
Het aanbrengen van de afvalstoffen gebeurt op die wijze waarbij de recyclageparkwachter
kan constateren dat de aangeboden afvalstoffen maximaal gesorteerd zijn.
Voor afval van ondernemingen, beperkt tot de ondernemingen binnen het grondgebied van
de Opdrachthoudende Vereniging met handelsregister en btw-nummer, wordt géén enkele
vrijstelling toegestaan. Zij worden onmiddellijk doorverwezen naar het recyclagepark
gelegen aan de Vlyminckshoek 12 in 9100 Sint-Niklaas, waar zij tegen factuur hun afval
kunnen lossen. Zij erkennen, na onderschrijven van een aanvraagformulier, de factuur en
betalingsvoorwaarden, alsook het recht van MIWA tot checken van de correcte gegevens op
straffe van fraude. Zij erkennen tevens de tarieven van MIWA.

Artikel 8
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de
parkwachter. De bezoekers van het recyclagepark houden zich aan de richtlijnen en
registratiewijze zoals door de parkwachter opgegeven.
Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de registratiezone
of het recyclagepark te laten wachten indien er zich teveel 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 gebruiker weigert om de registratieprocedure te volgen.
Andere afvalstoffen worden aangeboden dan degene waarvoor de voorwaarden zijn
bepaald in dit reglement.
Het nuttig laadvermogen van een voertuig of aanhangwagen waarmee de
afvalstoffen worden aangeboden meer dan 3000 kg bedraagt (de lading inbegrepen).
Bovendien kunnen alle voertuigen die verwijzen naar een handelsactiviteit te allen
tijde geweigerd worden.
De aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de
parkwachter worden gedeponeerd.
De aanbrengers het tarief voor de betalende afvalfracties weigeren te betalen.
De aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen.

Elke controverse t.a.v. de recyclageparkwachter kan aanleiding geven – na verslag van de
parkwachter aan de Directie – om verdere toelating op de recyclageparken van de
Opdrachthoudende Vereniging te weigeren tijdens een periode vastgelegd door de
Opdrachthoudende Vereniging zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 9
De afvalstoffen moeten zoveel mogelijk gesorteerd worden aangeboden, met het doel de
verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. Voor de veiligheidsvoorschriften
gelden onderstaande regels.
Huisregels recyclagepark MIWA
1. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur.
2. Er moet te allen tijde voorrang worden gegeven aan de dienstvoertuigen van de
Opdrachthoudende Vereniging of de door de Opdrachthoudende Vereniging
aangestelde ophalers van containers en recipiënten.
Reglement voor het gebruik van het recyclagepark
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3. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe verbonden te alle tijde de aanwijzingen van
de parkwachter te volgen.
4. De verkeersregels van de officiële wegcodes worden nageleefd.
5. Bij het lossen van de afvalstoffen moet de motor worden stilgelegd.
6. De veilige doorgang van andere voertuigen moet altijd gegarandeerd worden.
7. Materialen en goederen mogen onder geen beding worden stukgeslagen ter
plaatse. Demontage gebeurt thuis.
8. Afval achterlaten rondom de containers of aan de ingang is verboden.
9. Neem je huisdier niet mee tijdens je bezoek aan het recyclagepark. Ook aan
de leiband zijn ze niet toegelaten.
10. Kinderen zijn enkel onder toezicht toegelaten. Kinderen onder 12 jaar moeten
altijd vergezeld zijn van een begeleider.
11. Wees altijd hoffelijk tegenover de recyclageparkwachter. Hij ziet namelijk toe op
het naleven van de regels binnen het park en houdt toezicht op de veiligheid van alle
bezoekers. Zijn oordeel berust op ervaring en kennis en kan daarom absoluut
aanzien worden als een autoriteit binnen het recyclagepark. Intimidatie en agressie
naar de parkwachter toe worden absoluut niet getolereerd en kunnen aanleiding
geven tot juridische stappen.
De toegelaten voertuigen voor de aanbrengers van het afval bestaan uit personenwagens en
bestelwagens, eventueel met aanhangwagen en andere kleine transportmiddelen. Het
maximaal toegelaten gewicht mag, inclusief aanhangwagen, de 3000 kg niet overschrijden.

Artikel 10
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein altijd zo rein mogelijk houden. De parkwachter kan hen verzoeken
het bevuilde terrein te reinigen.
Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het
recyclagepark. Afzetten of storten van materialen, zelfs verpakt, aan de afsluiting of de
toegangspoort, wordt beschouwd als sluikstorten en geeft aanleiding tot klachtneerlegging.

Artikel 11
Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden dieren mee te nemen naar het recyclagepark (ook niet aan de leiband).
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider en mogen
niet vrij rond lopen, noch afval deponeren.
Alle afvalstoffen die op het recyclagepark worden aangeboden worden eigendom van de
Opdrachthoudende Vereniging.
Niets mag zonder (schriftelijke) toelating uit de
containers en recipiënten ontvreemd worden.

Artikel 12
De gebruikers van het recyclagepark betreden het recyclagepark op eigen
verantwoordelijkheid. De Opdrachthoudende Vereniging is niet verantwoordelijk voor
enig lichamelijk letsel of materiële beschadiging van persoonlijke goederen, of diefstal.
Het aanvoeren en deponeren van de afvalstromen gebeurt volledig op risico van de
gebruikers. De gebruikers worden aansprakelijk gesteld voor de schade door hun toedoen
aangebracht aan de inrichting of uitrusting van het recyclagepark.

Reglement voor het gebruik van het recyclagepark

6

Artikel 13
Door het betreden van het recyclagepark worden de gebruikers geacht kennis te hebben
genomen van bovenstaand reglement en er mee in te stemmen. Dit reglement wordt ter
kennis gebracht van het publiek door het uithangen op de daartoe voorziene plaats op het
recyclagepark.
Onverminderd de door het Strafwetboek voorziene strengere straffen zullen de overtredingen
van onderhavige verordening door politiestraffen worden beteugeld.
De parkwachters zijn door de Opdrachthoudende Vereniging gemachtigd om toe te kijken op
de naleving van dit reglement en overtredingen te signaleren aan de Directie. Het
recyclagepark is privédomein met een publiek karakter, waardoor steeds de bijstand van de
lokale politie kan gevraagd worden.

Artikel 14
Dit reglement vervangt onmiddellijk elk voorgaande reglement voor het recyclagepark.
De exploitatieverantwoordelijke wordt belast met de uitvoering ervan vanaf 26/05/2021.

Namens de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging,

De algemeen directeur,
Sven Peeters
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De voorzitter,
Filip Baeyens
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