MILIEUZORG ROESELARE EN MENEN
Oostnieuwkerksesteenweg, 121. 8800 Roeselare.
Tel: 051.26 03 50 Fax: 051.26 03 52
Vergunningsnummer : 36015/56/1/A/2
BTW: BE0213.894.205

REGLEMENT AANVOER AFVALSTOFFEN DOOR DERDEN
Elke aanvoerder is verondersteld deze aanvoervoorwaarden te kennen.
De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.
De recentste versie is altijd beschikbaar op www.mirom.be.

1. Algemene bepalingen.
Voordat er aanbreng kan gebeuren, dient een overeenkomst te worden ingevuld (formulier in bijlage). Pas na registratie
van de firmagegevens en een duidelijke omschrijving van de aan te brengen afvalstof, wordt er door MIROM
ROESELARE beslist over de mogelijkheid tot aanvoer.
Na goedkeuring wordt een dubbel van de overeenkomst teruggestuurd.

2. Wettelijk kader
De VLAREMA artikel 4.3.2. bepaalt dat bedrijven 18 verschillende afvalstoffen selectief moeten inzamelen zijnde
klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong; glasafval; papier- en kartonafval; gebruikte
dierlijke en plantaardige oliën en vetten; groenafval, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur,
afvalbanden, puin, afgewerkte olie, gevaarlijke afvalstoffen, asbestcementhoudende afvalstoffen, afgedankte
apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten,
afvallandbouwfolies, afgedankte batterijen en accu’s, houtafval, metaalafval en PMD-afval.
MIROM aanvaardt de meeste van deze afvalsoorten op de diftarparken (zie punt ). Na uitsortering kunt u de
brandbare restfractie rechtstreeks naar de verbrandingsinstallatie afvoeren.
Door het ondertekenen van de bijhorende overeenkomst, erkent de aanvoerder dat hij door MIROM 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°. De aanvoerder/afvalstoffenproducent
verklaart het communicatiemateriaal tot einddatum van het contract te bewaren.

3. Het diftarpark
3.1. Wie?
KMO’s en zelfstandigen kunnen met hun gesorteerd bedrijfsafval terecht op de diftarparken in Roeselare. De
verwerkingsprijs wordt per afvalsoort aangerekend. Enkel afval zoals PMD, papier en karton, metaal, ... mag gratis
aangebracht worden. Na elk bezoek ontvangt de KMO'er een rekening/factuur die je ter plaatse betaalt met bancontact
of muntgeld. De weegbrug is moeilijk toegankelijk voor wagens langer dan 9 m.
Toegang is enkel mogelijk met een badge. De badge kost 5 euro en kun je hier aanvragen:
http://www.mirom.net/aanvraagbadge/
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3.2. Welke afvalstoffen
Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen :
afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale
werking van een particuliere huishouding. Volgende afvalstoffen worden aanvaard. Op bepaalde diftarparken
wordt er geen aarde, asbest, gips of landbouwfolie aanvaard. Op www.mirom.be vind je een overzicht per
park.
Te betalen
Asbest (enkel cementgebonden)
Harde Plastics
Houtafval
Krimp-en rekfolie
Landbouwfolie, zuiver (recycleerbaar)
Landbouwfolie, niet recycleerbaar
Niet recycleerbaar afval
Piepschuim (1.500l -zak)
Steenpuin
Tuinafval
Vlak glas

Gratis
Elektro (AEEA)
Glas
Metalen
PMD
Papier en Karton
Textiel

Niet alle afvalsoorten worden op alle diftarparken aanvaard. Controleer op www.mirom.be welke afvalsoorten je waar kan aanbrengen.
KGA wordt niet aanvaard zoalsKGA (verfpotten, zuren en basen,…); gevaarlijke afvalstoffen; afvalbanden; afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen
bevatten.

Adressen diftarparken
1/ Recyclagepark Houthulst (Paardedreef)
2/ Recyclageparken Menen (Industrielaan en Rekkemstraat)
3/ Recyclageparken Roeselare (Oostnieuwkerksesteenweg 121 en Koolzaadstraat 10)
4/ Recyclagepark Torhout (Atelierstraat)
5/ Recyclagepark Wervik (R. Klingstraat)
6/ Recyclageparken Wevelgem (Nijverheidsstraat en Rijksweg)
7/ Recyclagepark Wingene (Hille Zuid)

Op deze adressen kun je ook terecht met een badge. Het toegangssysteem verloopt geheel gelijklopend

4. Regeling aanvoer aan de verbrandingsinstallatie
4.1. Openingsuren
4.1.1. .
De aanvoer van afvalstoffen kan gebeuren op alle werkdagen van 07u00-19u00.
De aanvoermogelijkheid vervalt op zaterdag, zondag en feestdagen.
Bij onvoorziene omstandigheden of technische problemen kan de aanvoerder tijdelijk geschorst worden.
De aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen heeft ten alle tijde voorrang op de aanvoer door derden.
4.2. Werking: aanvoer, weging en lossen.
4.2.1. Bruto weging
Elke aanvoerder dient het bruto gewicht te laten registreren op de weegbrug voor de administratieve
gebouwen (A). Hij dient zijn wagen zorgvuldig op de weegbrug te positioneren.
1. Wie beschikt over een badge wordt automatisch gewogen en geregistreerd door de badge voor de
registratie apparatuur te houden.
Indien de badge geldig is, gaat de slagboom automatisch open zodat de aanvoerder kan doorrijden
worden naar de bunkers van de installatie.
2. Wie nog niet beschikt over een badge, dient zich aan de receptie aan te melden. Indien de aanvoerder
eenmalig komt, controleert de administratie aan de hand van het aanvoerreglement of de aanvoerder al
dan niet toegang krijgt tot de site. Bij grote hoeveelheden en bij specifiek afval doen zij een beroep op de
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productieverantwoordelijke of milieucoördinator. Na goedkeuring wordt het formulier van de
aanvoerovereenkomst ingevuld.
Wenst de aanvoerder regelmatig te komen, dan ontvangt de aanvoerder de nodige documenten
(aanvoerovereenkomst + aanvoerreglement) om zijn aanvraag op te maken.
4.2.2. Lossen brandbaar afval
Na de bruto weging op de weegbrug van de inrit lost de klant het meegebrachte brandbaar afval in de
bunkers van de installatie.
Bij het lossen moeten de eventuele aanwijzingen van het personeel van MIROM ROESELARE nagevolgd
worden. Na het storten wordt de stortopening zorgvuldig gereinigd door de aanvoerder. Op het
stortplatform worden strikte veiligheidsnormen in acht genomen.
4.2.3. Netto gewicht
Elke aanvoerder dient zijn netto gewicht te registreren op de weegbrug van de uitrit. Indien hij over
een badge beschikt, dan dient hij hiervoor de beschikbare apparatuur te gebruiken. Indien hij nog
geen badge heeft, dan dient hij de administratie te laten weten dat hij afgewogen wil worden.
Na weging kan de aanvoerder de site verlaten.
4.2.4. Algemene richtlijnen
Elke aanvoerder dient zijn wagen zorgvuldig te positioneren op de weegbruggen en telkens in dezelfde
positie. 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 MIROM ROESELARE nagevolgd
worden.
Roken is ten strengste verboden.

4.3. Aansprakelijkheid.
-De klant blijft steeds verantwoordelijk voor het vuil dat hij aanbrengt of laat aanbrengen via de
transporteur, zelfs nadat het gelost is, ongeacht het feit van toelating tot lossen.
-Bij het lossen in de bunkers 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 de MIROM ROESELARE, veroorzaakt
door de aanbrenger, zijn ten laste van de aanbrenger.
-De aanbrenger moet zich schikken naar de plaatselijke richtlijnen.
-MIROM ROESELARE is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
4.4. Milieu
De aanvoerder dient alle geldende milieuregels te respecteren. Eventuele lekkages dienen
onmiddellijk te worden gemeld en opgeruimd.
4.5. Controle van de aangevoerde afvalstoffen.
-MIROM ROESELARE 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 aanbrenger/producent op MIROM ROESELARE.
-Zolang de controle duurt moet de aanvoerder, met voertuig, aanwezig blijven op de installatie.
Wachttijden kunnen niet worden verhaald op de MIROM ROESELARE.
-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 de MIROM ROESELARE dit
ambtshalve doen en de gemaakte kosten terugvorderen van de aanvoerder/producent.
Aanvoerreglement
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4.6. Onregelmatigheden bij aanvoer van afvalstoffen - Sancties
Indien vastgesteld wordt dat het reglement van aanvoer wordt overtreden, of dat er stoffen worden
aangevoerd die niet kunnen verwerkt worden bij MIROM ROESELARE (zie ook lijst verboden producten)
zal de producent door middel van een aanmaning van de onregelmatigheden op de hoogte worden
gesteld.
Eveneens kan de persoon, firma of bedrijf toegang tot het terrein en de verbrandingsinstallatie ontzegd
worden als het vermoeden bestaat dat bovengenoemde, veroorzaker is of was van een inbreuk op het
intern reglement, vervalsing van documenten, sluikstorting of andere onregelmatigheden.
Elke inbreuk zal in een register opgenomen worden dat ter beschikking staat van de bevoegde overheid.
In geval van foutieve melding wordt de lading geweigerd.
4.6.1. Sancties
Bij een eerste kleine overtreding zal een aanmaning gegeven worden.
Voor het verwijderen van afval uit de bunker wordt 49,58 EUR/ton aangerekend exclusief verwerking
die ten laste blijft van de klant.
De MIROM ROESELARE kan beslissen tot definitieve weigering van aanleveringen.

4.7. Weging en facturatie
4.7.1. Weging
Elke aanbreng wordt gewogen op de geijkte weegbruggen van MIROM ROESELARE die zich bevinden op
de toegangswegen naar (en van) de bunkers.
Het minimum gewicht bedraagt 20 kg.
De aanvoer van brandbaar afval bestaat elke weegverrichting uit twee wegingen, nl. bij aankomst
(brutoweging) en bij vertrek (tarraweging).
Het verschil in gewicht tussen de eerste weging en de tweede weging is het nettogewicht aan afvalstoffen
dat geboekt wordt voor de facturatie.
De weegbruggen van MIROM ROESELARE zijn geijkt volgens de Belgische wettelijke bepalingen.
Bij defect aan de weegbrug(gen) behoudt MIROM ROESELARE zich het recht om de lading te laten wegen
op een, eveneens geijkte, weegbrug in de onmiddellijke omgeving van de installatie.
4.7.2. Badge
Klanten, met een regelmatige aanbreng van vuil (minimum 2 keer per jaar), 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 12,50 EUR borg aangerekend op de eerstvolgende factuur.
De facturatie gebeurt bij het afsluiten van de maand en bevat de wegingen van die maand.
4.7.3. Betalingen – algemene voorwaarden
Elke rekening is betaalbaar uiterlijk 30 dagen einde maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag is van rechtswege een
interest verschuldigd van 12 % per jaar. Daarenboven wordt het schuldsaldo, na vergeefse
ingebrekestelling, verhoogd met 12 % met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1487,36
EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en boven de conventionele rente.
Alleen de rechtbank van Kortrijk en het Vredegerecht te Roeselare zijn bevoegd bij eventuele geschillen
en/of betwistingen.
Klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst factuur schriftelijk en aangetekend medegedeeld
worden.
Verbod tot verdere aanvoer zal worden opgelegd indien er aan de betalingsvoorwaarden geen gevolg
wordt gegeven.
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4.7.4. Prijzen
De prijzen voor de verschillende categorieën worden jaarlijks en afzonderlijk vastgesteld door MIROM
ROESELARE. Deze prijzen zijn te verhogen met de milieuheffing, opgelegd door O.V.A.M., en met de
B.T.W.

5. Verbrandingsinstallatie
De verbrandingsinstallatie is vergund voor het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen of er mee gelijkgesteld.
5.1. Volgende afvalstoffen kunnen verwerkt worden.
Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen :
afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale
werking van een particuliere huishouding.
5.2. Volgende afvalstoffen mogen wettelijk niet verwerkt worden































vervuilde of onbruikbare solventen;
distillatieresidu's van solventrecuperatie;
resten van verf, lak en vernis;
slib van spuitcabines;
vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
vervuilde filters van spuitcabines, oliefilters, brandstoffilters, schokdempers, lege oliebussen, spuitbussen;
verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, door die afvalstoffen werden verontreinigd en niet
meer gebruikt worden;
gebruikt absorptiemateriaal, oliehoudend garageafval;
afval, voortkomend uit de olie-waterafscheider;
chemicaliën bevattende patronen van airbags;
accu's;
synthetische remvloeistof;
katalysatoren;
koelvloeistoffen.
Ongesorteerde bedrijfafvalstoffen
selectief ingezameld oud papier en karton;
selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
selectief ingezamelde drankverpakkingen;
selectief ingezamelde groenafval;
selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);
Besmettelijke afvalstoffen;
Kankerverwekkende afvalstoffen;
Afvalstoffen die bovengenoemde stoffen of materialen bevatten of erdoor verontreinigd zijn;
Asbest of asbesthoudende stoffen (bv. remvoeringen, oude isolatie, eterniet,...);
Verpakkingsafval van gevaarlijke of giftige afvalstoffen
Dierenkrengen;
Alle materialen die risico’s inhouden voor het personeel.
Gevaarlijke afvalstoffen : bv stoffen of materialen die onder te brengen zijn in de gevarencategorieën :
ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer giftig, giftig, schadelijk, corrosief,
irriterend, milieugevaarlijk, teratogeen, mutageen, radioactief (*)

(*) conform het Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en
afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen beschikt Mirom Roeselare over een
meetpoort die radioactieve stoffen in de aanvoer detecteert. Indien een radioactieve stof of weesbron
(=radioactieve stof van ongekende oorsprong) gedetecteerd wordt, volgt een wettelijke procedure om de stof uit
te sorteren, te isoleren en te stockeren, in afwachting van ophaling voor verdere verwerking.
De ophaling en verwerking gebeurt in gespecialiseerde installaties, onder begeleiding van de bevoegde instanties.
In het geval van weesbronnen worden de kosten voor het afvoeren en verwerken gedragen door een fonds,
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beheerd door het FANC en NIRAS ( Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen).
In elk geval worden de kosten ten gevolge van het uitsorteren, isoleren en stockeren ter plaatse teruggevorderd
van de aanvoerder.
5.3. Volgende afvalstoffen kunnen om technische redenen niet verwerkt worden



Vloeibare afvalstoffen;
Afvalstoffen met een te groot formaat :
De maximum toegelaten afmetingen bedragen 0,5 m op 0,5 m met een totaal volume van max 0,25 m³.
Vb : palletten, zetels, lange stukken hout…worden niet toegelaten;
 Grote hoeveelheden folie;
 Afvalstoffen met een heel hoge calorische waarde : bv bitumen;
 Onverpakte stofvormige afvalstoffen;
 Grote hoeveelheden afval met een hoog PVC gehalte;
 Lange linten;
 Ijzer;
 Opgerolde ijzerdraad;
 Afvalstoffen die bij stockage of behandeling overmatige geuroverlast bezorgd;
 Gecompacteerde, samengeperste of samengebonden afvalstoffen
Grote papierrollen, grote houtblokken…

5.4. Ziekenhuizen
Deze rubriek is enkel bedoeld voor afvalstoffen afkomstig van ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen.
Volgende afvalstoffen worden niet verwerkt
Alle specifiek ziekenhuisafval
Alle producten waar een rode kleur (bloed) op te
bespeuren is worden niet verwerkt.
Bloed geabsorbeerd
Bloedderivaat (geabsorbeerd)
Lege bloedzakken
katheter zonder naald
bevuild kompres
dialyseset
infuus
spuiten zonder naald
bevuild karton
kunstnier
maagvocht
matrassen
wegwerp mutsen
nierbekken
operatiekledij met bloed
operatielakens met bloed
porselein van labo bevuild
sondes
stoma zakken
tandprothese
volle urine verpakkingen

Worden wel verwerkt
drainage set zonder bloed
medisch gips
wegwerp handschoenen
kunstof gips
kunstof hars
wegwerp linnen
luiers
wegwerp maskers
naaldverpakkingen (zonder naalden)
wegwerp onderleggers
papieren onderzoeksbankrol
wegwerp operatiekledij zonder bloed
wegwerp operatielakens zonder bloed
wegwerp overschoenen
redon zonder bloed wegwerp schorten
sputumbeker
kunstof tandvulling
teststrips
ledige urine verpakkingen
bevuild verband zonder bloed
verzorgingsmateriaal
bevuilde vodden
wonddrainage set zonder bloed
zuurstofmaskers

5.5. Andere afvalstoffen.
Andere afvalstoffen niet behorende tot de verboden afvalstoffen mogen slechts aangeleverd worden na
voorafgaande aanvraag en goedkeuring van MIROM ROESELARE.
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5.6. Afleveringsbon
Volgende aanlevering van afvalstoffen dient te worden vergezeld van een afleveringsbon :
 Ziekenhuisafval.
 Afval afkomstig van containerophalers.
 Iedere aanvoer waarbij transporteur en producent verschillend zijn.
Dit document moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door de voortbrenger-producent en de
verantwoordelijke vervoerder.

De volgende gegevens dienen ingevuld te zijn :
 Datum van aanvoer
 Weegbonnummer (verschijnt op de display bij de badgereader)
 Afvalproducent
 Afvalomschrijving : dient zo volledig mogelijk in gevuld te worden, voor wat betreft het weegticket of
geschat gewicht kan er verwezen worden naar het weegbonnummer van MIROM ROESELARE
 Te treffen voorzorgen : Speciale voorzieningen bij de behandeling van het aangevoerd materiaal
kunnen hier vermeld worden.
 Vervoerder-Ophaler
Het document bestaat uit een drievoud, waarbij het witte exemplaar afgeleverd wordt aan de diensten
van de MIROM ROESELARE
Afleveringsbons kunnen verkregen worden bij de administratie van MIROM ROESELARE. Andere
formulieren, buiten die verstrekt door MIROM ROESELARE, worden niet aanvaard.
Afvalproducten aangevoerd per perswagen en/of afkomstig van verschillende producenten/voorbrenger
sluiten deze procedure niet uit. De vervoerder moet een afleveringsbon bij de vracht afgeven, vergezeld van
een lijst van de afvalproducenten.

5.7. Stopzetting en/of weigeren van de aanvoer.
De MIROM ROESELARE kan ten allen tijde, op capaciteitsgronden of overmacht, de aanvoer van ambachtelijke
en industriële afvalstoffen stopzetten of weigeren.
Bij vaststelling van onregelmatigheden, zowel wat betreft de aanvoer zelf of op administratief vlak, wordt de
aanvoer onmiddellijk opgeschort.

In bovengenoemde gevallen is de producent van de ambachtelijke of industriële afvalstoffen ertoe gehouden de
afvalstoffen op eigen kosten naar een andere bestemming te voeren. Er kan dan ook geen schadevergoeding geëist
worden van MIROM ROESELARE.
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