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BRIEF AAN AFVALPRODUCENT NIET-IHM 

(IHM = een door OVAM geregistreerde Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar) 

Inzamelaar afvalstoffenhandelaars of -makelaars 

Geachte Klant, 
 
 
Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van 
materiaalkringlopen.  Met ingang van 1 januari 2021 werd de sorteerplicht voor bedrijven uitgebreid 
tot 24 afvalstromen. Gedetailleerde info hierover vindt u op de website van OVAM, onder de rubriek 
Selectieve inzameling bedrijfsrestafval - OVAM. 
 
 
Daarnaast heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd waardoor het Vlarema, het Vlaams 
Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen, aangepast wordt aan de 
vernieuwde Europese richtlijn. Dit Vlarema 8 bepaalt ondermeer dat bedrijven geen recycleerbare 
fracties mogen mengen met bedrijfsrestafval.  
Afvalverwerkers, waaronder IVOO, zijn verplicht elke levering van bedrijfsrestafval door een niet IHM-
bedrijf grondig te controleren. Afvalstoffen die onder de sorteerplicht vallen, zullen geweigerd worden.  
IVOO is ook verplicht een non-conformiteitenverslag op te maken en dit op te nemen in een register. 
 
 
Wat betekent dit praktisch:  
 
U kan uw afval enkel nog aanvoeren op maandag van 08:00 – 12:00 en donderdag van 12:30 – 16:30.  
IVOO is gesloten op wettelijke feestdagen en volgende reglementaire feestdagen: 11/07, 2/11 en 
26/12.  
Omdat deze werkwijze volledig nieuw is, is het mogelijk dat deze uren na evaluatie gewijzigd worden. 
We raden u aan hiervoor onze website te raadplegen. 
 
U dient voorafgaandelijk het “aanleveringsdocument niet-IHM” in te vullen. Dit document overhandigt 
u aan de stortvloeroperator bij het leveren van uw afval. Zonder dit document kan niet overgegaan tot 
de aanvaarding van het afval.  
 
De stortvloeroperator zal een eerste visuele controle van uw afval uitvoeren terwijl dit nog in het 
voertuig is.  
Wanneer er te veel recycleerbare fracties of fracties die niet voldoen aan de IVOO acceptatiecriteria 
aanwezig zijn, mag niet gelost worden en dient u de volledige vracht terug mee te nemen.  

https://www.ovam.be/iksorteer


 
De IVOO acceptatiecriteria zijn voorwaarden waaraan het afval moet voldoen om een goede technische 
werking van de installatie te garanderen. 
 
Als de stortvloeroperator geen non-conformiteiten opmerkt of wanneer het duidelijk is dat deze aan de 
accepteerbare hoeveelheid voldoen zoals bepaald in het Vlarema 8 art. 5.5.5.4 – hetzij dat de non-
conformiteiten eenvoudig te verwijderen zijn, krijgt u toelating om uw vracht op de daartoe voorziene 
plaats op de stortvloer uit te storten. De stortvloeroperator zal nu een grondige controle uitvoeren en 
hierbij nagaan of de Vlarema 8 - en de IVOO criteria voldoende gerespecteerd werden.  
Afvalstoffen die niet voldoen aan de Vlarema 8- en de IVOO acceptatiecriteria, moeten terug 
meegenomen worden. U zult dit afval zelf terug moeten inladen.  
 
Alle niet-conformiteiten worden genoteerd in een “aanvaardingsdocument niet-IHM”. Zowel de 
stortvloeroperator als u dienen dit document te ondertekenen. 
Aan de hand van dit document voldoet IVOO aan haar wettelijke verplichting om de afvalleverancier 
schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele niet-conformiteiten. 
 
 
 
Alle vernoemde formulieren evenals het IVOO aanvoerreglement en de toepasselijke tarieven kunt u 
terugvinden op onze website www.ivoo.be onder de rubriek BEDRIJVEN (rechts bovenaan). 
 
Wij wensen u eveneens te informeren dat u uw bedrijfsrestafval steeds via een erkende IHM kunt laten 
ophalen.  U vindt hiervan een lijst op de website van OVAM https://www.ovam.be/register_IHM 
In dergelijk geval zal de erkende IHM de controle voor u uitvoeren en u verder helpen. 
 
Deze veranderingen zijn van toepassing vanaf de publicatie van het Vlarema8. IVOO zal dit op haar 
website melden. 
 
IVOO zal de toepassing van deze nieuwe regelgeving in de komende maanden nauwgezet opvolgen en 
eventuele nodige aanpassingen doorvoeren en communiceren. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gelieve eventuele vragen hieromtrent te 
sturen naar info@ivoo.be. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Ir Bart Verlinden 
Directeur IVOO 
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