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Omzendbrief VR 2020/OMG

Datum: 31 maart 2020

Betreft: Richtlijnen betreffende het heropenen van de recyclageparken 

.

1. Situering

De Omzendbrief van 17 maart verplicht een sluiting van de recyclageparken tot 3 april. Nadien is deze 
datum gelijk getrokken met de datum van de andere crisismaatregelen, namelijk 5 april. 

Een aantal lokale besturen zijn vragende partij om de recyclageparken terug te openen na 5 april omdat 
in sommige gebieden een toename van het sluikstorten en sluikverbranden is vastgesteld.  

Om zeker te zijn dat een heropening -mits het nemen van veiligheidsmaatregelen-geen bijkomende risico’s 
op het verspreiden van het virus creëert, werd het advies van de Risk Assessment Group, de Risk 
Management Group en het Wetenschappelijk comité Coronavirus gevraagd. In hun advies van 28 maart 
gaat CELEVAL akkoord met de heropening mits het respecteren van de maatregelen omtrent social 
distancing bij het deponeren van afval in containers en de handhygiëne.

Deze omzendbrief werd opgesteld in overleg met OVAM, Interafval en GO4C.

2. Heropening van de recyclageparken

Alle recyclageparken in Vlaanderen kunnen heropenen op dinsdag 7 april 2020. 

Het blijft de regel dat we de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan. Enkel als dat écht 
nodig is, zijn ze beschikbaar. Indien mensen het bezoek naar het recyclagepark nog kunnen uitstellen, 
worden ze geacht dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar.
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Het is aangewezen dat alle parken zouden open gaan zodat de mensen kort bij huis de mogelijkheid 
hebben om zich van hun afvalfracties te ontdoen, zodat verre verplaatsingen kunnen vermeden worden.
Door alle recyclageparken de mogelijkheid tot openen te bieden kan elke inwoner, in de mate van het 
mogelijke, in zijn of haar eigen recyclagepark terecht. De aanvoer van afval wordt beter gespreid, het 
contact tussen de medewerkers van het recyclagepark en de bezoekers blijft tot een minimum beperkt. 
Door op dinsdag te openen, beperken we de piekaanvoer direct na het weekend. 

Zowel de federale crisiscel, de OVAM als de lokale besturen communiceren voorafgaandelijk aan deze 
heropening over de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften die gepaard gaan met de heropening. 

In principe worden alle fracties aanvaard op de recyclageparken, met uitzondering van asbestcement 
omdat de mondmaskers voorbehouden worden voor de medische sector. 
Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. 
Voor een eventuele heropening van de parken moeten alle logistieke partners, afvalophalers, sorteer- en 
verwerkingsinstallaties klaar zijn en in staat zijn om de afvalstromen op te vangen. Een heropening van 
de recyclageparken heeft geen enkele zin als de afvoer van de afvalstromen niet gegarandeerd kan 
worden. Als de afvoer van alle stromen niet gegarandeerd kan worden, zijn volgende stromen prioritair: 
klein gevaarlijk afval en AEEA, hout, papier/karton, grofvuil en groenafval. 

Mocht er omwille van ziekte of andere redenen te weinig personeel ter beschikking zijn om de parken 
open te houden, dan kan men beroep doen op interimarbeid. In het meest ultieme geval dienen de 
afvalintercommunales de burgemeesters te verzoeken om voldoende personeel ter beschikking te stellen 
of op te vorderen.

Enkel indien de gemeente of intercommunale de afvoer kan garanderen, de hieronder opgesomde 
veiligheidsmaatregelen kan nemen en voldoende personeel beschikbaar heeft, kan ze het recyclagepark 
heropenen. 
Gemeenten en intercommunales hebben zolang de maatregelen in het kader van de COVID 19 crisis van 
kracht zijn, een meldingsplicht naar de OVAM volgens het sjabloon als bijlage bij deze omzendbrief. Deze 
informatie wordt aan het begin van elke week (over vorige week) aan de OVAM overgemaakt op volgend 
mailadres: corona@ovam.be 

3. Te nemen veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark 

- De maatregel rond de social distancing (afstand houden van minimum 1,5 meter) is na te leven in alle 
omstandigheden. Een mix van verschillende leeftijden wordt zoveel mogelijk vermeden 

- Om ten allen tijden deze afstand te kunnen behouden, werken we op dezelfde wijze als de 
voedingswinkels en beperken het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag op het recyclagepark tot 
een bepaald aantal voertuigen afhankelijk van de grootte van het recyclagepark.

- Als intercommunales of gemeenten beschikken over een systeem dat het ontvangen van bezoekers op 
afspraak mogelijk maakt, wordt het gebruik hiervan aanbevolen. Zij communiceren dat lokaal.

mailto:corona@ovam.be
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- Om het personeel voldoende te beschermen voorzien de beheerders van de recyclageparken de 
beschikbare beschermingsmiddelen zoals alcoholgel en reinigingsmiddelen. Daarnaast hebben 
bezoekers aan de recyclageparken geen toegang tot gesloten infrastructuur zoals portiersgebouwen.

- Persoonlijke contacten, bijvoorbeeld het nakijken van een identiteitskaart bij toegangscontrole, 
gebeuren niet fysiek. Niets gaat van hand tot hand. Eventuele betalingen kunnen enkel elektronisch 
gebeuren.

- Met communicatieborden vragen we mensen om - in geval van wachtrijen- in het voertuig te blijven 
wachten (niet uitstappen).

- Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen maar ook ter 
beheersing van de wachtrijen aan de ingang (zeker als die op de openbare weg staan), dienen de 
burgemeesters garant te staan voor het voorzien van voldoende politioneel toezicht, zeker gedurende 
de eerste dagen.

4. Communicatie naar de bevolking 

OP FEDERAAL, VLAAMS EN LOKAAL NIVEAU

- Vanaf dinsdag 7 april 2020 kunnen de recyclageparken terug openen, maar hou er rekening mee 
dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden! Kom daarom enkel met dringend af te voeren afval en stel 
uw bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan.
- Ter bescherming van de bezoekers en het personeel wordt het aantal bezoekers dat tegelijk 
toegelaten is tot het recyclagepark, beperkt. Hou er dus rekening mee dat er een lange wachtrij kan staan 
aan de ingang van het recyclagepark. Blijf in de wagen zitten. Het is niet de bedoeling uit te stappen en 
een praatje te slaan met de andere bezoekers.
- Het kan zijn dat jouw gemeente of intercommunale (zeker de eerste dagen) zal werken met een 
afsprakensysteem.
- Wacht met het lossen van de afvalstoffen tot je een teken krijgt van de recyclageparkwachter dat 
de container die je nodig hebt effectief beschikbaar is.
- Bezoekers zullen maar een beperkte tijd toegelaten worden op het recyclagepark, om een vlotte 
afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken. Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de 
verschillende fracties.
- Hou afstand (minstens 1,5m) tot de parkwachter en tot de andere bezoekers. Respecteer het werk 
en de richtlijnen van de recyclageparkwachters.
- Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen 
van de wagen. Hou er rekening mee dat de recyclageparkwachter niet zal helpen bij het openmaken of 
het lossen van de wagen.
- Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht en was je handen 
grondig eens je thuis bent.
- Als je een betalende fractie brengt, weet dat je enkel elektronisch kan betalen.
- Tijdelijk kan je op het recyclagepark niet meer terecht met asbestcement, omdat hiervoor de 
nodige beschermingsmiddelen ontbreken. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd 
aan de zorg waar ze momenteel meer nodig zijn.
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- Hou de communicatie van je gemeente en afvalintercommunale in het oog. Regionaal kan het zijn 
dat er nog bijkomende beperkingen gelden, omdat sommige afvalstoffen momenteel niet afgevoerd 
kunnen worden wegens een tijdelijke sluiting van de verwerker.
- Kom je met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij.

OP LOKAAL NIVEAU

Via lokale communicatie kunnen nog bijkomende richtlijnen gecommuniceerd worden, in functie van het 
beschikbaar personeel, de lokale handhaving of de afvoer van fracties. 
Enkele voorbeelden : 
- De gemeente of intercommunale werkt met een afsprakensysteem 
- Indien men omwille van lokale problemen bepaalde fracties niet kan aanvaarden
- Hou je aan de sorteerregels.
- Inbreuken op de veiligheidsmaatregelen, maar ook op de sorteerregels worden niet getolereerd. Bij 
elke inbreuk zal klacht ingediend worden bij de politie en volgt een boete.

Wellicht loont het de moeite om bijkomend op deze communicatie ook aan de ingang van de parken 
communicatieborden te plaatsen. Hierop kunnen ALLE geldende regels vermeld worden, zoals de 
afstandsregels en maximaal aantal personen, dat cashbetalingen niet mogelijk zijn en asbestcement niet 
mag binnengebracht worden. 

5. Afspraken met de inzamelketen

De privaatrechtelijke afvalinzamelaars en –verwerkers zijn momenteel niet in staat om een 
dienstverlening te garanderen voor langer dan 48 h. De privaatrechtelijke afvalinzamelaars zullen ook 
steeds voorrang geven aan de huis-aan-huisinzamelingen en glasbollen. Bovendien moet ook van de 
verwerkingsfabrieken nog een signaal komen dat ze de afvalstromen aankunnen.  

Het is daarom essentieel om op lokaal niveau voorafgaandelijk afspraken te maken met de 
afvalinzamelaars en –verwerkers of de afvoer van het afval verzekerd is. De kans bestaat ook dat het 
groenafval dat men zal aanleveren de eerste dagen van slechte kwaliteit is (bijvoorbeeld in gevallen waar 
mensen dit al enige tijd opgeslagen hebben in plastic zakken). Ook hier moet lokaal worden afgesproken 
of dit afval afgevoerd kan worden naar de groencompostering of de gft-verwerking. 
Indien de afvoer van sommige fracties niet verzekerd is, kan het zijn dat deze fracties ook geweigerd 
moeten worden op het recyclagepark. Hier is het essentieel om dit lokaal duidelijk te communiceren naar 
de bevolking.

Er moeten afspraken gemaakt worden met de privaatrechtelijke inzamelaars om de containers buiten de 
openingsuren van de parken te ledigen. Daarbij moeten ook de nodige maatregelen getroffen worden om 
de veiligheid en gezondheid van het personeel van de privaatrechtelijke inzamelaars te garanderen.  
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6. Inwerkingtreding

Deze omzendbrief treedt in werking op 01/04/2020

Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
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