Via de media verneem ik dat sommige afvalstoffen
gratis mogen gebracht worden.
Waarom is het hier dan niet zo en moet ik betalen
voor mijn kapotte koelkast?
Er bestaan verschillende systemen in Vlaanderen om te betalen op de recyclageparken. Zo zijn er recyclageparken met twee zones: een zone waar je gratis afval kan brengen en een zone waar je dat betalend
moet doen. Ook zijn er recyclageparken waar de bewoners een aantal beurten gratis kunnen komen en
daarna moeten betalen.
ILvA heeft gekozen voor nog een ander systeem, dat goedkoop en eenvoudig is: er is slechts 1
zone en je mag elk jaar de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis brengen.
Is die 100 kilogram al opgebruikt en je brengt bijvoorbeeld nog een koelkast, dan moet je hiervoor wel
betalen. Eenmaal je meer dan 100 kilogram recycleerbaar afval hebt gebracht, moet je betalen, ook voor
afval dat volgens de reclame gratis is. Het aandeel “gratis” afval zit immers al vervat in de 100 kilogram
gratis recycleerbaar afval.

Is 100 kilogram niet weinig?
In de 100 kilogram recycleerbaar afval zit een deel afval waarvoor je in een ander systeem wel had moeten betalen, zoals harde plastics, steenpuin of gras en een deel waar je vooraf al een bijdrage voor hebt
betaald (zoals een koelkast), het “gratis” recycleerbaar afval.
Voor een gemiddeld gezin is 100 kilogram niet weinig. Reeds jaren wordt per gezin minder dan 40 kilogram aangebracht die in aanmerking komt voor het “gratis”-verhaal dat je soms op de radio hoort.
Eigenlijk krijg je op die manier 60 kilogram gratis afval bovenop de 40 kilogram die je gemiddeld maar
zou brengen in een ander systeem, maar dat is voor ILvA geen probleem. Je doet dus eigenlijk profijt in
het ILvA-systeem als je het vergelijkt met een recyclagepark dat is opgedeeld in een gratis en een betalend gedeelte.

En als ik met mijn gezin dan een jaar heb waarin veel stuk gaat?
Je kan inderdaad uitzonderlijk boven de 100 kilogram uitkomen, wanneer er in hetzelfde kalenderjaar
zowel je wasmachine, droogkast, koelkast en oude beeldbuistelevisie sneuvelen. Maar dan heb je de volgende jaren na duurzame aankopen van nieuwe toestellen heel waarschijnlijk bijna geen “gratis” aanvoer
meer nodig, terwijl je toch nog het recht hebt op 100 kilogram. En die kan je dan gebruiken om steenpuin, hout, metalen of andere recycleerbare afvalstoffen waarvoor je normaal moet betalen, toch gratis
aan te brengen.
Wees er zeker van: op lange termijn doet iedereen zich voordeel via dat systeem van 100 kilogram.

Wat als ik daar toch niet mee akkoord ben?
Wie toch steeds gratis met bijvoorbeeld een koelkast op de ILvA-recyclageparken terecht wil, kan afstand
doen van de hierboven beschreven 100 kilogram vrijstelling. Dat kan elk jaar in december voor het
komende kalenderjaar via een afstandsverklaring.
Hou er wel rekening mee dat je dan voor alle andere afvalstoffen, ook al zijn ze recycleerbaar, wel
vanaf de eerste kilogram zal moeten betalen. Het enige wat je dan gratis mag brengen, is: elektrische /
elektronische apparaten, plantaardige oliën en vetten, motorolie, autobanden, autobatterijen, batterijtjes
en KGA. Om deze dan gratis te mogen brengen, mag je op dat moment geen andere afvalstoffen
afgeven.

Recycleerbaar afval:
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AEEA (elektr. huishoudtoestellen): enkel volledige, niet-gesloopte toestellen
Auto-, motor- & fietsbanden (géén vrachtwagen- of tractorbanden)
Autobatterijen
Batterijtjes
Beton
Bloempotten in kunststof
Glas: flessen, bokalen, vlak glas
Grond: niet vervuilde, zuivere grond
Harde plastics: tuinmeubelen, groot speelgoed, emmers, buizen, wasmanden, dakgoten...
Hout: zuiver, niet rot hout, vezelplaten
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Kunststoffolie: alle soepele verpakkingsfolie (bezemschoon)
Metaal/schroot
Motorolie
Papier en Karton
Piepschuim (isomo): grote, zuivere, witte stukken
Plantaardige oliën en vetten
PMD
Steenpuin: bakstenen, metselwerk, aardewerkpannen, gresbuizen, natuurleien
Textiel, leder: herbruikbare kleding, schoeisel, linnen (aanbieden in zakken)
Tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren (geen keukenafval)

Recycleerbaar afval waar al een bijdrage voor kan zijn betaald:
•
•
•
•
•
•
•

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
Plantaardige oliën en vetten
Motorolie
Autobanden (maximum 4)
Autobatterijen
Batterijtjes
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Niet-recycleerbaar afval:
•

•
•
•

Grof huisvuil: alle grote voorwerpen die niet volledig bestaan uit zuiver hout, metaal of de afzonderlijk
in te zamelen harde plastics. Wat echter niet recycleerbaar is én in een huisvuilzak (voor Oosterzele in
een grijze container) kan,moet huis-aan-huis worden aangeboden in een huisvuilzak (of container in
Oosterzele)
Glas: vervuild serreglas, glazen siervoorwerpen, pyrexglas, Arcopalproducten
Bouwmateriaal: cementgebonden asbestproducten, cellenbeton (Ytong, Poroton), afgekapt pleisterwerk, verharde zakken cement, roofing, golfplaten, vervuild plastic, tegels, keramiek, toiletpot, lavabo,
gips, kalk, laminaat, …
Laagwaardig of vervuild hout: geperst karton (unalit), spoorwegbielzen, MDF, rot hout, ...

