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Voorwoord
De vierde en laatste Milieukrant van 2014 is een 
feit.  Deze editie is een iets andere krant dan alle 
voorgaande. Vermits je voor 2015 opnieuw de 
kans krijgt afstand te nemen van de 100 kilogram 
gratis recycleerbaar afval, zodat je onbeperkt een 
aantal afvalsoorten kosteloos kan brengen, heb-
ben we een groot deel van de Milieukrant aan 
uitleg over deze maatregel gewijd. Lees die goed! 
Het zou immers jammer zijn de afstandsverkla-
ring te ondertekenen  terwijl je daar profijt geen 
mee doet! 

Verder kan je kiezen om een abonnement te 
nemen voor de inzameling van je GFT. Hiermee 
wil ILvA de dienstverlening nog beter maken. 
Wie met vandalisme te maken krijgt en bij elke 
inzameling zijn waardesticker ziet afgetrokken, 
zal zeker gebaat zijn met zo'n abonnement. Alle 
info over de kostprijs en hoe je dit kan aanvragen, 
vind je hiernaast.

En ook al schreven we deze teksten bij zomerse 
temperaturen, wanneer de Milieukrant in de 
brievenbus valt, kan het al flink winteren. Daarom 
geven we nog eens duidelijk de richtlijnen voor 
de afvalinzameling bij mogelijk gladde wegen. 
We vragen alvast begrip voor de inspanningen 
die onze laders en chauffeurs leveren om jullie 
afval te komen inzamelen, en dat door vorst, 
regen, sneeuw en wind. Wordt het echter te 
gevaarlijk, dan kiest ILvA voor de veiligheid van 
het personeel en de andere weggebruikers en 
wordt er niet of beperkt uitgereden. 

Maarten Blommaert
Voorzitter

Abonnement 
GFT-container
ILvA biedt vanaf heden een abonnements-
formule aan voor het ledigen van de GFT-
container. Wie zo’n abonnement wenst, 
kan dat nu voor 2015 aanvragen.  

Waarom een abonnement?
Wordt je waardesticker van je GFT-container soms afge-
trokken, waardoor ILvA je container niet kan leeg ma-
ken? Dan heeft ILvA een oplossing voor dit vervelende 
probleem. In plaats van een waardesticker te hangen 
bij aanbieding, kan je vanaf 2015 een vaste vergoeding 
betalen voor de lediging, als een soort abonnement. 

Voorwaarden
Dit abonnement geldt voor 1 kalenderjaar. Hierbij be-
taal je voor elke inzameling, of je er nu gebruik van 
maakt of niet. Het is voor de laders en chauffeurs im-
mers niet mogelijk op elk adres na te gaan hoe vaak de 
container wordt aangeboden. 

Kostprijs
Een jaarabonnement kost € 70,20 voor een container 
van 140 liter en € 35,10 voor een container van 40 liter. 

Het voordeel van deze formule is dat er geen waarde-
sticker meer nodig is en dat die dus ook niet kan worden 
afgetrokken. Voor wie echter niet vaak GFT aanbiedt, 
zou een abonnement een dure aangelegenheid zijn. 

GFT-abonnement aanvragen
Wie een GFT-abonnement wenst, kan dit doen door 
het correcte bedrag te storten op het ILvA-rekening-
nummer: BE08 0910 1280 2413.
Bedrag 140 liter: € 70,20
Bedrag 40 liter: € 35,10
Vergeet niet je adres in de mededeling van de 
betaling te zetten!

Nadat ILvA de betaling heeft ontvangen, zal een sticker 
worden opgestuurd die je op het deksel van de GFT-
container moet kleven. 

Uiteraard is een abonnement niet verplicht! 
Het is ook jaarlijks te hernieuwen.
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Wintertips
De winter komt er aan. Door sneeuw of ijzel kan het 
moeilijk en gevaarlijk rijden zijn, ook voor ILvA. 

Bij mogelijk gladde wegen, beslist ILvA of er volledig, 
gedeeltelijk of niet wordt uitgereden. Daarvoor 
gelden de waarschuwingen van het KMI als basis.  
ILvA heeft ook continu contact met de gemeenten, 
die hun strooiplannen bezorgen, en voert indien 
nodig zelf controle uit ter plaatse. 
Vaak wordt beslist dat enkel in de berijdbare straten 
wordt gereden en dat smalle straten of de straten 
waar het wegdek gevaarlijk ligt, niet worden 
bediend. 

Wat moet je doen als je afval niet 
is ingezameld? 
Neem het afval terug binnen en bied het bij de 
volgende inzameling weer aan. 

Mocht bij deze volgende inzameling het weer 
opnieuw te slecht zijn om langs te komen, zal ILvA 
een bijkomende inzamelronde organiseren in die 
straten die een tweede maal niet zijn bediend. De 
inwoners zullen hiervan op de hoogte worden 
gebracht via een bericht in de brievenbus. 

Het afval dat je in de GFT-container gooit, 
bevat veel water. Bij vriesweer vriest dit afval 
dus gemakkelijk vast. Dan is het vaak niet 
mogelijk om het GFT in de vrachtwagen te 
gooien. Wanneer dit gebeurt, plaatst de lader 
je container terug en wordt de sticker niet 
afgetrokken. Plaats hem terug binnen en bied 
hem de volgende keer opnieuw aan. 

Vastgevroren GFT

IIIIII
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Tip
Wil je voorkomen dat je 

afval vastvriest ? 
Leg dan eerst onderin 
de GFT-container een 

oude krant. 
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In Oosterzele mogen dan naast de grijze container 
gewone afvalzakken van 60 liter worden bij geplaatst 
indien per 2 zakken een bijkomende sticker wordt 
gekleefd. 

*



Tarieven 
De tarieven in de ILvA-recylageparken zijn overal dezelfde. 
Je betaalt per kilogram afval die je brengt. 

Per kalenderjaar       Tarief
0 - 2000 kg   € 0,05 per kg
2001 - 5000 kg  € 0,10 per kg
> 5000 kg   € 0,20 per kg

HOEZO?
100 KIlOGrAm VrIjsTEllING Op 
DE rEcyclAGEpArKEN... 

Wat valt onder “recycleerbaar afval” en komt in aanmerking voor 
die 100 kilogram vrijstelling (en 10% korting - zie p.6) ?
•	 afgedankte elektrische en elektronische 

apparaten (AEEA)
•	 autobanden (maximum 4), motorbanden en 

fietsbanden
•	 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
•	 Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 
•	 kunststoffolie: alle soepele verpakkingsfolie 

(bezemschoon)
•	 metaal/schroot
•	 motorolie
•	 papier en karton
•	 piepschuim (isomo): grote, zuivere, witte 

stukken

Opgepast 

Je mag tijdens een bezoek geen 
niet-recycleerbaar afval brengen 
als je van de 100 kilogram gratis 

recycleerbaar afval wilt genieten. 
Anders betaal je vanaf de eerste 

kilogram. 

Het goede nieuws is dat elk gezin per kalenderjaar de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis mag 
brengen. Die kosteloze hoeveelheid is bedoeld om het gezin geen twee keer te laten betalen voor afval waarvoor 
bij aankoop reeds een recyclagebijdrage is betaald. Kom je later op het jaar met een koelkast en je hebt reeds meer 
dan 100 kilogram recycleerbaar afval gebracht, dan wordt het voordeel reeds als genoten beschouwd… 

Betalen op de ILvA-recyclageparken is niet nieuw. We zetten nog even alles op een rijtje over de tarieven.

•	 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), wortelstronken

Om van deze vrijstelling te genieten,  hoef je niets te doen. Je krijgt ze automatisch. 
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WAT Als … 
 … jE AFsTAND ZOU DOEN VAN jE  
         100 KIlOGrAm VrIjsTEllING ?

Opgepast 

Je mag tijdens zo'n bezoek 
geen ander afval dan uit dat 

“gratis lijstje” brengen.
 Anders betaal je vanaf de 

eerste kilogram. 

WAT Als… je de afstandsverklaring ondertekent en opstuurt ? 
Is dat voor jouw gezin wel interessant? 

Sommige inwoners zijn niet akkoord met de regeling van de 100 kilogram vrijstelling. Zij willen op elk moment van 
het jaar gratis terecht kunnen met onder andere een koelkast, een fles frituurolie of een autoband.

Sinds 2014 kan daarvoor een afstandsverklaring ondertekend worden, dat jou en je gezin dat recht geeft.  
Voorwaarde is wel dat je deze afvalstoffen (uit de in blauw aangeduide lijst hieronder) aanvoert zonder dat er andere 
afvalstoffen bij zitten. 

Je verliest dan natuurlijk wel je recht om ander recycleerbaar afval gratis te brengen. 

Het betreft deze zeven soorten afval, 
die je gratis mag brengen als je de 
afstandsverklaring ondertekent:

•	 afgedankte	elektrische	en	elektronische	apparaten	(AEEA)
•	 plantaardige	oliën	en	vetten
•	 motorolie
•	 autobanden	(maximum	4)
•	 autobatterijen
•	 batterijtjes
•	 Klein	Gevaarlijk	Afval	(KGA)	

Wel, eerlijk gezegd, je mag er best aan twijfelen. Uit 
de inzamelresultaten van 2013 blijkt dat de gezinnen 
gemiddeld slechts 37 kilogram van deze afvalstoffen 
aanvoerden. Dat betekent dat ze 63 kilogram andere 
materialen gratis kwijt konden waarvoor ze eigenlijk 
hadden moeten betalen…

Natuurlijk is het mogelijk dat een gezin in een pechjaar 
eens abnormaal veel toestellen defect heeft, en bij 
een opkuis nog vele liters frituurolie, motorolie, wat 
autobanden, een autoaccu en een doos batterijtjes 
vindt, samen met een vergeten milieubox vol KGA… 

Wie weet? Zo kan de grens van 100 kilogram toch nog 
bereikt worden, inderdaad. Alleen is zo’n jaar wellicht 
eenmalig, want na die grote schoonmaak én een 
bewuste aankoop van nieuwe, duurzame elektro zal het 
de volgende jaren niet zo snel meer voorvallen.

Daar is ook het ILvA-systeem op gebaseerd: op lange 
termijn doet geen enkel gezin verlies met het genieten 
van het vrijstellingssysteem. 

Maar goed, het kan nu anders, en je hebt de vrije 
keuze…

Om van deze regeling te genieten, moet je de afstandsverklaring ondertekenen. 
Je vindt die op de laatste pagina van deze Milieukrant.
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Je moet altijd betalen voor 
niet-recycleerbaar afval
Wat je ook kiest, als je van onderstaand afval bij hebt, 
moet je altijd betalen. 
Volgende afvalstoffen zijn niet recycleerbaar:
•	 grof huisvuil: alle grote voorwerpen die niet volledig 

bestaan uit zuiver hout, metaal of de afzonderlijk in te 
zamelen harde plastics. Opgelet: Wat niet-recycleerbaar 
is én in een huisvuilzak van 60 liter (of  in een container in 
Oosterzele) kan, moet huis-aan-huis worden aangeboden 
in een huisvuilzak (of container in Oosterzele).

•	 glas:  vervuild serreglas, glazen siervoorwerpen, pyrexglas.
•	 bouwafval: 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.

Wat je ook kiest, het volgende geldt altijd:

Je hebt recht op 10% korting 
als je enkel recycleerbaar afval 
brengt
Sorteer vooraf thuis en breng recycleerbaar afval (zie lijst alle 
recycleerbaar afval op p.4) afzonderlijk in een bezoek. 
Dan krijg je 10 % korting. 

B

Je hebt recht op 200 kilogram 
gratis cementgebonden 
asbest
De eerste 200 kg cementgebonden asbest die een gezin 
in een kalenderjaar naar het recyclagepark brengt, zijn gratis 
indien je geen ander afval brengt tijdens dat bezoek/die 
bezoeken. 
Wie enkel cementgebonden asbest bij heeft, moet op de 
asbestbel op de ingangszuil drukken. De parkwachter komt 
controleren. 

A

Opgepast 

Je mag tijdens een bezoek 
geen ander afval brengen 

dan cementgebonden asbest. 
Anders betaal je vanaf de 

eerste kilogram. 

Opgepast 

Voorwaarde is dat je enkel 
recycleerbaar afval brengt 

tijdens dat bezoek! 
Anders krijg je geen korting.

C
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Tussen 15 juni en 31 augustus 2014 kon je ook bij ILvA 
deelnemen aan de “Vergroot de Hoop”-actie. 
Het taxussnoeisel dat je dan naar het recyclagepark bracht, 
is afzonderlijk ingezameld en gebruikt om een medicijn te 
produceren tegen kanker. 

ILvA nam voor de vierde keer deel aan deze campagne en ook 
deze keer was de taxusinzameling een groot succes. Er is niet 
minder dan 23.072 kg taxus ingezameld. 

De opbrengst van de verkoop van het ingezamelde taxus wordt 
volledig aan de vzw Kom op tegen Kanker geschonken. In 2014 
is dat € 11.200. ILvA stort bovendien het bedrag dat door de 
taxusbrengers op het recyclagepark is betaald ook door aan de 
vzw. Dit is nog eens € 1.153,60, wat het totaalbedrag van deze 
actie op € 12.353,60 brengt voor de vzw Kom op tegen Kanker. 
In 2013 was dat € 11.762,64.

Taxusinzameling 
groot succes

jongeren en afval: werkt 
jouw school al mee? 
Kinderen en jongeren produceren al heel wat 
afval in hun jonge leven. Het is dus belang-
rijk dat ze van kleinsaf aan leren dat afval kan 
worden vermeden en dat het belangrijk is om 
goed te sorteren. 

In samenwerking met ILvA organiseren Fost 
Plus en GoodPlanet workshops rond afval voor 
jongeren van alle leeftijden. 

Voor het kleuter- en basisonderwijs zijn de 
inschrijvingen volzet. Voor het middelbaar 
onderwijs zijn er nog wat workshops "Da's 
Proper" beschikbaar. 

Ze zijn gratis en worden gegeven door Good-
Planet. Ze passen in de vakoverschrijdende 
eindtermen (VOET) en lessen PAV zoals door 
de Vlaamse Gemeenschap gedefinieerd. 
Da's Proper is bedoeld voor jongeren uit het 
4de en 5de middelbare ASO, TSO, BSO en KSO. 
Via een quiz, een filmdebat, een rollenspel of 
een combinatie hiervan, worden de jongeren 
wegwijs gemaakt in afvalgedrag. 

Inschrijven?
Ben je leerkracht en wil je je klas inschrijven? 

Surf dan naar www.dasproper.be 
en schrijf je online in!

Foto: Dieter Telemans
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Afstandsverklaring
(Enkel invullen als je afval waar je al een recyclagebijdrage voor hebt betaald onbeperkt 

kosteloos wil brengen, maar wil betalen vanaf de eerste kilogram ander afval, 
uitleg: zie p.5 )

Hierbij verklaar ik,

……………………………………  …………………………………… 
(familienaam,               voornaam),

gedomicilieerd op het adres:
…………………………………………………………………………  (straat en huisnummer), 

………………………… (postcode),   ………………………………… (gemeente), 

met telefoonnummer: …………………………………, 

als gezinshoofd, afstand te doen van mijn recht om in 2015 100 kilogram recycleerbaar afval kosteloos op 
een ILvA-recyclagepark te deponeren.

Hierbij verkrijgt mijn gezin het recht om huishoudelijke afvalstoffen waarvoor volgens het VLAREMA een 
aanvaardingsplicht geldt en klein gevaarlijk afval (KGA) gratis aan te voeren, op voorwaarde dat het bij 
deze aanvoer geen andere materialen meebrengt.

De aanvaardingsplicht geldt voor volgende afvalsoorten:

- afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
- plantaardige oliën en -vetten;
- motorolie;
- autobanden (maximaal 4);
- autobatterijen;
- batterijtjes.

Deze afstandsverklaring is geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

…………………………………………….                                          …../……/2014 
(handtekening)          (datum)

TERUG TE STUREN VOOR 26 DECEMBER 2014 NAAR 
ILvA, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst 



Je kan de afstandsverklaring ook online invullen. 
Surf daarvoor naar www.ilva.be/afstandsverklaring en vul daar je gegevens in. 


