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Inhoud
10 jaar diftar
PMD-wedstrijd

Win een fiets

Kijk vlug binnenin!

3

10 jaar
Voorwoord
De zomer zit er op! Na een deugddoende
vakantie zijn we er weer ingevlogen met een
nieuwe Milieukrant. Om het nieuwe schooljaar
in te zetten, organiseren we opnieuw een
wedstrijd. Net als de voorgaande twee jaar
zijn er 10 fietsen te winnen met een wedstrijd
die helemaal over PMD gaat. Duid aan welke
voorwerpen er PMD zijn en welke restafval en
je maakt kans op een mooie fiets. In de editie
van december kondigen we de winnaars aan.
Veel succes!
Op 1 juli 2015 blies ILvA 10 kaarsjes uit voor
het bestaan van diftar op de recyclageparken.
Al 10 jaar hanteren alle recyclageparken van
ILvA hetzelfde tarief. Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het allerminst. Het heeft veel
inspanningen gekost om alle steden en
gemeenten op dezelfde lijn te krijgen, maar
10 jaar later zijn we nog steeds met zijn allen
trots op ons uniek systeem. Het heeft er mede
voor gezorgd dat we tot de beste sorteerders
van Vlaanderen behoren en dat de afvalkosten
voor de gemeenten door de schaalvergroting
beperkt kunnen blijven.
We willen je er ook nog graag op wijzen dat
suggesties voor de Milieukrant welkom blijven.
Zijn er thema's die je graag aan bod zou zien
komen? Heb je vragen over afval die voor
iedereen nuttig kunnen zijn? We staan open
voor al jullie tips en suggesties. Stuur een mail
naar milieukrant@ilva.be en wie weet staat
jouw vraag met het antwoord in de volgende
editie!
Maarten Blommaert
Voorzitter

Recyclageparken
Op 1 juli 2005 werd het gebruik van de ILvArecyclageparken betalend. Voordien kon je in de
meeste recyclageparken gratis terecht met je afval. Al
was dat uiteraard niet echt gratis. De werking van het
park en het verwerken van je afval werden betaald via
je belastinggeld.
Het maakte dus niet uit of je veel of weinig afval bracht.
Of je nu je huis had afgebroken en 10 ton steenpuin
bracht, of je kwam met wat isomo of zelfs met helemaal
niets, het veranderde niets aan hoeveel je bijdroeg via
je belastingen.
Dit systeem was niet rechtvaardig. Het is maar logisch
dat wie veel afval produceert meer betaalt dan wie
bewust met zijn aankopen omgaat, goed sorteert en
dus weinig afval heeft.

Weegbruggen
Daarom beslisten alle aangesloten gemeenten dat je
diende te betalen naargelang de hoeveelheid afval die
je bracht. Het omschakelen naar dit nieuwe systeem
had wel wat voeten in de aarde. Op alle recyclageparken
dienden weegbruggen aan de ingang en aan de uitgang
geïnstalleerd. Dit maakte het mogelijk je gebrachte
afval te wegen, zodat je per kilogram afval kan betalen.

De vervuiler betaalt
Geen afvaltoerisme meer
Van gratis werd het niet alleen betalend, onmiddellijk
werd ook in alle parken hetzelfde tarief ingevoerd.
Afvaltoerisme, dat voordien een probleem vormde,
werd op die manier zinloos gemaakt. Of je nu in Lede,
Aalst of Kluisbergen woont, vanaf juli 2005 betaal
je overal hetzelfde. Om te zorgen dat je goed zou
sorteren, krijg je 10% korting als je enkel recycleerbaar
afval brengt en is er een getrapt systeem van tarieven.
Hoe meer afval je brengt, hoe duurder het wordt.
Tot 2013 hoefde je bovendien niet te betalen voor
de eerste 100 kilogram afval. Deze 100 kilogram
vertegenwoordigt het afval waarvoor al een bijdrage
is betaald. Vanaf juli 2013 geldt dit op vraag van de
Vlaamse Regering enkel voor recycleerbaar afval.

Inzameling aan huis
Reeds vóór het inzamelsysteem op de recyclageparken
overal hetzelfde werd, was de inzameling aan huis in
alle aangesloten steden en gemeenten op dezelfde
manier georganiseerd. Dat gebeurde in 2004. Toen al
was ILvA pionier met het invoeren van dit systeem.
Het was ongezien dat in 12 aangesloten gemeenten
iedereen hetzelfde tarief betaalde en dat het afval op
dezelfde manier werd ingezameld.

De vervuiler betaalt
Vandaag telt ILvA 15 steden en gemeenten, met samen 147.544 gezinnen. Net zoals bij andere dienstverleningen zoals elektriciteit, water of telefoon, waarvoor
je dient te betalen naargelang hoeveel je verbruikt,
wordt het principe 'de vervuiler betaalt' ook toegepast
voor de inzameling van afval. Dat wil zeggen dat er
verschillende tarieven zijn voor verschillende soorten
afval. Hoe minder afval gerecycleerd kan worden, hoe
duurder het is. Daarom is restafval het duurste, is PMD
goedkoper en moet je niet betalen voor papier en glas
wanneer ILvA het aan huis inzamelt.

Het resultaat van dit beleid?
Het belangrijkste gevolg van dit beleid is dat we
ons afval met zijn allen veel beter sorteren dan we
voordien deden. Gemiddeld produceerden we in 2014
409 kilogram per inwoner, waar dat in 2004, toen de

recyclageparken nog gratis waren, maar liefst 584
kilogram was.
Omdat we voor een groot deel zelf betalen voor het
afval dat we aanbieden, gaan we er veel bewuster
mee om. Vooral het betalend maken van het
recyclagepark heeft dat effect gehad. Gemiddeld is
de hoeveelheid afval op het recyclagepark meer dan
gehalveerd, van 285 kilogram per inwoner in 2004
naar 114 kilogram in 2014. Wie zijn woning afbreekt,
komt dus niet langer naar het recyclagepark met
zijn puin, maar zoekt een aangepaste oplossing.
En daar betaalt een gezin dan zelf voor, en niet de
gemeenschap, zoals vóór 2005.

Kostprijs afval
In 2014 kostte de inzameling en verwerking van
alle door ILvA ingezamelde afval € 23.483.000.
Per inwoner is dat bijna € 70, of per gezin € 159.
Ongeveer de helft hiervan betaal je door gele
zakken, blauwe zakken en GFT-stickers te kopen en
door te betalen op het recyclagepark. De andere
helft wordt bijgepast door de gemeente waartoe je
behoort.
Deze verdeling was in 2004 helemaal anders. De
totale kostprijs toen was toen € 160 per gezin.
Daarvan betaalde een gezin zelf gemiddeld € 52
(32%) en paste de gemeente nog € 108 (68%) bij.
Je betaalt dus hoe langer hoe meer zelf voor je
afval. De totale som is ongeveer gelijk, maar je
eigen aandeel wordt groter. Zo kan je zelf veel beter
controleren of je veel of weinig betaalt voor je afval.
Want als je afval vermijdt, betaal je minder!
Het leven werd tussen 2004 en 2014 trouwens bijna
23% duurder. Toch slaagde ILvA er in om de kostprijs
voor afval voor een gezin onder het peil van 2004
houden.
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Wat de gemeenten bijpassen
Wat de inwoners betalen
via zakken, stickers en op het
recyclagepark

Is afval nu duur?
Vaak wordt gemopperd over hoe duur afval wel is.
Uit een studie van het Nationaal Instituut voor
Statistiek (N.I.S.) blijkt echter dat dit in onze
gemeenten best meevalt.

Enkel de kosten die worden gemaakt voor kansspelen liggen lager.
De afvalfactuur blijft minder dan 0,5 % van de totale
uitgaven van een gemiddeld gezin uitmaken.

De gezinsuitgave voor de afvalinzameling en -verwerking die ILvA verzorgt voor alle afvalsoorten
huis-aan-huis en op de recyclageparken, zou in de
top 26 van de uitgaven voor een gemiddeld Belgisch
gezin helemaal onderaan bengelen.
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€ 159 per gezin is natuurlijk ook
niet “niks”. Het is en blijft afval, en
dat kunnen we beter vermijden of
zoveel mogelijk goed sorteren naar
hergebruik of recyclage toe.
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Hoe minder moet verbrand of gestort
worden, hoe goedkoper de rekening
zal uitvallen.
In de Milieukrant geven we alvast
regelmatig tips om dit doel te
bereiken.

Sorteer PMD
en win een fiets
In bijna elke editie van de Milieukrant geven we
aandacht aan het sorteren van PMD.
Omdat jullie het afgelopen jaar erg goed gesorteerd
hebben, organiseren ILvA en Fost Plus opnieuw een
wedstrijd.
Duid hieronder aan welke voorwerpen PMD en
welke restafval zijn, knip het formulier uit en stuur
het voor 1/11/2015 naar:
ILvA, Industrielaan 18, 9320 Aalst.
Tips nodig?
Kijk eens op www.ilva.be of www.betersorteren.be.
Je kan ook altijd je afvalgids of -kalender raadplegen!

Er zijn 10 fietsen te winnen.
Veel succes!

Duid aan:
wat is PMD en wat is restafval



PMD

Rest
Voor 1 november 2015 opsturen naar
ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

INVULSTROOK
Voornaam: .................................................
Naam: ..........................................................
Adres: ..........................................................
..........................................................
Postcode: ...................................................
Gemeente: ................................................
Telefoon: ....................................................

Breng je frituurolie
en -vetten naar het
recyclagepark

Wist je dat gebruikte frituuroliën of -vetten een tweede leven krijgen
aan de pomp? Want als je ze naar het recyclagepark brengt, worden
ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het weinig moeite en je bent
gemakkelijk verlost van je afvalprobleem. Terwijl je zorgt voor een
schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.

Een initiatief van ILvA in samenwerking met Interafval en Valorfrit

Kinderen en afval:
werkt jouw school al mee?
Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen en jongeren enthousiast te maken over afval. Wat in een
verpakking zit, vinden ze meestal veel interessanter
dan de verpakking zelf. Het cliché dat de verpakking niet telt, gaat voor afval nochtans niet op.
Nochtans gooien jonge mensen al heel wat weg,
zoals verpakkingen, kapot speelgoed, oude rapporten,… Ze leren dus best van kleins af aan dat je afval
kan vermijden en dat sorteren belangrijk is.
In samenwerking met ILvA organiseren Fost Plus en
GoodPlanet workshops rond afval voor jongeren
van alle leeftijden.
Voor kleuters is er “Wat is er aan de hand in
Viesvuilland”, een animatie van 30 of 50 minuten,
helemaal aangepast aan hun leeftijd.
Kinderen van de 2de en 3de graad van het lager
onderwijs kunnen gedurende 2 à 3 uur LABOanimaties krijgen. Voor het middelbaar onderwijs
zijn er workshops "Da's Proper" beschikbaar. Da's
Proper is bedoeld voor jongeren uit het 3de tot en
met 6de middelbaar. Via een quiz, een filmdebat,
een rollenspel of een combinatie hiervan, worden
de jongeren wegwijs gemaakt in afvalgedrag.
Alle animaties en workshops zijn gratis en worden
gegeven door GoodPlanet. Ze passen in de ontwikkelingsdoelen, vakoverschrijdende eindtermen
(VOET) en lessen PAV zoals door de Vlaamse Gemeenschap gedefinieerd.

Foto: Dieter Telemans

Inschrijven?
Ben je leerkracht en wil je je klas inschrijven?
Surf dan naar
www.viesvuilland.be
www.labovorming.be
www.dasproper.be
en schrijf je online in!

Tip

Knip je flessen niet stuk
Het is geen goed idee om plastic flessen die in de
PMD-zak mogen, in stukken te knippen, zodat ze
minder plaats innemen. De kleine stukjes plastic
kunnen immers niet gerecycleerd worden. Ze gaan
verloren in de zeef bij de recycleerder.
Bovendien kunnen onze PMD-laders het afval in de
zak niet meer herkennen. Ze kunnen niet zien of dat
plastic van een fles komt (en dus in de blauwe zak
mag) of van een potje (en dus niet in de blauwe zak
hoort). Daarom weigeren ze PMD-zakken die afval
bevatten dat in stukken is geknipt.
Wil je een plastic fles verkleinen? Haal de dop er af,
doe de lucht uit de fles en doe de dop er weer op.

Klachten?
Contacteer ILvA.
Heb je klachten over de afvalinzameling? Zijn
de mensen van ILvA niet langsgeweest terwijl je
afvalkalender iets anders zei? Heb je een rol slechte
zakken die onderaan doorscheuren? Contacteer dan
ILvA via de klachtendienst.

VU: Henk Geeroms - Industrielaan 18 -9320 Aalst

Het heeft geen zin winkeliers te contacteren of naar
het gemeente- of stadsbestuur te stappen. ILvA
helpt je graag verder en zoekt indien mogelijk een
oplossing voor je probleem.

Cursus composteren
Eind oktober wordt in het Natuur- en Milieueducatief
centrum De Helix in Geraardsbergen de cursus
“Composteren in de kringlooptuin” georganiseerd. Deze
cursus gaat over composteren en afvalarm tuinieren.
Er worden naast composteertips ook tips gegeven om
tuinafval te vermijden en/of nuttig toe te passen. De
cursus bestaat uit 3 lessen: een theorieles, een uitstap en
een praktijkles.

Praktisch

De klachtendienst bereik je zo:

Theorie: donderdag 22/10/2015 te 19 u. De Helix – Geraardsbergen
Bezoek: zaterdag 24/10/2015 te 10 u. Comité Jean Pain – Londerzeel
Praktijk: zaterdag 31/10/2015 te 9 u. De Helix - Geraardsbergen

Heb je echter een klacht over sluikstorten? Daar kan
ILvA niet bij helpen. Bel daarvoor naar je gemeenteof stadsbestuur. Het telefoonnummer vind je op de
achterkant van je afvalkalender.

Inschrijven

Telefonisch: 053/85 85 45
Per mail: klachten@ilva.be

ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst /
Tel 053/85 85 45 - Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.
Indien u de compostcursussen wenst te
volgen, gelieve dan in te schrijven bij
Valérie Willequet, telefonisch op het
nummer 053/85.85.71 of via e-mail
valerie.willequet@ilva.be.

