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Voorwoord
Ondanks de warme temperaturen van november, 
geven we in de wintereditie van de Milieukrant 
toch graag wat aandacht aan winterse weersom-
standigheden. De komende maanden kan het im-
mers sneeuwen of ijzelen en is het mogelijk dat 
ILvA niet alle straten kan bedienen. 
Lees dus aandachtig het artikel hiernaast, zodat je 
weet hoe de inzameling verloopt bij gladde we-
gen. Vergeet daarbij niet dat de veiligheid van de 
weggebruikers en van ons personeel op de eerste 
plaats komt!

We hebben duizenden inzendingen gekregen 
voor de PMD-wedstrijd die in de vorige Milieukrant 
is verschenen. De meeste ervan zijn volledig juist. 
Een onschuldige hand heeft de 10 winnaars uit 
de deelnemers getrokken. Ze winnen elk een 
fiets. Een dikke proficiat voor hen! Ze worden 
persoonlijk gecontacteerd.

Ook in 2016 kan je afstand doen van de vrijstel-
ling van betaling voor het brengen van 100 kilo-
gram recycleerbaar afval naar het recyclagepark. 
In 2015 ondertekenden slechts 0,09% van alle 
ILvA-gezinnen deze verklaring. Toch geven we 
graag nog eens de uitleg over deze mogelijkheid. 
De afstandsverklaring zelf vind je op de laatste 
bladzijde van de Milieukrant. 
Wil je afstand doen van de 100 kilogram? Zorg 
dan dat de afstandsverklaring ILvA bereikt voor 
24 december 2015!

Ook het GFT-abonnement kan voor 2016 aange-
vraagd worden. Dat kan nuttig zijn wanneer de 
waardestickers geregeld van je GFT-container 
worden afgetrokken. Een abonnement kan dan 
zeker helpen, maar is uiteraard niet verplicht!

Maarten Blommaert
Voorzitter

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 voor 
een tweede keer 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. 

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. 
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PMD-wedstrijd
De antwoorden

PMD Rest










In de vorige Milieukrant kon je 
meedoen aan de PMD-wedstrijd. 
Hiernaast vind je de juiste oplossing. 

Ongeveer 3 op de 4 inzendingen waren 
helemaal juist. Een dikke proficiat 
daarvoor! 

De meeste fouten werden 
gemaakt met het drankzakje en de 
aluminium pizzaschaal. 

Nog even op een rijtje:
P = Plastic flessen
M = Metaalverpakkingen
D = Drankkartons

Een drankzakje is geen PMD. 
Het bestaat uit kunststof. Drankzakjes zijn 
geen plastic fles, metaalverpakking of 
drankkarton en moeten dus bij het restafval. 

Een aluminium pizzaschaaltje is wel PMD. 
Velen hebben dit als restafval aangeduid. 
Maar een pizzaschaaltje is een metalen 
verpakking en mag dus in de blauwe zak. 

I

Proficiat!

Winnaars
Deze 10 deelnemers winnen een fiets:

 1     Lysbette De Clercq uit Erpe-Mere
 2     Henriëtte Groenemans uit Geraardsbergen
 3     Hilde Govaert uit Aalst
 4     Massimo De Rouck uit Zottegem
 5     Pierre Van Lier uit Affligem
 6     Agnes Gat uit Denderleeuw
 7     Martine Van Droogenbroeck uit Denderleeuw
 8     Marcel Van Nieuwenhove uit Ninove
 9     Fredy Segers uit Denderleeuw
        Tim Kiekens uit Haaltert10



GFT-abonnement

Uiteraard is een abonnement niet verplicht! 
Het is ook jaarlijks te hernieuwen.

GFT-abonnement aanvragen
Wie een GFT-abonnement wenst, kan dit doen 
door het correcte bedrag te storten op het ILvA-
rekeningnummer: 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 de GFT-
container moet kleven. 

1 januari tot 31 december 2016
Het abonnement loopt van 1 januari 2016 tot 
31 december 2016. Je betaalt daarbij de prijs van 
alle inzamelingen in 2016, of je er nu gebruik van 
maakt of niet. Het is voor de laders en chauffeurs 
immers niet mogelijk op elk adres na te gaan hoe 
vaak de container wordt aangeboden. 

ILvA biedt opnieuw een abonnements-
formule aan voor het ledigen van de GFT-
container. Wie in 2016 zo’n abonnement 
wenst, kan dat nu aanvragen.  
Een abonnement is uiteraard niet 
verplicht, je kan zonder probleem 
waardestickers blijven gebruiken.

Waarom een abonnement?
Wordt de waardesticker van je GFT-container soms 
afgetrokken, waardoor ILvA je container niet kan 
leeg maken? Met een abonnement kan dat niet 
meer. In plaats van een waardesticker te hangen, 
krijg je een vaste sticker die op de GFT-container 
wordt gekleefd. Je hoeft dan enkel het abonnement 
te betalen en niet langer waardestickers te kopen.

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

Wie een abonnement 
koopt, kleeft de sticker 

op de GFT-container 
en hoeft daarna geen 

waardestickers meer te 
hangen. 



Harde plastics: 
welkom op het recyclagepark
Heb je spullen uit harde 
plastic die je wil weggooien? 
Als het nog bruikbare voorwerpen zijn, kan je ze naar 
de Kringwinkel brengen. 

Zijn ze kapot, dan breng je ze best naar het 
recyclagepark. Zo wordt het plastic nog gerecycleerd 
in plaats van verbrand. 

Wat mag niet?
•	 rubber
•	 golfplaten met glasvezel versterkt
•	 zachte folies
•	 stenen of keramieken bloempotten
•	 andere kunststoffen
•	 buizen met metaaldraad in verwerkt
•	 KGA (tubes siliconen, verfpotten, bidons…)
•	 AEEA 
•	 PMD 
•	 bloempotten 
•	 motorhelmen
•	 auto-onderdelen
•	 frigoboxen
•	 ballen
•	 stukken kleiner dan 15 cm…

Wat mag?
•	 elektriciteitsbuizen
•	 tuinmeubelen
•	 buizen 
•	 emmers 
•	 rolluiken (zonder draaibalk)
•	 wasmanden
•	 bierbakken
•	 dakgoten
•	 planchetten…

Zorg er voor dat de harde 
plastics zuiver zijn! 

Emmers bijvoorbeeld 
moeten uitgespoeld zijn. 



Open de 
PMD-weigeringssticker
Wanneer je een fout voorwerp in de blauwe zak steekt, 
neemt de lader de zak niet mee. Hij kleeft dan een 
weigeringssticker op de zak, ter hoogte van het foute 
voorwerp, en zet de zak terug waar hij stond. 

Wist je dat je die sticker kan open maken aan de zijkant? 
Aan de binnenkant kan je lezen welke de PMD-regels 
zijn en welke fout je mogelijk gemaakt hebt. 

Open 
de sticker 
hier: 

Afvaleilandjes
Evenementen
Dat ook op festivals of evenementen veel 
afval ontstaat, weten we allemaal. Vaak 
belandt al dat afval bij elkaar en wordt het 
naar de verbrandingsoven gebracht.

Afvaleilandjes
Ook heel wat afval van op evenementen 
kan gerecycleerd worden, denk maar aan 
blikjes of plastic flessen. Daarom biedt ILvA 
de mogelijkheid aan organisatoren om 
afvaleilandjes te plaatsen. 

Afvaleilandjes bevatten 2 containers voor 
restafval en 2 containers voor PMD. Boven 
elke container staat de info over wat er wel 
en wat er niet in mag gegooid worden. 

Kostprijs

De plaatsing van 
afvaleilandjes is gratis. 
Opgelet, de verwerking 
van het afval kan enkel 
kosteloos indien de inhoud 
van de containers  niet 
vervuild is met afval dat 
er niet in thuishoort. In 
de PMD-containers mag 
er dus geen restafval en 
omgekeerd! 

Hoe aanvragen?
Stuur een mail naar 
afvaleilandjes@ilva.be



De 
Lezersvraag
Vraag van Machteld Kindt 
uit Welle (Denderleeuw): 
Ben ik verplicht om met de auto naar het 
recyclagepark te komen? Ik doe mijn verplaatsingen 
zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer. Voor klein afval neem ik dus liever 
niet de auto om naar het recylagepark te komen. 

Antwoord:

Nee hoor, je mag gerust met de fiets of te voet komen. 
Het is niet nodig met de auto te komen als je het 
niet nodig vindt. In principe kan je met de fiets zo 
binnen. Net als met de wagen laat je je wegen op de 
weegbruggen op de in- en uitgang. 
Kom je te voet, dan bieden we je een kruiwagen aan om 
je afval in te leggen. Een metalen voorwerp is immers 
nodig voor de werking van de slagbomen. Verwittig wel 
eerst de parkwachter als je te voet aankomt. 

Zet je afval buiten 
vóór 6u 's morgens
Veel inwoners denken dat de ILvA-ophaalwagen 
steeds op hetzelfde uur passeert, bijvoorbeeld om 
10u. Ze zetten dan hun afval pas buiten vlak voor het 
10u wordt en gaan er van uit dat het meegenomen 
zal worden. Verandert de ploeg omwille van 
wegenwerken of verkeersproblemen haar route en 
komt ze iets vroeger, dan staat het afval te laat buiten. 

Zet dus je afval altijd buiten vóór 6u 's morgens. Dan 
rijden alle ploegen uit en start de inzameling. Zet je je 
afval pas later buiten, dan loop je het risico dat ILvA al 
is langs geweest. We komen dan ook zeker niet terug! 
Neem daarom je afval terug binnen en bied het de 
volgende inzameling terug aan. 

Zet je afval wel pas na 19u buiten de avond voor de 
inzameling. 

Heb jij ook een vraag 
of een suggestie?

 
Mail dan snel naar 

milieukrant@ilva.be !



Nooit iN de vuilNisbak.
Het is een oud zeer: kapotte lampen verdwijnen 

nog teveel in de vuilnisbak. Terwijl iedereen het 

perfecte alternatief kent: het recyclagepark. Daar 

verwelkomen onze parkmedewerkers je graag met je 

oude lampen. Ze tonen je precies in welke container 

je de lampen moet deponeren. 

Ben je vergeten om je lampen naar het recyclagepark 

mee te brengen? Geen nood, de RecyclePunten 

zijn een prima alternatief: handige inzamelboxen 

voor lampen en kleine elektrotoestellen. Je hebt ze 

ongetwijfeld al zien staan aan de ingang van je doe-

het-zelf zaak, elektrowinkel of supermarkt.

Wat doet Recupel 
met de oude lampeN?

Ecovriendelijk verwerken en recycleren is de oplossing. 

Zo halen we nog heel wat herbruikbare stoffen uit 

lampen. Denk maar aan glas, fluorescentiepoeder 

en metaal. Die hebben nog een mooie toekomst als 

grondstof voor nieuwe producten. Niet-herbruikbare 

stoffen worden op een milieuvriendelijke manier 

verwijderd uit onze leefomgeving. Dat is goed nieuws 

voor mens én natuur! 

Waarom is dit allemaal nodig? Omdat de spaarlampen 

en de zogenaamde tl-lampen gasontladingslampen 

zijn. Daar zit een beetje kwik in: Klein Gevaarlijk Afval 

(KGA)! 

Je begrijpt meteen waarom je een kapotte lamp niet 

bij het restafval in de vuilnisbak of in de glasbol 

mag droppen: als de lamp breekt, ontsnappen de 

kwikdampen. 

Op watmetmijnlamp.be lees je er alles over. 

doWNload de gRatis Recycle!app*
Op zoek naar het adres of de openingsuren van de 
recyclageparken of inzamelpunten in je buurt? Nooit 
meer vergeten je afval buiten te zetten? Alles weten 
over de sorteerregels? Met deze gratis “Recycle!”-app 
weet je altijd waarheen met je kapotte lampen, elektro 
en lege batterijen, en vind je meteen alle ophaalrondes 
voor elke soort afval.

Red je lampen van de vuilnisbak, 
breng ze naar het recyclagepark 
of RecyclePunt!
* een initiatief van Recupel, FostPlus en Bebat

Zelfs led-lampeN
Heb je al led-lampen thuis? 
Die zijn superzuinig en gaan 
niet zo snel stuk. Toch weet 
je maar nooit. Ook hier is 
de boodschap: inzamelen 
en met respect voor het 
milieu verwerken! 



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

Per kalenderjaar       Tarief
0 - 2.000 kg  € 0,05 per kg
2.001 - 5.000 kg  € 0,10 per kg
> 5.000 kg   € 0,20 per kg

GEEN AFsTAND/WEL AFsTAND 
VAN DE 100 KiLOGRAM VRijsTELLiNG OP DE 
REcycLAGEPARKEN... 

Wat valt onder “recycleerbaar afval”?
•	 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, 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

Opgepast 

Breng tijdens een bezoek 
geen niet-recycleerbaar afval 

als je van de 100 kilogram gratis 
recycleerbaar afval wilt genieten. 

Anders betaal je vanaf de eerste kilogram. 

Standaard mag elk gezin per kalenderjaar de eerste 
100 kilogram recycleerbaar afval gratis brengen. 
Dit is bedoeld om het gezin geen twee keer te laten 
betalen voor afval waarvoor bij aankoop reeds een 
recyclagebijdrage is betaald. 

Nadat een gezin 100 kilogram recycleerbaar afval 
heeft gebracht, wordt elk volgend bezoek betalend, 
voor alle afval! 
Deze vrijstelling krijg je automatisch. Je hoeft er 
niets voor te doen.  

•	 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, wortelstronken

Geen afstand vrijstelling
100 kg = niets doen

1.

Je kan er in 2016 opnieuw voor kiezen om afstand te doen van de 100 kilogram vrijstelling voor recycleerbaar afval 
in de recyclageparken. We leggen nog even uit waarover dat gaat. 



Afstand vrijstelling
= document ondertekenen

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 voordelig of niet? 

Sommige klanten 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, die 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. 

Na  ondertekening van de 
afstandsverklaring mag je (enkel) deze 
soorten afval gratis brengen:

•	 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 2014 blijkt dat de gezinnen 
gemiddeld slechts 36 kilogram van deze afvalstoffen 
aanvoerden. Dat betekent dat ze 64 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… 

Zo kan de grens van 100 kilogram toch nog bereikt 
worden. 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. Eind 2014 hadden dan ook 
slechts 131 van de 147.500 ILvA-gezinnen de verklaring 
ondertekend! Reken dus goed uit of je er voordeel uit 
haalt voor je tekent!

Om van deze regeling te genieten, moet je de afstandsverklaring 
ondertekenen. je vindt die op de laatste pagina van deze Milieukrant.

2.



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, 
Arcopal-producten.

•	 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) apart 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, is gratis indien 
je geen ander afval brengt tijdens dat bezoek/die bezoeken. 
Boven de 200 kg, is de aanvoer van cementgebonden asbest 
betalend aan het tarief van niet-recycleerbaar afval.
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



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

ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst / Tel 053/85 85 45 - Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be
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Afstandsverklaring
(Enkel invullen als je onbeperkt afval wil brengen waar je al een recyclagebijdrage voor 

hebt betaald en wil betalen vanaf de eerste kilogram ander afval)





FAMILIENAAM, IN HOOFDLETTERS  

VOORNAAM, IN HOOFDLETTERS

Hierbij verklaar ik,

 
             

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

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

met telefoonnummer: …………………………………, 

als gezinshoofd, afstand te doen van mijn recht om in 2016 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 2016 tot en met 31 december 2016.

…………………………………………….                                          …../……/2015 
(handtekening)          (datum)

TERUG TE STUREN VOOR 24 DECEMBER 2015 NAAR 
ILvA, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst


