
Gewogen diftar 
Evaluatie na 6 weken inzameling 

20 mei 2021 
 
 
Op 6 april 2021 is ILvA in de eerste 9 gemeenten gestart met gewogen diftar en worden restfractie en 
GFT ingezameld met gechipte containers. Nadat we langs elk adres 6 keer voor GFT en 3 keer voor 
restfractie zijn langs geweest, kan een eerste evaluatie worden gemaakt. 
 
Voorbereiding 
In deze 9 gemeenten staan er 70.851 woningen, waarvan bijna 68.300 zijn bewoond. Alle gezinnen 
zijn persoonlijk aangeschreven met een voorstel van formaat van restcontainer en met informatie 
over de GFT-container. Elk gezin kreeg de keuze om het formaat aan te passen volgens de eigen 
wensen en kreeg de mogelijkheid om de GFT-container te ruilen tegen een gratis compostvat. In alle 
gemeenten hebben verschillende (online) infomomenten plaatsgevonden en werden demomodellen 
van de verschillende types containers geplaatst.  
 
Uiteindelijk staan er bij 49.185 gezinnen of 77,8% van de gezinnen gechipte GFT-containers (5.874 
van 40 liter en 43.111 van 140 liter). Er werden maar liefst 1.000 compostvaten geleverd.  
 
Er zijn 63.852 restcontainers geleverd (6.417 van 40 liter, 54.507 van 140 liter en 2.928 van 240 liter). 
Bij 2.658 gezinnen is een gemeenschappelijke oplossing op maat geleverd, voornamelijk in 
appartementsgebouwen.  
 
Afvalrekening 
Betalen voor de inzameling van GFT en restfractie gebeurt via de afvalrekening. Elk gezin is gevraagd 
35 euro als startbedrag te storten.  
 
Elke gechipte container die een eerste keer wordt aangeboden, wordt leeggemaakt, ongeacht of er 
een bedrag op de afvalrekening is gestort of niet. Wie nog niet had gestort en na de eerste 
inzameling dus een saldo lager dan 0 euro heeft, krijgt een betalingsuitnodiging. Pas na het 
verstrijken van de betalingstermijn maakt ILvA de containers niet langer leeg.  
 
Evaluatie inzameling 
Ter info: de volgende cijfers geven de gewichten en kostprijzen weer van de inzamelingen van de 
eerste 6 weken inzameling via gewogen diftar. Elk gezin heeft in die 6 weken de kans gehad om de 
restcontainer 3 keer en de GFT-container 6 keer aan te bieden.  
 

GFT 
Uit de cijfers blijkt dat er 55.609 GFT-containers zijn aangeboden, 8.004 van 40 liter en 47.605 van 
140 liter. Het GFT aangeboden in een groene container van 40 liter weegt gemiddeld 7,47 kg en kost 
0,76 euro. Het leegmaken van een container van 140 liter kostte gemiddeld 2,49 euro, voor een 
gewicht van 27,73 kg. 
  



  
Aantal 

aanbiedingen 
Gemiddelde 

gewicht 
Gemiddelde 

kostprijs 
GFT    

40 liter 8004 7,47 kg 0,76 euro 
140 liter 47605 27,73 kg 2,49 euro 

Totaal aantal 
aanbiedingen: 55609   

 
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel procent van de aangeboden GFT-containers van 140 liter 
binnen bepaalde prijscategorieën viel. Daaruit valt af te leiden dat 40% van de aanbiedingen van GFT 
in een GFT-container van 140 liter minder kost dan 2 euro. 71% van alle inzamelingen blijft onder de 
3 euro. 
 

GFT 140 liter 
Prijs Aantal Percentage 

€0-€1 5065 10,6% 
€1-€2 13571 28,5% 
€2-€3 14791 31,1% 
€3-€4 8496 17,8% 
€4-€5 3470 7,3% 
€5-€6 1383 2,9% 
€6-€7 500 1,1% 
€7-€8 210 0,4% 
€8-€9 85 0,2% 
>€9 34 0,1% 

 47605  
 
 

 

 
 



Restfractie 
Er zijn 70.318  restcontainers aangeboden, 5.990 van 40 liter, 54.726 van 140 liter en 9.602 van 240 
liter.  Een restcontainer van 40 liter bevatte gemiddeld 4,53 kg. De inzameling ervan bedroeg 
gemiddeld 1,39 euro. In de restcontainer van 140 liter zat 12,17 kg afval en kostte 3,30 euro.  
In de grootste restcontainer, van 240 liter, werd gemiddeld 22,96 kg aangeboden, wat 6,26 euro 
kostte.  
 

  
Aantal 

aanbiedingen 
Gemiddelde 

gewicht 
Gemiddelde 

kostprijs 
REST    

40 liter 5990 4,53 kg 1,39 euro 
140 liter 54726 12,17 kg 3,30 euro 
240 liter 9602 22,96 kg 6,26 euro 

Totaal aantal 
aanbiedingen: 70318   

 
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel procent van de aangeboden restcontainers van 140 liter 
binnen bepaalde prijscategorieën viel. We zien dat 51% van de aanbiedingen van restfractie in een 
restcontainer van 140 liter kost minder dan 3 euro. 70% van alle inzamelingen blijft onder de 4 euro. 
 

Rest 140 liter 
Prijs Aantal Percentage 

€0-€1 2352 4,3% 
€1-€2 11973 21,9% 
€2-€3 13807 25,2% 
€3-€4 10575 19,3% 
€4-€5 6837 12,5% 
€5-€6 4033 7,4% 
€6-€7 2285 4,2% 
€7-€8 1262 2,3% 
€8-€9 690 1,3% 
>€9 912 1,7% 

 54726  



 

 


