Afstandsverklaring 2022
Je kan er in 2022 voor kiezen om afstand te doen van de 125 kilogram
vrijstelling voor recycleerbaar afval in de recyclageparken.
We leggen nog even uit waarover dat gaat.

125 kg recycleerbaar afval gratis =
niets doen
Standaard mag elk gezin per kalenderjaar de
eerste 125 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 125 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.

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
• harde plastics: tuinmeubelen, emmers,
buizen, wasmanden, dakgoten...
• hout: zuiver, niet rot hout, vezelplaten
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
• kunststoffolie: alle soepele
verpakkingsfolie (bezemschoon)
• matrassen
• 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: kleding, schoeisel,
linnen (aanbieden in zakken)
• tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren,
wortelstronken
• kurk, CD’s/DVD’s, CD-doosjes,
kaarsresten, plastic doppen,
gipsplaten

Opgepast
Breng tijdens een bezoek
geen niet-recycleerbaar afval
als je van de 125 kilogram gratis
recycleerbaar afval wilt genieten.
Anders betaal je vanaf de eerste kilogram.

Afstand 125 kg recycleerbaar afval
gratis = formulier ondertekenen
Sommige klanten zijn niet akkoord met de regeling
van de 125 kilogram vrijstelling. Zij willen op elk
moment van het jaar gratis terecht kunnen met
onder andere een koelkast, een fles frituurolie of een
autoband.

Voorwaarde is wel dat je deze afvalstoffen (uit de lijst
hieronder) aanvoert zonder dat er andere afvalstoffen
bij zitten.
Je verliest dan natuurlijk wel je recht om ander
recycleerbaar afval gratis te brengen.

Sinds 2014 kan daarvoor een afstandsverklaring
ondertekend worden, die jou en je gezin dat recht geeft.

Na ondertekening van de
afstandsverklaring mag je
(enkel) deze soorten afval
gratis brengen:
• afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA)
• plantaardige oliën en vetten
• matrassen
• motorolie
• autobanden (maximum 4)
• autobatterijen
• batterijtjes
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Opgepast
Je mag tijdens zo'n bezoek
geen ander afval dan uit dat
“gratis lijstje” brengen.
Anders betaal je vanaf de
eerste kilogram.

Becijfer goed of de afstandsverklaring voor jouw gezin
voordelig of niet?
Bekijk goed welk afval je in 2022 zou brengen. Uit de
inzamelresultaten blijkt dat de gezinnen gemiddeld
minder dan 125 kilogram van deze afvalstoffen aanvoerden.
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 125 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.

