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Gele zakken en 
GFT-stickers: 
verleden tijd

Ik moet er waarschijnlijk niet veel meer over 
vertellen, want zoals jullie weten hebben we één 
van de grootste projecten uit de geschiedenis van 
ILvA gerealiseerd. Bij 151.000 gezinnen werden 
restcontainers geleverd en GFT-containers gechipt. 
In volle coronacrisis hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk inwoners te bereiken met een heldere 
uitleg over dit nieuwe systeem. Er was natuurlijk wat 
weerwerk, zeker op de sociale media, maar als we de 
resultaten van de eerste maanden gewogen diftar 
bekijken, dan zien we toch dat de meeste inwoners 
mee zijn met ons verhaal. 

De logica "de vervuiler betaalt", kan niet beter wor-
den vertaald dan door iedereen per kilogram te laten 
betalen. Sinds 2009 waren de tarieven onveranderd. 
Dat ILvA in die 12 jaar alsmaar meer diende te beta-
len voor de werking en voor de verwerking van het 
ingezamelde afval, moest worden bijgepast door de 
gemeenten. Het aandeel van de vervuiler werd daar 
steeds kleiner in. Vandaag hebben we een eerlijk en 
rechtvaardig systeem, dat stilaan in heel Vlaanderen 
wordt ingevoerd. 

Ik ben ook blij dat we met deze methode de 
afvalophalers een veel aangenamere job kunnen 
geven. Minder labeur en gesleur met zakken, maar 
een ergonomisch verantwoorde inzameling. Toch 
blijft de job van iedereen die met afval bezig is, 
een zware job. Laat ons tijdens de week van het 
afvalteam extra veel respect voor hen tonen!

Nu is het dus aan jou, beste inwoner, om optimaal 
gebruik te maken van alle mogelijkheden die we 
bieden om restafval te vermijden. Gooi je plastic 
verpakkingen in de blauwe zak en etensresten 
in de GFT-container,.... Deponeer kleren in de 
textielcontainer, breng herbruikbare spullen naar De 
Kringwinkel en benut de 100 kg gratis recycleerbaar 
afval op onze recyclageparken maximaal. Wie goed 
sorteert, zal een pak minder restafval hebben. Een 
win-win voor iedereen: het milieu, de steden en 
gemeenten en vooral voor jezelf.
 
Bart Van den Neste

Voor
(zitter)
woord

Overal gewogen diftar
Met de invoering van gewogen diftar zijn de gele zakken 
en GFT-stickers voorgoed verleden tijd! Alle 151.000 ge-
zinnen die in de 15 steden en gemeenten van ILvA wo-
nen, gebruiken nu een gechipte container voor restfractie 
en GFT en betalen per kilogram aangeboden afval. 

Kies zelf het bedrag van je voorschot
In onze betalingsuitnodiging stellen we je voor om 35 
euro voorschot te betalen. Dat is een voorstel, je bent niet 
verplicht dat bedrag te storten. Je kan zelf het bedrag 
kiezen. Op die manier kan je je betalingen wat beter 
spreiden of ben je er ineens voor een langere tijd vanaf. 

Je hoeft trouwens niet te wachten op een betalingsuit-
nodiging om een bedrag te storten. Je kan ook spontaan 
een bedrag op je afvalrekening zetten. Kijk daarvoor op je 
Mijn ILvA account, zodat je zeker de correcte gestructu-
reerde mededeling invult. Die is trouwens altijd dezelfde 
voor jouw gezin.
 

Je afvalrekening, wat betaal je ermee?
Iedere keer je gebruik maakt van een betalende dienst, 
gaat het verschuldigde bedrag automatisch en onmid-
dellijk van je afvalrekening af:

• leegmaken restcontainer
• leegmaken GFT-container
• bezoek aan het recyclagepark
• inzameling aan huis van grofvuil
• inzameling aan huis van snoeiafval

 

Niet vergeten: 

Met een saldo lager dan 0 euro, 
heb je geen toegang tot het 
recyclagepark. Je kan er wel betalen 
aan de ingangszuil, waarna je terug 
toegang krijgt. 

Indien gewenst, kan je dan ook een 
extra bedrag op je afvalrekening 
storten.



Verklein 
de afvalberg... 
en vraag je 
betalingsuitnodiging 
per mail
Wanneer je saldo (te) laag wordt, sturen we je een 
betalingsuitnodiging. Standaard is die op papier. 
Maar zo blijft de papieren afvalberg wel groot, 
natuurlijk. Je kan helpen die berg een beetje 
kleiner te maken. 

Hoe? 
Vink in je Mijn ILvA account aan dat je de 
uitnodigingen enkel per mail wilt. Dan krijg je de 
papieren versie niet langer thuis toegestuurd. 

De gemakkelijkste weg om alle gegevens over 
je saldo en verbruik te raadplegen is je Mijn 
ILvA account. Deze handige tool toont je al je 
persoonlijke afvalgegevens. Je vindt er trouwens 
ook de betaalgegevens om je afvalrekening aan te 
zuiveren. Registreer je dus zeker via www.ilva.be!

Beschik je niet over een computer of internet? 
Ook op de papieren betalingsuitnodigingen staat 
je verbruik vermeld.  

Bekijk zeker af en toe eens je verbruik en vergelijk 
je ledigingen. Je kan altijd wel nog wat afval 
vermijden of beter sorteren. Ontdek al onze tips 
rond afval vermijden op www.ilva.be of verder in 
deze Milieukrant.

Mijn ILvA

Nog vragen over 
gewogen diftar?
Check www.ilva.be/gewogendiftar.
Of bel ons op 0800 98 002.



De naakte (afval)cijfers
Begin april 2021 zijn de eerste 9 gemeenten* gestart met 
gewogen diftar. We hebben dus al heel wat cijfers over de 
gewogen inzameling. Hieronder vind je de gegevens tot eind 
september: tot dan is GFT is 24 keer en restfractie 12 keer 
ingezameld. 

12 inzamelingen restfractie
Na 12 inzamelingen heeft 93% van de gezinnen de restcontai-
ner minstens 1 keer aangeboden. Een kleine groep heeft de 
restcontainer nog niet aangeboden. Wie afval vermijdt en goed 
sorteert, hoeft zijn container slechts enkele keren per jaar buiten 
te zetten. 

24 inzamelingen GFT
Er staan 60.202 gechipte GFT-containers in de 9 gemeenten. 
Meer dan 8 op de 10 gezinnen heeft een GFT-container. Sinds 
de start van gewogen diftar hebben we deze afvalsoort 24 keer 
ingezameld. Ongeveer 7 op 10 gezinnen heeft de GFT-container 
minstens 1 keer aangeboden. 

Hoeveel weegt je container en hoeveel betaal je?
Gemiddeld bevat een GFT-container van 40 liter 7,05 kilogram 
GFT en kost die 0,73 euro. Een GFT-container van 140 liter be-
vat gemiddeld 27,75 kg GFT en kost 2,49 euro. 

Een restcontainer van 40 liter bevat gemiddeld 4,68 kilogram 
en kost 1,42 euro. Een restcontainer van 140 liter kost gemid-
deld 3,36 euro voor 12,40 kilogram restfractie. De grote restcon-
tainer van 240 liter bevat gemiddeld 23,52 kilogram, waar 6,40 
euro voor wordt betaald. 

7 op de 10 gezinnen betalen voor een inzameling gemiddeld 
minder dan 3 euro voor GFT en minder dan 4 euro voor 
restfractie (bij een container van 140 liter). 

* Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, 
Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. Oosterzele is 
voor restfractie niet opgenomen in deze cijfers, wel voor GFT.

Doe jij beter?
De cijfers die we hebben, zijn gemiddel-
den. Het is goed mogelijk dat je met jouw 
gezin minder afval hebt. Het kan ook dat 
je meer GFT, maar minder restfractie hebt. 
Of net helemaal omgekeerd. Elk gezin is 
anders.

Met deze gemiddelden kan je wel goed de 
vergelijking maken tussen wat je zelf aan-
biedt en wat de 70.000 andere gezinnen in 
hun containers aanbieden. 

Heb je minder afval? Super, doe zo voort! 
Is je cijfer hoger? Kijk zeker eens naar onze 
tips om te besparen op je afval. 

Gemiddeld sinds 
april 2021

(in een container van 140 liter) 

Restfractie
12 inzamelingen 

3,36 euro 
12,40 kg

70% betaalt minder dan 4 euro

GFT
24 inzamelingen

2,49 euro 
27,75 kg GFT 

70% betaalt minder dan 3 euro



Nu je gestart bent met gewogen diftar, ga je misschien al wat 
bewuster met je afval om. Je wil tenslotte zo weinig mogelijk betalen. 
We geven je graag nog wat eenvoudige tips om afval te vermijden. 

Gooi geen GFT in je restcontainer 
Gebruik een GFT-container. Hier kan je al heel wat keuken- en 
etensresten in kwijt. Aan 0,085 euro per kilogram GFT betaal je een 
pak minder dan voor restfractie (0,25 euro). Weinig ruimte? Gebruik 
dan eentje van 40 liter. 

Nog beter: composteer je GFT zelf 
Gebruik een compostvat en gooi er al je aardappelschillen, groenten-
afval, fruit en gras in. 

Plan je maaltijden
• Maak een boodschappenlijstje en ga vooral niet met honger 

winkelen, want dan koop je meer dan wat je nodig hebt.
• Bekijk steeds de houdbaarheidsdatum. 
• Eet je restjes de volgende dag op, kook er iets nieuws mee of 

vries ze in. 

Verpak je eten verstandig
Gebruik een brooddoos, een drinkfles en herbruikbare zakjes voor al 
je aankopen. 

Hou kippen 
Ze eten per dag 175 gram etensresten op, scharrelen graag in je 
gazonmaaisel en je krijgt verse eitjes in de plaats.

De Kringwinkel
Breng herbruikbare spullen naar De Kringwinkel in plaats van het 
recyclagepark. 

Iets stuk? Laat het maken! 
Gooi het niet zomaar weg om iets nieuws te kopen. Ga er mee naar 
een Repair Café in de buurt. Een vrijwilliger zal proberen om het 
gratis te repareren.

Denk positief: kleef de nee-nee sticker
Hang een nee-nee sticker op je brievenbus zodat je geen reclame-
drukwerk meer ontvangt. Deze sticker is gratis te verkrijgen bij je ge-
meente of bij ILvA.

Meer tips

Denk bij elk voorwerp dat je niet meer wil welke afvalsoort het 
is. Wedden dat het zelden in je grijze container moet? Op onze 
website vind je in het afvalalfabet 1.668 voorwerpen en waar 
ze naartoe moeten als ze stuk zijn. 
Wist je dat er van die 1.668 slechts 25% in de restcontainer of bij 
het grofvuil mogen? De andere 1.300 zijn recycleerbaar!

Er zijn 2 houdbaarheidsdata: 
1. Te gebruiken tot: 
Deze datum moet je respecteren, 
omdat je anders ziek kan worden. 
Denk maar aan vlees, vis of eitjes. 
2. Ten minste houdbaar tot:
Tot deze datum garandeert de 
producent dat de kwaliteit van het 
product optimaal is, maar ook na 
die datum mag je er nog van eten. Je 
kan er niet ziek van worden, maar het 
product kan wel minder lekker zijn. 

Minder afval 
ab

c het
afvalalfabet





Net als de afgelopen jaren zetten we onze 
medewerkers in november in de bloemetjes, 
tijdens de WEEK VAN HET AFVALTEAM. 

Dit is de nieuwe naam voor de week van de 
afvalophaler en recyclageparkwachter. 
Een toepasselijke nieuwe naam, want geef toe, 
ILvA heeft een straf team! Er gaat geen dag voorbij 
dat ze niet voor ons klaar staan! En wat een geluk, 
want stel dat niemand ons afval inzamelde? Ze 
nemen je afval mee, helpen om beter te sorteren 
en zorgen dat het afval bij de verwerkers geraakt, 
zodat het zoveel mogelijk gerecycleerd kan 
worden. 

Kortom… echte helden!

Gooi daarom, samen met ons, tussen 15 en 
21 november met extra veel complimenten 
naar het ILvA-afvalteam: onze collega’s van de 
inzameling én onze parkwachters!

Week 
van het afvalteam

15 tot 21 november 2021 

"En vergeet niet, het grootste respect 
toon je door je afval correct, veilig en 

goed gesorteerd aan te bieden."

Benieuwd wat jij kan doen?
• Toon je mooiste glimlach en/of dikste duim 

wanneer je ons afvalteam ziet!

• Kleur de poster in (pagina hiernaast) en 
hang hem aan je raam, je container, je 
glasbak of PMD-zak. Of geef ze af aan onze 
parkwachters op het recyclagepark.

• Maak een (stoepkrijt)tekening!

• Bedank ze persoonlijk wanneer ze 

aan het werk zijn of breng eens een 
bedankingsbezoekje aan onze parkwachters.

• Zet gerust zelf een actie op poten en laat het 
ons weten.

Deel een foto van al jouw complimenten met 
#houhetnet @ILvA op onze Facebookpagina.

Wil je graag meer informatie of onze affiches 
downloaden, neem dan snel een kijkje op 
ilva.be/weekvanhetafvalteam.



GOED BEZIG
AFVALTEAM!

Gooi in november met extra veel 
complimenten naar jouw afvalteam. 
Toon je respect met je eigen emoji. 
Kleur in en hang op aan je raam.

#houhetnet
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15 tot 21 november 2021 



ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst  
Tel 053/85 85 45
info@ilva.be - www.ilva.be
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Repair Cafés
Tijdens een Repair Café probeert een vrijwilliger je 
kapotte stukken (elektro, textiel, enzovoort) gratis 
te herstellen. Na een lange periode niet plaats 
te vinden door corona, starten de Repair Cafés 
geleidelijk weer op. Je vindt de data en adressen 
terug op onze website. www.facebook.com/ilva.afval

Scholen Weet je nog...
dat plooiboxen of plooikratjes niet zijn toegelaten 
voor de inzameling van glas. Ze plooien gemakkelijk 
naar binnen, waardoor alle glas op de grond valt. 
Gebruik dus een stevige emmer of bak, zodat onze 
collega's je glas veilig in de vrachtwagen kunnen 
kieperen. Bedankt!

Wil je als leerkracht in je klas werken rond het thema 
afval? Wil je graag een rondleiding op één van onze 
recyclageparken? Heb je sorteermateriaal nodig voor 
op school? Of wil je graag op de hoogte blijven van 
ons aanbod voor scholen?

Neem een kijkje op www.ilva.be/scholen. 
Je kan er lessenpakketten aanvragen, 

communicatie- en sorteermateriaal 
bestellen, een recyclageparkbezoek 

reserveren. 

Zwerfvuilacties

Ieder jaar organiseren we ook 2 zwerfvuilacties voor 
de scholen in ons werkingsgebied, in oktober voor de 
secundaire scholen en in april voor de lagere scholen. 

Wil je graag als school of als vereniging zelf een 
zwerfvuilactie organiseren? Aarzel niet om ons te 
contacteren via zwerfvuilactie@ilva.be. Wij kunnen je 
het nodige materiaal bezorgen!

De  afstandsverklaring
Net zoals voorgaande jaren kan je de afstandsver-
klaring ondertekenen, waarbij je afstand doet van je 
recht op 100 kilogram recycleerbaar afval, in ruil voor 
de mogelijkheid om onbeperkt bepaalde afvalsoor-
ten gratis te brengen. Voor deze afvalsoorten heb je 
al een recyclagebijdrage betaald of bestaat er een 
aanvaardingsplicht. 

Wanneer je de afstandsverklaring ondertekent, 
worden alle andere recycleerbare afvalsoorten wel 
betalend. 

Je vindt alle info op www.ilva.be/recyclageparken/
afstandsverklaring.


