DifTar-ophaling – huisvuil en gft
Algemene info
Wat is gewogen diftar?
In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. Dit betekent dat je je restfractie zal moeten
aanbieden in een container en niet langer in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen
zal worden. Je betaalt dan per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op
die manier op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand
produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen
dan wie geen inspanning levert. Fair en eenvoudig!
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs:
afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder
het is.
Wanneer voert ILvA gewichtgebonden diftar in?
Affligem start in juni 2021.
Hoe weet ik wanneer gewogen diftar voor mij van start gaat?
Je krijgt begin 2021 een eerste brief met een voorstel van containerformaat (40 liter, 140 liter of 240
liter). Ben je tevreden met dit voorstel? Dan hoef je niets te doen. Niet tevreden? In de brief staat er hoe
je een ander volume kan kiezen dan het voorgestelde volume. Daarna krijg je een tweede brief waarin
de containerkeuze voor jouw gezin wordt bevestigd en de leverdatum dat we je container aan huis
komen zetten. Er zijn dus heel wat stappen alvorens we de eerste container leegmaken volgens
gewogen diftar. Twijfel je of je een brief gemist hebt? Op deze pagina vind je de timing dat we de eerste
brief versturen: www.ilva.be/gewogendiftar/wanneer-gewogen-diftar-in-jouw-stad-gemeente/.
Waarom schakelt ILvA over op containers en gewogen diftar?
Na de uitbreiding van de GFT-regels en het toelaten van alle plastic verpakkingen in de blauwe zak,
was een volgende stap nodig om de restfractieberg te doen verkleinen. ILvA heeft resoluut gekozen
voor een methode waarbij de vervuiler betaalt voor zijn eigen afval. De meest correcte manier om
dat te doen, is deze via gewogen diftar, waarbij je betaalt per kilogram afval die je aanbiedt. Je bent
dan zelf verantwoordelijk voor je eigen afvalrekening. Dit is een eerlijke methode, die ondertussen in
heel wat andere steden en gemeenten in Vlaanderen heeft bewezen dat het tot een daling van de
hoeveelheid afval leidt.
Containers zijn bovendien duurzaam: ze worden gerecycleerd wanneer ze stuk gaan. De gele zakken
daarentegen worden mee opgebrand in de verbrandingsoven. Het lijkt voor één zak
verwaarloosbaar, maar dankzij het gebruik van containers zal jaarlijks 215.000 kilogram minder
plastic moeten verbrand worden.
Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling. Ze hoeven
niet langer duizenden kilo’s aan volle zakken in de vrachtwagen te gooien, maar kunnen de
ergonomisch minder belastende containers mechanisch door het tilsysteem van de vrachtwagen
laten heffen. Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact
welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd. De klachtenbehandeling zal er zo nog op
verbeteren.

Voor wie wordt gewogen diftar ingevoerd?
1. Gezinnen
1. Je hebt je domicilie in het werkingsgebied.
ILvA zamelt bij elk gezin dat gedomicilieerd is in het werkingsgebied restfractie en GFT in. Elk gezin
heeft dus recht op een gratis GFT-container en een gratis restfractiecontainer.
2. Je hebt een woning gekocht in het werkingsgebied en verbouwt, maar woont er nog niet.
Heb je een woning gekocht, maar ben je er nog in aan het werken en woon je er nog niet? Dan
kan je al een gratis restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken.
Neem hiervoor contact op met je gemeente of stad.

2. Tweede verblijven
Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van de dienstverlening van ILvA, maar
je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
- het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente;
Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:
- op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn
- het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

3. Bedrijven
ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval
dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en
hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet
door ILvA ingezameld.
Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
•
•
•

Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als :
° op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
° het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt.

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en
1 GFT-container aankopen aan volgende tarieven:
•
•

40 liter en 140 liter:
240 liter (enkel restfractie):

40 euro
60 euro

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren.
ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig
advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

4. Verenigingen
Net zoals bedrijven kunnen ook erkende verenigingen één restcontainer en één GFT-container
aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld
jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
•
•
•

ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de
vereniging op de dienstverlening
De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken
De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als :
- op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd
zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
- het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA .

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1
GFT-container aankopen aan volgende tarieven:
•
•

40 liter en 140 liter:
240 liter (enkel restfractie):

40 euro
60 euro

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online
registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij
een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Welke grootte van restafvalcontainer kies ik?
Eind januari 2021 kan u de 3 types van grootte van de grijze restafvalcontainer komen bekijken in het
gemeentehuis aan het onthaal en in de Sporthal Bellekouter.

Heeft u nog bijkomende vragen?
Bel naar ILvA op het gratis diftarnummer 0800 98 002.

