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Wie is IGEAN?



Wie is IGEAN?

• samenwerkingsgebied
30 steden en gemeenten
+ 1.000.000 inwoners

• materialen en afval
28 gemeenten
+ 500.000 inwoners



• sinds 2016: doelstelling op maat van de gemeente 

• gemeenten ingedeeld in clusters volgens sociaal-
economische typologie (Belfiusindeling)

• Mortsel: V9 (gemeenten in de stadsrand met economische 
activiteit en toenemend aantal jongeren)

• doelstelling voor Mortsel tegen 2022: 147 kg/inw. 

• OVAM-cijfer Mortsel 2018: 147 kg/inw. 

 selectieve inzameling optimaliseren om aan de 

taakstelling te voldoen – diftar met weging!

1. Wettelijk kader

Uitvoeringsplan huishoudelijk en 
gelijkaardig bedrijfsafval
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1. Wettelijk kader

Diftar in VLAREMA

wat is diftar

doel van diftar

• diftar staat voor “gedifferentieerde tarifering”

= de vervuiler betaalt

• hoeveelheid afval verminderen

• juiste aanrekening

hoe diftar uitvoeren

• weging

• tarieven

niet-recupereerbaar afval: hoog tarief

recupereerbaar afval: laag tarief of gratis



2. Inzameling met diftar

Diftar in de IGEAN-regio



2. Inzameling met diftar

Toepassing van diftar in Mortsel

afvalinzameling - huidige werkwijze

• huisvuil: wekelijkse ophaling bruine zakken (1,2 euro)
• gft: wekelijks lediging emmer of container met jaarlijkse 

betaalsticker (6 – 30 euro afhankelijk van formaat)
• pmd: 2-wekelijks ophaling blauwe zakken (0,125 euro)
• grofvuil op afroep met betaalsticker (10 euro/m³)

• verschillende tarieven, afhankelijk van de fractie

• op het recyclagepark: ook diftar, met weging



2. Inzameling met diftar

Toepassing van diftar Mortsel

• huisvuil: ca. 130 kg/inw. 
• gft: van 50 naar 60 kg/inw.



Wijziging hoeveelheden 

• betere sortering door diftar met weging (minder 
keukenafval, glas, pmd, papier enz. bij huisvuil)

• stijging verwacht van hoeveelheid aangeboden gft en 
meer keukenafval zelf thuis verwerken

• meer verpakkingen bij pmd na uitbreiding voorjaar 2021

• verwachting dat de hoeveelheid huisvuil in Mortsel daalt 
door diftar met weging met meer dan 1.000 ton 
van 131 kg/inw. naar 90 kg/inw. 

2. Inzameling met diftar

Toepassing van diftar in regio



2. Inzameling met diftar

Diftar werkt!



• na opstart diftar: sterke daling van hoeveelheid huisvuil

• afname 9% à 38%, gemiddeld ca. 20% 

• bij diftar: 75 à 90 kg/inw.

• verwachting zonder diftar of prijsstijging van de zakken: 
stagnatie of stijging hoeveelheid huisvuil

huisvuil - hoeveelheden

2. Inzameling met diftar

Diftar werkt!



‘de grijze container’

• 40 – 120 – 240 l

• 1.100 l indien gewenst bij appartementen

• verplicht voor elk gezin

• meerdere containers mogelijk, maar max. 240 l

• container blijft eigendom van Mortsel

• 14-daagse ophaling

• weging bij lediging (netto gewicht huisvuil)

• prefacturatie (voorschot)

3. Containers

Diftar huisvuil



adressticker

3. Containers

Identificatie containers

• straatnaam, 
• huis- en/of busnummer 
• gemeente



1.Gebruiksrecht

• beter ‘beheer’ van container: gemeente betaalt kost per 
aansluitpunt met actieve containers, ongeacht of deze 
worden aangeboden 

• opzeggen belangrijk – recuperatie van gebruikte containers

2.Ledigingskost

• drempel om container niet elke keer aan te bieden als er 
nauwelijks afval in zit (ophaalkosten beheersen)

• beperkte kost om afval indien nodig wel regelmatig mee te 
geven (geurhinder, vóór vakantie…)

3.Verwerkingskost

• volgens aangeboden hoeveelheid (correcte toepassing diftar)

4. Retributies

3 parameters



4. Retributies

3 parameters

container retributie (€)

40 l 0,25

120 l 0,90

240 l 1,50

40 l 0,12

120 l 0,30

240 l 0,60

per kg huisvuil 0,25

gebruiksrecht 

(per maand)

per lediging

• uniformiteit tarieven in de regio

• vanaf 2021: jaarlijkse indexering op basis van de gezondheidsindex



4. Retributies

Voorschotten

• bedrag dat initieel wordt aangerekend en zolang het reëel verbruik van 
de afgelopen 3 maanden niet gekend is

• daarna berekening op maat cfr. slimme factuur

• inwoners ontvangen bij de betalingsuitnodiging een overzicht van wat 
zij meegaven zodat ze hun ‘gedrag’ kunnen bijsturen indien gewenst

40 l 120 l 240 l 1.100 l

voorschotbedrag (€) 30 50 80 350



4. Retributies

Drempelbedragen

• bepaalt vanaf welk bedrag een nieuwe betalingsuitnodiging wordt 
verstuurd

• aansluitpunten niet te vroeg voorschot laten aanvullen maar niet te laat 
om blokkeren van containers te vermijden

Minimumbedragen

• bepaalt onder welk bedrag de containers geblokkeerd worden voor lediging

40 l 120 l 240 l 1.100 l

drempelbedrag (€) 6 8 12 80

40 l 120 l 240 l 1.100 l

minimumbedrag (€) 1,5 5 5 25



4. Retributies

Ondergrondse container

• gebruikers bepaald door Mortsel

• enkel te gebruiken met toegangskaart

• max. volume huisvuil per aanbieding: 40 liter

• retributies conform gebruik container 40 liter:

• gebruiksrecht: 0,25 euro/maand 

• lediging en verwerking: 1,37 euro/aanbieding

• zelfde voorschot-, drempel- en minimumbedrag als container 40 liter

Sociale correcties

• OCMW zal een reglement uitwerken



huisvuil 

Raming jaarlijkse kost voor gezin van 3 pers.
• Huidige kostprijs 

huisvuilzak 1,2 euro - 3 x 131 kg/inw. x 90% = 354 kg
57 à 71 euro (6 à 7,5 kg/zak 60 l)

• Kostprijs bij diftar met weging – container 120 l
3 parameters: 354 kg – 30% = 243 kg 
gebruiksrecht: 0,90 x 12 = 10,8 euro
19 ledigingen: 0,30 x 19 = 5,7 euro
243 kg x 0,25 euro/kg = 60,75 euro
totaal = 78 euro

5. Kosten

Kostprijs voor een gezin



5. Kosten

Kostprijs voor de gemeente

huisvuilcontainers
• voor 100% van de gezinnen 
• 10% van 40 l, 80% van 120 l en 10% van 240 l

raming kostprijs gemeente
• aankoop containers incl. terreinwerken en 

communicatie zonder subsidies: 500.000 euro 
met subsidies: 400.000 euro 



5. Kosten

Kostprijs voor de gemeente

huisvuilzakken diftar met weging

ophaling 236 900 339 000

verwerking 396 838 272 283

nazorg 57 700 141 250

inkomsten -450 000 -775 000

kostprijs 241 438 -22 467



Werkwijze bezorging containers
• eerste brief aan inwoners: welke volume gewenst?
• bestelling containers
• tweede brief aan inwoners met datum levering
• levering containers – versturen betalingsuitnodigingen + herinneringen
• eerste ophaling met diftar 

Uitgebreide communicatie via gepersonaliseerde brieven, Afvalkrant, 
website, gemeentelijk infoblad, gratis infolijn, …
• principe diftar
• beschrijving van de containers
• retributies, voorschotten, drempelbedragen
• informatie over de ophaling
• afvalpreventie

6. Communicatie

Een uitgebreid voortraject



• in de meerjarenplanning 2020-2025: start diftar in voorjaar 2021
• op 31.12.2020 loopt huidige overeenkomst met ophaler Renewi af 

voor huisvuil
• voorstel om beheersoverdracht aan IGEAN te doen voor ophalen 

van huisvuil en voor het diftarproject
• in afwachting van de ophaling met weging, zal IGEAN vanaf 

1.1.2021 de huisvuilzakken ophalen
• goedkeuring beheersoverdracht diftar hangt samen met 

goedkeuring retributies
• exacte startdatum is nu nog niet bekend, retributiereglement later 

goedkeuren

7. Timing

Goedkeuring in stappen



Diftar in de IGEAN-regio

IGEAN gaat voluit voor uniforme diftar in de regio

• juiste toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’

• selectieve inzameling wordt gestimuleerd én beloond!

• voordelen van afvalinzameling met container, zowel 
voor de inwoners als voor de ophalers

• verbeteren dienstverlening aan de inwoners



Vragen?
Katleen Van Goylen
stafmedewerker IGEAN

Bedankt voor uw aandacht!


