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VLAREMA 8: UW SORTEERPLICHT ALS BEDRIJF!
De selectieve inzameling van recycleerbaar materiaal is van groot belang
binnen de afvalwereld. Ondanks de vele sensibiliseringsacties merken we dat
er nog veel recupereerbaar afval bij het restafval terechtkomt. De oorzaak?
Slechte sortering aan de bron.
Niet enkel als particulier, maar ook als bedrijf in Vlaanderen bent u verplicht uw afval te sorteren volgens
‘bronsortering’. In totaal zijn er 24 verschillende afvalstromen die u als bedrijf verplicht apart moet
houden. Het gebeurt zelden dat alle afvalstromen tegelijkertijd in uw organisatie voorkomen.
Opgelet!
Bij eventuele controle door de overheid bent u verplicht uw Vlarema-bijlage voor te leggen. Vindt u deze
niet meer terug? Vraag uw exemplaar opnieuw aan via info@ivago.be.

DE 24 AFVALSTROMEN DIE ONDER DE ‘SORTEERPLICHT’
VALLEN EN DIE U NOOIT MAG AANBIEDEN BIJ UW RESTAFVAL:

Afvallandbouwfolies

Kunststoffolies

Afvalbanden

Houtafval

Alle gevaarlijke afvalstoffen en
de lege verpakkingen daarvan

RESTAFVAL
Levensmiddelenafval
(verpakte voedingswaren)

Papier en Karton

Groenafval

Keukenafval
en etensresten

Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten

EPS of ‘piepschuim’

Glas

Recycleerbare harde
kunststoffen

Klein gevaarlijk afval

PMD

Metaalafval

Asbestcementhoudende
afvalstoffen

Puin

Textiel

Afgedankte batterijen
of accu’s

Afvalolie

Gebruikte dierlijke en
plantaardige oliën en
vetten

Apparatuur of recipiënten met
ozonafbrekende of
gefluoreerde broeikasgassen

Matrassen

VLAREMA 8: visuele controle door IVAGO op de sorteerplicht!
IVAGO is verplicht elke recipiënt bij iedere ophaling te controleren op sorteerfouten. Indien onze
medewerkers bij een visuele controle een sorteerfout vaststellen, wordt er meteen een ‘non-conformiteit’
opgemaakt. Elke non-conformiteit bevestigen we per mail aan onze klanten en melden we via het nonconformiteitenregister van OVAM. Op basis hiervan zal OVAM gerichte controles uitvoeren en indien nodig
boetes uitdelen. Indien er grote sorteerfouten optreden, kunnen wij uw container weigeren.
Heeft u hulp nodig bij uw sorteervraag? Of wenst u meer informatie over het apart inzamelen van bepaalde
afvalstromen? Contacteer ons via info@ivago.be.

GFT

ETENSRESTEN VERPLICHT IN GFT-CONTAINER!
Sinds 1 januari 2021 zijn bedrijven die minstens één keer per week warme maaltijden bereiden of serveren,
verplicht etensresten te sorteren in een gft-container.
Volgens die nieuwe richtlijn van OVAM (De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) geldt dit voor
organisaties die minstens één keer per week warme maaltijden bereiden of serveren.
Heeft u veel keukenafval? Surf naar ovam.be/keukenafval en ontdek of uw organisatie onder deze
richtlijn valt.
De uitgebreide sorteerregels vindt u terug op onze website: www.ivago.be/nl/bedrijven/afval/gids

WE PASSEN ONZE PRIJZEN AAN
De Vlaamse Overheid besliste om een prijsstijging
door te voeren op de milieuheffing voor restafval,
daarnaast hebben we ook nog stijgende kosten voor
transport en personeel. Hierdoor zijn we genoodzaakt
een prijsstijging door te voeren.
Door de coronapandemie stelden we deze prijsstijging geruime tijd uit, maar we zijn niet langer in de
mogelijkheid deze kosten niet door te rekenen.
• De prijzen voor restafval stijgen tot 14%
• Alle prijzen voor selectief afval stijgen met 6%
Alle prijzen ondervinden een stijging, enkel de huurprijzen van uw container blijven hetzelfde.
Dit doen we uit solidariteit voor onze bedrijfsklanten als gevolg van het coronavirus.
Deze prijsstijging is actief vanaf 1 januari 2022 en zal op uw eerstvolgende factuur zichtbaar zijn.
Grondig sorteren = beter voor uw portemonnee!
Wilt u besparen op de aanbieding van uw afval? Dan raden we u aan grondiger te sorteren, dat is
beter voor uw portemonnee. Wenst u hierover meer info? Boek een afspraak via onze website en onze
adviseurs komen bij u langs.

TE ZWARE CONTAINERS
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Uit veiligheid voor onze medewerkers vragen we om het
maximumgewicht van uw container(s) te respecteren en ze
aan te bieden op een vlot bereikbare en zichtbare plaats.
Plaats uw container(s) NIET op een helling en zorg steeds voor
een verharde ondergrond.

Volg ons om op de hoogte te blijven
van het laatste IVAGO-nieuws.
Heeft u na het lezen van deze
nieuwsbrief nog vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren.
IVAGO klantenrelaties
Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11
info@ivago.be - www.ivago.be

