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UW SORTEERPLICHT ALS BEDRIJF*
Net als de particulieren, bent u ook als bedrijf in Vlaanderen verplicht om
uw afval te sorteren volgens ‘bronsortering’. Op die manier vermijden we
dat recycleerbaar afval foutief bij het restafval belandt. In totaal zijn er 24
verschillende afvalstromen die een bedrijf verplicht apart moet houden. Het
gebeurt zelden dat alle afvalstromen tegelijkertijd in uw organisatie voorkomen.
Opgelet!
• Deze sorteerplicht is niet nieuw! Ze staat neergeschreven in artikel 4.3.2. van het Vlarema (Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en wordt door
onze medewerkers toegelicht bij de ondertekening van elke bedrijfsovereenkomst restafval. U vindt de
sorteerplicht ook terug in de Vlarema-bijlage bij uw contract.
• Bij eventuele controle door de overheid bent u verplicht deze Vlarema-bijlage voor te leggen. Vindt u
deze niet meer terug? Vraag uw exemplaar opnieuw aan via info@ivago.be.
• Controleer zorgvuldig of alle 24 afvalstromen in het schema hieronder werden opgenomen in de bijlage.
Is dat niet het geval? Voeg de ontbrekende afvalstromen manueel toe of vraag een nieuwe Vlaremabijlage 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)

* Gezien de relevantie van
deze regelgevingen brengen
wij dit herhaaldelijk in onze
nieuwsbrieven
van 2021.

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

DE ROL VAN IVAGO: VISUELE CONTROLE
OP DE SORTEERPLICHT!
IVAGO heeft als plicht elke recipiënt bij iedere ophaling te controleren op sorteerfouten.
Indien onze medewerkers bij een visuele controle een sorteerfout vaststellen, wordt er
onmiddellijk een ‘non-conformiteit’ opgemaakt. Elke non-conformiteit bevestigen we
per mail aan onze klanten en melden we via het non-conformiteitenregister van OVAM.
Op basis hiervan zal OVAM gerichte controles uitvoeren. 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.

HOEZO, ETENSRESTEN IN MIJN
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden;
woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
penitentiaire inrichtingen;
kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
cateringbedrijven.

OPGELET
Vanaf 1 januari 2024
geldt deze sorteerplicht
voor alle bedrijven!

De uitgebreide sorteerregels vindt u terug op onze website:
www.ivago.be/nl/bedrijven/afval/gids

ONTVANG UW FACTUUR DIGITAAL
Help de natuur een handje en ontvang uw factuur digitaal.
U kan dit aanvragen via onze website.
• Meld u aan op ‘Mijn IVAGO’ en selecteer het tabblad ‘Gegevens’.*
• Scrol naar beneden en selecteer ‘Ik ontvang mijn factuur per e-mail’.
• Vervolledig al uw gegevens bij ‘Gebruik andere contactgegevens voor facturen’
en vul uw gegevens aan.**
*

Vergeten hoe u zich moet aanmelden op ons E-loket? Neem een kijkje bij
‘Veelgestelde vragen’.
** Lukt het niet om uw aanvraag in te dienen via onze website? Stuur een
mail naar info@ivago.be.

VERSCHUIVINGSDAGEN
Feestdag
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Allerheiligen

Normale dag
van ophaling
Maandag
1 november 2021

Verschuivingsdagen
Restafval

 Dinsdag 2 november 2021

Pmd, Papier & karton, gft,  Woensdag 3 november 2021
glas en plasticfolie
Allerzielen

Dinsdag
2 november 2021

Restafval

 Woensdag 3 november 2021

Pmd, Papier & karton, gft,  Dinsdag 2 november 2021
glas en plasticfolie
Wapenstilstand

Kerstdag

Nieuwjaar

Donderdag
11 november 2021

Zaterdag
25 december 2021

Zaterdag
1 januari 2021

Restafval, pmd,
Papier & karton, gft,
glas en plasticfolie

 Woensdag 10 november 2021

Restafval

 Ophaling vervalt

Glas

 Maandag 27 december 2021

Restafval

 Ophaling vervalt

Glas

 Maandag 3 januari 2022

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

