
   

 

Opstart DifTar huis aan huis in Begijnendijk 

Veelgestelde vragen (FAQ) 

1 Algemeen 

1.1 Wat is EcoWerf? 

27 gemeenten en steden in Oost-Brabant hebben hun afvalbeleid in beheersoverdracht 

overgedragen aan intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf.  
 

Met 4 kerntaken zorgt EcoWerf voor: 

• afvalpreventie: stimuleren van gezinnen om minder afval te produceren door promotie 

van hergebruik en gebruik van herbruikbare goederen, kringlooptuinieren ... 

• afvalinzameling: 
o haalt het huishoudelijk afval van 435.000 inwoners op aan huis; 

o beheert 23 recyclageparken; 
o beheert 825 glasbollen op 302 glasbolsites; 

• afvalverwerking: 

o verwerkt jaarlijks 50.000 ton gft in haar composteerinstallatie tot 20.000 ton 

compost; 
o zorgt voor verantwoorde recyclage door gespecialiseerde sorteerbedrijven; 

• afvalaanrekening: 

o maakt gebruik van het DifTar-systeem om een eerlijke kostenverdeling te 
bekomen waardoor inwoners die goed sorteren minder betalen; 

o maakt aanrekening overzichtelijk en eenvoudig via het digitaal loket Mijn 
EcoWerf. 

 

1.2 Wat is DifTar? 

De inzameling en verwerking van afval kost geld. Om de aanrekening zo eerlijk mogelijk te 

laten verlopen, hanteert EcoWerf gedifferentieerde tarieven (DifTar) op basis van het gewicht 
of volume van het afval dat je aanbiedt. Het DifTar-systeem wordt toegepast in de meeste 

steden en gemeenten in het werkingsgebied van EcoWerf.  

 
Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel 

afval elk gezin aanbiedt bij de ophaling. Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te 
wegen (DifTar-systeem). Hiervoor krijg je een grijze container, die samen met jouw (groene) gft-

container voorzien wordt van een gegevenschip. De chip is in het computersysteem verbonden 

met de adresgegevens van de gebruiker en de containergegevens. Bij iedere lediging zal de 
boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van 

de container. Het is dus niet de zelfklever (barcodesticker) op de container die bij elke lediging 
gescand wordt. 

 

1.3 Wat is het doel van DifTar? 

Het doel van DifTar is drieledig:  

• inwoners vermijden afval en sorteren hun afval beter  

• eerlijkere aanrekening via het principe ‘de vervuiler betaalt’  

• de afvalberg verkleint  

 
Het DifTar-systeem stimuleert de inwoners om op hun aankoop- en sorteergedrag te letten. 

Inwoners worden bewust van het belang van sorteren en het voorkomen van afval. 

Afvalinzameling en -verwerking kosten veel geld aan de gemeenschap. Met minder afval, dat 
bovendien beter gesorteerd is, verbeteren ook de werkomstandigheden van de huisvuilophalers.  



   
 

 

1.4 Zal DifTar nog wel invloed hebben? 

Sorteeranalyses hebben aangetoond dat de huisvuilzak tot 40% fracties bevat die er niet in 
thuishoren (gft, karton, papier, pmd …). DifTar stimuleert tot beter sorteren, wat leidt tot een 

daling van de hoeveelheid restafval. Als men daarnaast ook nog het aankoopgedrag aanpast, dan 

kan dit alleen maar een bijkomend positief effect hebben. Ervaringen hebben aangetoond dat er 
een aanzienlijke daling is van de hoeveelheid aangeboden restafval (tot 40%) bij de invoering 

van een DifTar-systeem voor de huis-aan-huisophaling. Deze daling blijkt van blijvende aard te 
zijn. Ondertussen werken reeds 21 gemeenten binnen het werkingsgebied van EcoWerf volgens 

het DifTar-principe. Dit resulteerde in een gemiddelde daling van de hoeveelheid restafval met 

25% en van de hoeveelheid gft zelfs met 50%.  
 

1.5 Is DifTar wel fraudebestendig?  

Ja! Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag 

worden. Een container die als gestolen vermeld staat, komt op een zwarte lijst te staan, waarvan 

dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer van de ophaalwagen wordt opgeslagen. 
Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand 

een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. 
 

1.6 Maakt de gemeente winst met DifTar?  

De gemeente maakt helemaal geen winst met het DifTar-systeem. De bijdragen die nu gevraagd 
worden (kg, gebruiksrecht en aanbieding) dekken slechts een deel van de totale kosten m.b.t. de 

ophaling en verwerking van huishoudelijk restafval en gft. Bovenop de bijdrage die je betaalt, 
past de gemeente nog steeds bij.  

 

1.7 Zorgt dit systeem niet voor meer zwerfvuil en sluikstorten?  

Cijfers tonen aan dat er geen verband is tussen de kostprijs van afval en de toename van 

sluikstorten of sluikstoken. Ook de ervaring van andere intercommunales bevestigt dat  
sluikstorten en/of sluikstoken eerder een mentaliteitsprobleem zijn. Wanneer we naar het 

zwerfvuil kijken, zien we het bewijs daarvan: de blikjes in de berm kunnen makkelijk aangeboden 

worden in de goedkope blauwe zak. Ze zomaar op straat gooien, is dus geen financiële kwestie. 
EcoWerf zal daarom blijven inzetten op afvalpreventie en advies over sorteren en recycleren. 

Samen met de lokale besturen wil het ook verder inzetten op communicatie en handhaving. 
Asociaal gedrag moet bestraft worden. 

1.8 Zal mijn buur zijn afval in mijn container dumpen?  

Eén van de eerste bedenkingen die mensen maken bij een systeem waarbij betaald moet worden 

per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buurman of een voorbijganger zijn afval in hun 
container zal dumpen. In de praktijk gebeurt dit zelden. Wie hier toch mee te maken krijgt, kan 

een slot op de container laten plaatsen. De gebruiker kan dit slot openen met behulp van een 
sleutel. De sloten zijn zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het 

beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot 

wordt ontsloten. Hierdoor hebben de ophalers geen afzonderlijke sleutels nodig om de containers 
te openen. De kostprijs voor een slot bedraagt eenmalig € 25, maar is niet mogelijk voor papier 

en kartoncontainers. 
 

2 Omschakeling  

 



   

 
2.1 Wat verandert er in een gemeente die overschakelt naar ophalingen in DifTar-

containers? 

De gemeente voert, in samenwerking met EcoWerf, enkele grote veranderingen inzake 

huisvuilophaling door: de overschakeling van zakken voor restafval naar containers, de 
overschakeling van ongechipte containers met gft-stickers voor naar bechipte containers voor gft 

en de overschakeling van papier en karton in dozen naar papier en karton in containers. De 

gemeente stelt haar inwoners dus drie mogelijke containers ter beschikking, een groene container 
voor gft, een grijze container voor restafval en een gele container voor papier en karton. 

Containers bestaan er in verschillende formaten: 40 liter, 120 liter (niet voor papier en karton), 
240 liter of 1.100 liter (niet voor gft). In elke container bevindt zich een elektronische chip die via 

het computersysteem verbonden is met adresgegevens van de gebruiker (= identificatie) en 
containergegevens. De ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer en een automatische 

weeginstallatie. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip 

registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container. Enkel restafval- en gft-containers 
worden gewogen, containers voor papier en karton niet. 

 

2.2 Koop losse zakken 

Heb je geen huisvuilzakken meer, dan kan je in afwachting van de overschakeling op de DifTar-

containers ook huisvuilzakken per stuk i.p.v. per rol aankopen. Dat kan in Begijnendijk in het 

gemeentehuis, de bibliotheek en de Proxy Delhaize. 

 

2.3 Wat doe ik met mijn resterende huisvuilzakken en gft-stickers? 

De waarde van de huisvuilzakken en gft-stickers die je over hebt, kan je vanaf 1 februari tot en 

met 30 juni 2022 in het gemeentehuis laten omzetten naar een tegoed op jouw DifTar-

rekening. Gft-stickers kunnen vanaf 1 februari tot en met 30 juni 2022 ook op het recyclagepark 

omgezet worden.   

 
Zal mijn afvalkost nu hoger worden?  

Je hebt je eigen afvalrekening in de hand. Vermijd je afval? Sorteer je goed? Dan zal je in elk 
geval minder betalen dan wie dat niet doet. Of je minder zal betalen dan vandaag, hangt af van 

de extra inspanningen die je doet om afval te vermijden en te sorteren. Denk daarbij aan 
thuiscomposteren, afvalarm winkelen, herbruikbare goederen kopen in plaats van 

wegwerpspullen … Je kan heel wat doen om minder afval te hebben. Voor tips, kijk onder de 

rubriek 'Minder afval' op onze website.  
 

3 Tarieven en betaling  

3.1 Tarieven 

3.1.1 Huisvuil  

Container Prijs/aanbieding Prijs/kg Gebruiksrecht/maand 

Particulier 

Gebruiksrecht/maand 

Kmo 

40 L 0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro / 

120 L 0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro 1,84 euro 

240 L 1,10 euro 0,28 euro 1,66 euro 2,47 euro 

1.100 L 5,59 euro 0,28 euro 4,58 euro 7,07 euro 

https://www.ecowerf.be/minder-afval


   
 

 

3.1.2 Gft  

Container Prijs/aanbieding Prijs/kg Gebruiksrecht/maand 

Particulier 

Gebruiksrecht/maand 

Kmo 

40 L 0,00 euro 0,18 euro 0,84 euro / 

120 L 0,00 euro 0,18 euro 0,84 euro 1,84 euro 

240 L 0,00 euro 0,18 euro 1,66 euro 2,47 euro 

 

3.1.3 Papier en karton 

Container Prijs/aanbieding Prijs/kg Gebruiksrecht/maand 

Particulier 

Gebruiksrecht/maand 

Kmo 

40 L 0,00 euro 0,00 euro 0,84 euro / 

240 L 0,00 euro 0,00 euro 0,84 euro 2,47 euro 

1.100 L 0,00 euro 0,00 euro 4,58 euro 7,07 euro 

 

3.2 Waarom betaal ik een maandelijks gebruiksrecht (huur) voor mijn container? 

Door dit gebruiksrecht aan te rekenen wordt de aankoopkost van de containers verrekend samen 

met een deel van de kosten voor de algemene dienstverlening. Zo zal de hersteldienst van 
EcoWerf ervoor instaan dat elk defect aan jouw containers bij je thuis hersteld wordt.  

 

3.3 Wanneer wordt het gebruiksrecht aangerekend? 

Het gebruiksrecht wordt maandelijks verrekend; op de 15de werkdag van de maand wordt één 

twaalfde van het jaarlijkse gebruiksrecht verrekend.  
 

3.4 Waarom betaal ik een aanbiedingskost bij restafval?  

Door dit principe toe te passen wordt de aanbiedingsfrequentie optimaal gehouden zodat het 
volume van de container zo goed mogelijk benut wordt. Dit heeft dan eveneens als voordeel 

kortere ophaalrondes en dus minder brandstofverbruik, wat dan weer goed is voor het milieu. 
Voor gft wordt geen aanbiedingskost aangerekend omdat het te lang bijhouden van groente-, 

fruit- en tuinafval omdat dit minder hygiënisch is en een negatieve invloed heeft op de kwaliteit 
van de compost die ermee gemaakt wordt. 

 

3.5 Hoe moet ik betalen?   

Je krijgt een betalingsuitnodiging om een voorschot te betalen. Het bedrag is afhankelijk van 
het type container: 

• € 50 voor een of meerdere containers van 40 of 120 liter; 

• € 100 per container van 240 liter; 

• € 500 per container van 1.100 liter. 

Telkens als je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit 

bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt 

een maandelijks gebruiksrecht (= huur), afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit 



   

 
voorschot. Wanneer je saldo onder € 10 is gezakt, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging 
per post. 

Je kan er ook voor kiezen om je betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Dit kan via ons digitaal 
loket 'Mijn EcoWerf': www.mijnecowerf.be.  

 
Nog handiger is om je betalingsuitnodigingen via doccle te ontvangen. Doccle is het grootste 

platform voor digitale administratie in België. Je kan er je documenten (bv. 

betalingsuitnodigingen van EcoWerf, of documenten van je bank, mutualiteit, 
elektriciteitsleverancier ...) veilig en eenvoudig lezen, onmiddellijk online betalen en bewaren. 

Maar ook een domiciliëring aanvragen, volledig digitaal met een paar muisklikken, is voortaan 
mogelijk. 

Doccle zorgt voor digitalisering en voor een vlottere, efficiëntere en vooral milieubewustere 
administratie, met zo weinig mogelijk papier. Doccle is altijd en overal  beschikbaar via een 
computer of via de app (iOS en Android). 

Ben je nog niet geregistreerd op doccle, dan wacht je best je eerstvolgende 

betalingsuitnodiging af. Daarop staan je codes om te connecteren met doccle. Wil je daar niet op 
wachten? Dan kan je je codes opvragen via het contactformulier of telefonisch op onze groene 
lijn 0800/97 0 97. 

3.6 Wanneer beland ik op de zwarte lijst en hoe kan ik mijn containers terug laten 

ledigen?  

Je container belandt op de zwarte lijst wanneer jouw rekening een negatief saldo vertoont én de 

betalingstermijn van de openstaande betalingsuitnodiging verstreken is. Enkel vanaf dat moment 

wordt jouw container niet meer geledigd. Zodra je saldo aangezuiverd is, wordt je container van 
de zwarte lijst verwijderd en zal deze weer geledigd worden bij de volgende ophaling. Opgelet: 

het kan tot 3 werkdagen duren voordat de betaling op de DifTar-rekening staat en je container 
geledigd kan worden. De container zal ook op de zwarte lijst verschijnen wanneer deze als 

gestolen werd opgegeven.  
 

3.7 Ontvang ik een overzichtelijke factuur?  

Samen met je betalingsuitnodiging ontvang je een overzicht van:  

• de ledigingen die vanaf de vorige betaling uitgevoerd werden;  

• de verrekende terbeschikkingstelling (gebruiksrecht) van de container;  

• het eventueel plaatsen van een slot;  

• de uitgevoerde interventies;  

• je afvalleveringen op het recyclagepark; 

• eventueel verrekende correcties.  
 

Op Mijn EcoWerf kan je ook je jaaroverzicht raadplegen: dit geeft je een volledig overzicht van 
het afgelopen jaar en een grafische vergelijking t.o.v. het vroegere verbruik en t.o.v. een 

gemiddelde inwoner binnen de gemeente (d.m.v. een staafdiagram).  

 
Via het digitaal loket ‘Mijn EcoWerf’ (http://www.mijnecowerf.be/) kan je ervoor kiezen om je 

betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Deze keuze maak je bij je registratie en kan je 
aanpassen via ‘contactgegevens’.  

 

http://www.mijnecowerf.be/
https://www.ecowerf.be/form/algemeen-contactformulier
https://www.ecowerf.be/vragen-meldingen-en-klachten
https://www.ecowerf.be/vragen-meldingen-en-klachten
http://www.mijnecowerf.be/


   
 

3.8 Is er een speciale regeling voor gezinnen met jonge kinderen, mindervaliden, 

incontinente personen of onthaalouders?  

Dit is afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Bepaalde gemeenten geven gemeentelijke 

toelagen die dan rechtstreeks gestort worden op de DifTar-rekening. Je kan best contact 
opnemen met de milieudienst van je gemeente voor een gedetailleerd overzicht van alle 

gemeentelijke toelagen. 
 

4 Containerinfo 

 

4.1 Welke types containers zijn er beschikbaar?  

Huisvuil (grijze container): 

• 40 liter 

• 120 liter 

• 240 liter 

• 1.100 liter 
Gft (groene container): 

• 40 liter 

• 120 liter 

• 240 liter 

• 1.100 liter 

Papier en karton (gele container): 

• 40 liter 

• 240 liter 

• 1.100 liter 

 
Het standaardformaat van een papier en kartoncontainer is 240 liter. Je kan ook een ander 

formaat van container bestellen, nl. 40 liter of 1.100 liter maar dan moet je voldoen aan 
bepaalde voorwaarden.  

 

De voorwaarden om een kleine container van 40 liter te kunnen bestellen: 

• Je bent andersvalide. 

• Je woont op minstens 150 meter van de openbare weg. 

• Je woont op een appartement zonder gemeenschappelijke afvalruimte. 

• Je woont in een gesloten bebouwing met weinig ruimte voor afvalopslag. 
 

De voorwaarden om een grote container van 1.100 liter te kunnen bestellen: 

• Je woont in een appartement met gemeenschappelijke afvalruimte (1 container/6 tot 8 
gezinnen). 

• Je woont in een deelwoning, een gemeenschappelijk woonproject of je deelt een 

container met je buren (1 container/6 tot 8 gezinnen). 

• Je bent een kmo, school of vereniging. 
 

4.2 Hoe groot zijn de DifTar-containers?  

(#LITER = hoogte x breedte x diepte): 

• 40 liter = 49 cm x 34 cm x 48 cm  

• 120 liter = 96 cm x 49 cm x 55 cm  

• 240 liter = 108 cm x 57 cm x 72 cm 

• 1.100 liter = 146 cm x 137 cm x 106 cm 
 

 



   

 
4.3 Kan ik meer dan één restafval-/gft-container bestellen? 

Ja, dat is mogelijk. 

 

4.4 Kan ik meer dan één papiercontainer bestellen?  

Ja, dat is mogelijk. Enkel voor kmo's is er een beperking. Zij kunnen niet meer dan één container 

van 1.100 liter te bestellen. EcoWerf mag enkel huishoudelijk afval ophalen of vergelijkbaar 

bedrijfsafval in aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijk afval. Indien jouw kmo 
meer papier produceert, kan je contact opnemen met een privé-inzamelaar. 

 

4.5 Ik wil graag een slot op mijn container. Kan dat?  

Dat is mogelijk, maar we raden dit af. In andere steden en gemeenten waar het DifTar-principe 

al jaren wordt toegepast, blijkt dat het zelden gebeurt dat afval in iemands container wordt 
gegooid. We vermelden er ook graag bij dat sluikstorten in andermans container strafbaar is.  

 
De kostprijs van een slot bedraagt 25 euro en is mogelijk op containers vanaf 120 liter. Om de 

kostprijs van het slot terug te winnen, moet iemand al bijna 90 kg afval in je huisvuilcontainer 
dumpen. Om inwoners geen onnodige kosten te laten maken, plaatsen we dus liefst alleen een 

slot op die adressen waarvan blijkt dat het écht nodig is. 

Op papiercontainers plaatsen we sowieso geen sloten, omdat dit een gratis afvalsoort is.  
 

 

4.6 Wat als ik geen restafvalcontainer wens?  

In het gemeentelijk politiereglement staat beschreven dat de huisvuilophaling voor particuliere 

gezinnen exclusief dient te gebeuren door de afvalintercommunale of door de gemeente. Indien 
de particuliere bewoner zijn afval buiten plaatst op een andere manier dan in een DifTar-

container, dan wordt dit beschouwd als sluikstorten.  
Een container voor restafval is dus verplicht. Een container voor gft en papier en karton niet. Los 

papier en karton dat na de start van papier en karton in containers nog los aan de straatkant 

wordt aangeboden, zal niet meer meegenomen worden. Je kan wel nog steeds terecht op het 
recyclagepark met je papier en karton. Dit is en blijft gratis. 

 

4.7 Ik zou graag mijn container inwisselen voor een ander volume, kan dit?  

Ja, dat is mogelijk. Je neemt telefonisch contact op via de groene lijn (0800/97 0 97) om het 

gewenste volume door te geven.  
 

4.8 Wat als ik een hoger volume dan het standaardvolume kies, nl. 240 liter?  

Dan zal je een hoger gebruiksrecht betalen (€ 1,66 i.p.v. € 0,84 per maand) en zal per aanbieding 

van restfractie € 1,10 i.p.v. € 0,55 gevraagd worden en zal de eerste betalingsuitnodiging € 100 

i.p.v. € 50 bedragen.  
 

4.9 Ik woon op een appartement en heb geen plaats voor een container, wat nu? 

Heb je geen ruimte om een standaardcontainer te plaatsen? Dan kan je kiezen voor een kleine  

container van 40 liter. Woon je op een appartement, heb je een officiële syndicus en wil je liever 

één grote container delen met andere bewoners? Dat kan. Laat de syndicus van het gebouw met 

ons contact opnemen via 0800/97 0 97. Heb je geen officiële syndicus en wil je één grote 

container delen met de andere bewoners, dan kan je dit onderling bespreken. De deelcontainer 

zal dan geregistreerd worden op een apart aansluitpunt, waarvan de kosten onderling dienen 

verdeeld te worden. 



   
 

4.10 Waar moet ik mijn container plaatsen? Mag ik mijn container in het begin van 

de straat plaatsen, als ik op het einde van de straat woon?  

Het politiereglement schrijft voor dat de container bij het aansluitpunt geplaatst moet worden. 

De container moet bereikbaar zijn tegen de straatkant. De container moet toegankelijk zijn via 
de openbare weg (niet via een privaatweg). Indien het adres van het aansluitpunt niet 

toegankelijk is voor vrachtwagens, wordt er best contact opgenomen met de gemeentelijke 
milieudienst. 

 

4.11 Hoe bied ik mijn container aan?  

• Zet de container op de ophaaldag vóór 07.00 uur 's morgens, of de avond voordien na 
20.00 uur buiten. 

• Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat naar de straat 

gericht. 

• Zorg ervoor dat het deksel van de container netjes gesloten is, anders kan EcoWerf de 
container weigeren. Openstaande containers bemoeilijken het werk van de laders en 

verhogen de kans op ongevallen.  

• Max. gewicht: 
o Container 40 liter: max. 15 kg afval 

o Container 120 liter: max. 50 kg afval 

o Container 240 liter: max. 80 kg afval 
o Container 1.100 liter: max. 500 kg afval 

 

4.12 Zit de container te vol? 

Heb je eenmalig meer afval dan in de container past, neem dan contact op met EcoWerf: 0800/97 

0 97. Je mag uitzonderlijk drie keer per jaar max. 6 extra zakken naast jouw restafvalcontainer 

plaatsen. Dit moet wel minstens één werkdag op voorhand doorgegeven worden tijdens de 

kantooruren, zodat wij onze transportdienst hiervan kunnen verwittigen. 

Wie regelmatig te veel afval heeft, kan ook overwegen om een extra of grotere container te 

nemen. 

4.13 Wat gebeurt er met mijn container(s) als ik verhuis? 

De containers zijn verbonden aan het adres. Wanneer je verhuist, moeten de container bij de 

woning blijven.  

4.14 Mag ik plastic zakjes in mijn restafvalcontainer gooien, zodat de container 

netjes blijft?  

Ja dat mag. 

4.15 Mag ik plastic zakjes in mijn gft-container gooien? 

In de gft-container mogen er geen plastic zakjes! Wel kan je biozakjes gebruiken. Dit zijn 

composteerbare zakjes, waar je je groente- en fruitafval in kan gooien. Enkel zakjes met het ‘OK 

compost’ of ‘OK HOME compost’-label zijn toegelaten, omdat die gegarandeerd op 10 weken tijd 

in de gft-composteerinstallatie kunnen omgezet worden in compost. 

5 Wegen van je afval 

5.1 Is het wegen van afval wel nauwkeurig?  

De hoeveelheid afval wordt bepaald door het wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór 

en na de lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de 

https://www.ecowerf.be/vragen-meldingen-en-klachten
https://www.ecowerf.be/vragen-meldingen-en-klachten


   

 
container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er 
ijkprocedures die erkend zijn door het ministerie van Economische Zaken. Deze ijkprocedure 

garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding 

van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging 
meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zo’n 

gemiddelde is een betrouwbare maat omdat toevallig afwijkende metingen op deze manier 
geneutraliseerd worden.  

 

5.2 Wat gebeurt er als de container niet volledig is leeggemaakt? 

Afval dat in de container is achtergebleven na de lediging wordt niet mee aangerekend. 

6 Varia  

 

6.1 Hoe kan ik de enorme afvalberg beperken?  

Je kan al heel wat afval voorkomen door bewuster inkopen te doen. Tracht wegwerpverpakkingen 
of overtollige verpakkingen te vermijden. Een tweede stap is het afval hergebruiken: sommige 

spullen die je niet meer nodig hebt, kunnen misschien nog een tweede leven krijgen via De 

Kringwinkel. Heel wat afval dat je niet meer kan hergebruiken, kan je wel nog sorteren voor 
recyclage (denk aan pmd, glas, papier-karton, gft …). Tracht ervoor te zorgen dat je slechts een 

minimum aan (rest)afval moet afvoeren naar de verbrandingsoven. Meer tips om afval te 
voorkomen en hergebruiken en sorteerinfo vind je op onze website onder het menu 'Minder afval'.  

 

6.2 Mijn container is niet leeggemaakt, wat is de reden?  

Als de container niet geledigd werd omwille van foute inhoud of een defect, dan ontvang je 

hiervan een meldingsbriefje. Je kan contact opnemen via het contactformulier op onze website: 
https://www.ecowerf.be/contactformulier-afval-niet-opgehaald of met onze groene lijn 0800/97 

0 97 voor meer info.  

 
Als je geen briefje ontvangen hebt, is het mogelijk dat je container niet tijdig buiten stond. Afval 

kan vanaf 07.00 uur 's morgens (juli en augustus vanaf 06.00 uur 's morgens) opgehaald worden. 
Containers die niet buitenstaan op het ogenblik dat de ophaalwagen passeert, worden ook 

achteraf niet meer geledigd. Ook is het mogelijk dat je container niet goed zichtbaar was of dat 
hij vergeten werd. 

 

6.3 Er zat een briefje in mijn bus dat mijn container niet leeggemaakt kon worden. 

Waarom?  

Het niet ledigen van de container kan meerdere redenen hebben:  

• de container vertoonde een defect (bv. rand afgebroken) en kon niet geledigd worden; 

• de container was te zwaar (40L = max. 15 kg, 120L = max. 50 kg, 240L = max. 80 kg); 

• de inhoud was vastgevroren of te hard aangedrukt (wat achterblijft wordt niet 

aangerekend); 

• de container stond op de zwarte lijst (gestolen, negatief saldo …); 

• de sorteerregels werden niet gerespecteerd.  
 

7 Andere doelgroepen 

 

7.1 Kunnen zelfstandigen en kmo’s ook instappen in het DifTar-systeem?  

Ja, maar zij dienen een hoger gebruiksrecht voor de containers te betalen, nl. € 1,84 per maand 
voor een container van 120 liter of € 2,47 per maand voor een container van 240 liter of € 7,07 

https://www.ecowerf.be/minder-afval
https://www.ecowerf.be/contactformulier-afval-niet-opgehaald
http://www.ecowerf.be/imate/ed.asp#kmo


   
 

per maand voor een container van 1.100 liter. Zelfstandigen en kmo's kunnen geen containers 
van 40 liter bestellen. 

 
Dit omdat de OVAM alleen de aankoop van containers voor particulier gebruik subsidieert. Het 

afvalstoffendecreet bepaalt dat de huisvuilophaling voor particuliere gezinnen exclusief dient te 

gebeuren door afvalintercommunales of door de gemeenten. Bedrijven kunnen hun afval ook 
laten ophalen en verwerken door private afvalbedrijven.  

 
EcoWerf zamelt van kmo's enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

in. Deze zijn van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen. 
Afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet 

toegestaan. 

 

7.2 Kunnen zelfstandigen en kmo’s ook een container voor papier en karton 

bestellen?  

Ja, maar ook hier zal een hoger gebruiksrecht voor aangerekend worden, nl. € 2,47 euro per 
maand voor een container van 240 liter of € 7,07 per maand voor een container van 1.100 liter. 

Zelfstandigen en kmo's kunnen max. één container van 1.100 liter of vier containers van 240 liter 
bestellen. Als deze werkwijze niet voldoet aan de behoeftes van het bedrijf, kan het bedrijf zijn 

papier en karton ook laten ophalen en verwerken door private afvalbedrijven. 

http://www.ecowerf.be/imate/ed.asp#kmo

