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1. Wie is IGEAN? 

IGEAN dienstverlening 

Grondbeleid (8) Ruimtelijke 
ordening en 
mobiliteit (5) 

Verkavelingen 

GRS 

RUP’s 

Bedrijventerreinen 

Projectregie 

Aankoopdienst 

Ontwerpafdeling 

Woonbeleid (5) 

3 IVLW’s 

Energielening 

Ondersteunend 
Secretariaat (5) Boekhouding (2) 

Studiedienst (2) Communicatie (1) 

Personeelsdienst (1) 



G.A.S. 

1. Wie is IGEAN? 

IGEAN milieu & veiligheid 

Milieu & afval PBW (13) 

Milieudienst (7) Inzameling (54) Verwerking (34) Arbeidsveiligheid 
Bouwplaatscoördinatie 

Speeltuigen 

Welzijn o/h werk 

Adviezen &  
ondersteuning 

Handhaving 

Tankslag 

Containerparken 

Selectieve inzameling 
+ DIFTAR 

Eigen inzameling 

Site noord 

Site zuid 
ISVAG 

Hooge Maey 
IBOGEM 

Ondersteunend 
Secretariaat (5) Boekhouding (2) 

Studiedienst (2) Communicatie (1) 

Personeelsdienst (1) 
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1. Wie is IGEAN? 

6 

burelen 

site noord 
verwerking groen en GFT+ 

overslagstation  grofvuil 

site zuid  
overslagstation 

groen- en GFT+-afval 

Isvag - verbranding 

Hooge Maey – stortplaats 
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2. Exploitatie van containerparken 

   - uniforme exploitatie 
   - onderling gebruik van de containerparken 

  - openingsuren op elkaar afgestemd 
   - optimaliseren van de afvoer   

Voordelen intergemeentelijke exploitatie 



  Wat is diftar? 
 Diftar staat voor “gedifferentieerde tarifering” 
  de vervuiler betaalt 
 

  Doel van diftar? 
  hoeveelheid afval verminderen 
 correcte aanrekening 

  taakstellingen 
 

  Diftar: hoe uitvoeren? 
 Welbepaalde afvalstoffen kunnen alleen tegen 
 betaling achtergelaten worden op het containerpark 
 

3. Diftar op het containerpark 



  Basisprincipes? 
  fracties, die aangeboden worden voor eindverwerking en/of 

 duur zijn in verwerking, zijn betalend. 
   fracties die recycleerbaar zijn moeten een relatief 

 prijsvoordeel hebben t.o.v. fracties die voor eindverwerking 
 bedoeld zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijstelling van 50 kg per gezin per jaar; extra vrijstelling van 10 kg per 
persoon per jaar voor gezinnen vanaf 4 personen. 

3. Diftar op het containerpark 

Fractie Tarief 
 Grofvuil 
 Gemengd bouw- en sloopafval 

0,20 euro / kg 

Fractie Tarief 
 Bouw- en sloopafval 
- zuiver steenpuin 
- kalkplaten en cellenbeton 
 Grond 

0,03 euro / kg 



  Concrete invulling?   
  registratie van elke bezoeker – identiteitskaart 

  betalend gedeelte - niet betalend gedeelte 

  betalend gedeelte: weegbrug en registratie van 

 aangeleverde afvalstoffen - aard en hoeveelheid 

  altijd eerst betalende afvalstoffen lossen 

3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 

1. Registratiezuil aan de ingang: 
de bezoeker krijgt toegang tot het containerpark via 
zijn identiteitskaart  

  



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 



3. Diftar op het containerpark 
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3. Diftar op het containerpark 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

kg restafval per inwoner per jaar 
in alle gemeenten van IGEAN 

Restafvalcijfer Mortsel 2011: 151 kg per inwoner 
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4. Containerparkwachters 

   - soepele inzet van personeel  
  - code van goede containerparkwachter 

   - vriendelijk en behulpzaam 
   - opleiding en ondersteuning door IGEAN 

  

Containerparkwachters 
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5. Enkele cijfers 
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5. Enkele cijfers 
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5. Enkele cijfers 
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5. Enkele cijfers 
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5. Enkele cijfers 
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Geijkt voor ingebruikname 
ijking geldig tot 22.08.2016 
gebruik voor economische doeleinden toegelaten 

 
Weegbereik van 0 tot 30 ton 

nauwkeurigheid: 5 kg 
minimum gewicht: 100 kg 

 
Afronding 

tot 15 ton afronding per 5 kg – omslagpunt 2,5 kg 
van 15 tot 30 ton afronding per 10 kg – omslagpunt 5 kg 

Afronding naar boven en beneden 

6. Opmerkingen milieuraad 
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Te voet of met de fiets? 
parkwachter gaat mee op de weegbrug staan om minimum 
gewicht van 100 kg te bereiken. 

 
Kleine hoeveelheden worden niet gewogen 

wel aanvaarden om selectieve inzameling te bevorderen. 
Parkwachters kijken toe op misbruik. 

 
Belangrijk! 

steeds dezelfde personen op de weegbrug bij in- en uitweging. 

6. Opmerkingen milieuraad 



  IGEAN bepaalt de tarieven, onafhankelijk van de 
 gemeenten. 

de tarieven zijn vastgelegd na veelvuldig overleg met de 
gemeenten. 
 

Het tarief voor gemengd bouw- en sloopafval is veel 
te hoog. 

bewuste keuze voor maar 2 tarieven 
goede verhouding tussen de verschillende tarieven is 
belangrijk 
IGEAN voldoet aan de minimum- en maximumtarieven van 
OVAM. 

6. Opmerkingen milieuraad 
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Steenpuin 
verhoogde loszone 
voorzien van relingen om veiligheidsredenen 

Groenafval 
thuiscomposteren 
GFT+-inzameling 
containerpark Mortsel: in containers – IGEAN onderzoekt 
alternatieven in overleg met de stad. 
intergemeentelijk gebruik 

Metalen: geen scheiding ferro en non-ferro 
sortering door burger niet vanzelfsprekend 
extra controle door containerparkwachter 
opbrengst voor metaal 

 
  

6. Opmerkingen milieuraad 
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IGEAN en de gemeenten streven met de exploitatie van 
het containerpark naar: 

Uniformiteit 

Kwaliteit 

Duurzaamheid 
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 7. Vragen 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

 
 

 
 
 

Vragen? 
 
 
 
Bedankt voor uw aandacht! 
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