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Op 1 mei 2019 wijzigt het betalingssysteem van de gft-op-
haling (groente-, fruit- en tuinafval). In plaats van nog met 
labels te werken, schakelt Ibogem over op het diftarsys-
teem. 

Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of simpelweg be-
talen voor het afval dat je produceert. De eerlijkste manier 
om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te 
wegen. De registratie gebeurt via een intelligente chip.

Waarom verandert het systeem?
Omdat we vaststellen dat er nog te veel gft in het restafval 
terechtkomt. Dat is jammer. Het gft dat in het restafval zit, 
wordt verbrand en bijgevolg zijn we de energie en grond-
stoffen kwijt. Gft kan beter verwerkt worden tot compost, 
zodat de natuurlijke voedingsstoffen opnieuw in de bodem 
terechtkomen en de kringloop gesloten blijft. Ook voor jou 
is het jammer, want je betaalt de prijs van restafval voor gft, 
terwijl gft goedkoper is.
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Wanneer start diftar gft?
Vanaf 1 mei 2019 kan je de gft-container buiten plaatsen 
zonder label en laten ledigen aan de hand van de chip. 
Uiteraard gebeurt dit alleen als je het voorschot op je 
diftarrekening hebt gestort. 

Mag ik twee containers laten chippen?
Je krijgt bij de brief één adressticker. Kleef hem voor de 
chipronde op de container die je het vaakst gebruikt. 
Neem contact  op met Ibogem in verband met de tweede 
container.

Is diftar duurder dan labels? 
Bij diftar wordt het afval gewogen en betaal je enkel 
voor de kilo’s die je effectief buitenplaatst. Met een label 
betaal je voor het volume van je container, of die nu vol 
is of niet. Je betaalt € 0,05 per kilo. Als je weet dat een 
volle 40 l-container gemiddeld 10 kg bevat, zie  je dat dit 
sowieso goedkoper zal zijn dan een label (€ 0,61 euro). 

Wat doe ik met mijn resterende  
gft-labels?
Stem je voorraad zo goed mogelijk af op de overschake-
ling. Wist je dat je ook labels per stuk kan kopen? Heb je  
nadien toch nog labels over, dan kan je die inruilen bij 
Ibogem (Schaarbeekstraat 27, Melsele; open ma-vrij 9-12u 
en 13-17u). Het bedrag wordt cash teruggegeven of via 
een tegoed op je diftarrekening.

Kan ik de stand van mijn budget raadple-
gen?
Je kan je budget raadplegen via het online klantenpaneel 
‘Mijn Ibogem’ op www.ibogem.be.

Wat als ik verhuis?
Als je verhuist, laat je dit aan Ibogem weten zodat we je 
rekening kunnen afsluiten en de chip kunnen blokkeren. 
Dat is in je eigen voordeel. Anders kan iemand anders er 
gft mee aanbieden op jouw rekening. De container hoort 
bij de woning. Laat hem proper achter. 

Veelgestelde vragen

G
edrukt op 100%

 gerecycleerd papier
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Gft sorteerwijzer
Tot hiertoe werd dierlijk materiaal geweerd uit het groente-, fruit- 
en tuinafval, maar uit recent onderzoek blijkt dat er geen risico’s 
aan verbonden zijn. Sinds 1 januari 2019 horen een aantal mate-
rialen niet meer bij restafval, maar bij gft (hieronder vetgedrukt).

 Schillen en resten van fruit, 
groenten en aardappelen, 
(doppen van) noten, pitten, 
eieren, eierschalen
 Plantaardig en dierlijk 
keukenafval en etensresten, 
brood, vlees- en visresten, 
schaaldierresten (uitgezon-
derd schelpen zoals mossel-
schelpen, oesterschelpen…), 
vaste zuivelproducten (bv. 
kaas)
 Koffiedik, papieren koffiefil-
ter, papier van keukenrol
 Kamer- en tuinplanten, fijn 
tuin- en snoeiafval (bladeren, 
gras, onkruid, haagscheersel), 
schaafkrullen en zaagmeel van 
onbehandeld hout
 mest van kleine huisdieren 
(bv. cavia, konijn)

 Vloeistoffen (bv. soep, melk, 
koffie...), sauzen, vet en oliën
 Theezakjes en koffiepads
 Beenderen en dierlijk (slacht)
afval, dierenkrengen, schelpen 
van mosselen, oesters ...,
 Grof ongesnipperd snoei-
hout, dikke takken, boomwor-
tels, timmerhout, behandeld 
hout
 Kattenbakvulling en vo-
gelkooizand, mest van grote 
huisdieren, wegwerpluiers en 
ander hygiëne-afval
 Stof uit de stofzuiger, asres-
ten, houtskool, aarde en zand
 Plastic, glas, metaal, kurk

Opgelet: De uitbreiding van de sorteerregels voor gft geldt niet 
voor thuiscompostering.

Theezakjes en koffiepads 
mogen niet meer bij gft 
omdat ze vaak kunststoffen 
bevatten. 
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Wat verandert er precies?
Tot hiertoe hing je een label aan je gft-container bij wijze 
van betaling. Na de omschakeling betaal je gft per ge-
wicht, namelijk aan € 0.05 per kilo. Dat is eerlijker, want 
je betaalt enkel voor de kilo’s die je effectief aanbiedt. De 
betaling gebeurt via een voorschot dat je betaalt op je 
diftarrekening.

Hoe verloopt de  
omschakeling?
Alle containers zullen voorzien worden van een slimme 
chip. Bij deze folder zit een brief met wat je precies moet 
doen om je container te laten chippen en de omschake-
ling te voltooien. 

Er zijn twee chiprondes voor elke ophaalronde (start eind 
januari). Je brengt de adressticker die je krijgt aan op de 
container en plaatst de container op de afgesproken dag 
buiten, vol of leeg. 

De twee voorziene ophalingen zijn gratis. Er komt die 
dag ook een ploeg langs die de containers chipt. Als je 
de container vergeet buiten te zetten, moet je zelf met de 
container naar Ibogem voor een chip. Containers zonder 
chip worden in de toekomst niet meer leeggemaakt.

Eind februari zijn alle containers gechipt. De chip is dan 
echter nog niet actief. Er wordt nog verder gewerkt met 
labels. We sturen je vervolgens een betalingsuitnodiging 
en vragen om het voorschot te storten op je diftarreken-
ing. 

Vanaf 1-05-2019 kan je de gft-container buiten plaatsen 
zonder label en laten ledigen aan de hand van de chip, 
op voorwaarde dat je diftarrekening is aangezuiverd. Als 
je nog labels overhebt, kan je deze ruilen bij Ibogem. 
Terugbetaling kan cash of als tegoed op je difttarrekening.

Raadpleeg de brief voor de exacte instructies.

Hoe werkt de weging  
met chip?
De ophaalwagens van Ibogem zijn uitgerust met een 
weeginstallatie. Tijdens de opwaartse beweging van 
de container wordt die automatisch gewogen. Na 
lediging volgt een tweede automatische weging. Het 
verschil tussen deze twee wegingen is het gewicht dat 
aangerekend wordt. De kilo’s aangeboden gft bepalen dus 
je rekening. Vergissingen zijn uitgesloten. Zo wordt afval 
dat in de container is blijven hangen, niet aangerekend.

Waarom is compost(eren) 
belangrijk?
Compost is 100 % recyclage. Groente-, fruit-, en tuinafval 
wordt door miljoenen kleine diertjes en organismen ver-
werkt tot donkerbruine humus of compost. Die compost 
is een bron van voedsel en leven voor je tuin. Het verbetert 
de teelaarde, is vochtregulerend, maakt de bodem luch-
tiger, rijker en voedzamer. En zo is de kringloop gesloten.

Compost is bovendien een lokaal product. Je gft-afval 
wordt gecomposteerd door collega-intercommunale DDS 
Verko in Dendermonde. Je groenafval wordt verwerkt 
door onze eigen composteringsinstallatie in Kallo. Op 
onze recyclageparken kan je groencompost aankopen 
in zakken van 50 l (€ 3,50). Als je thuiscomposteert, is je 
compost helemaal lokaal!

Compost zorgt voor een kleinere voetafdruk. Hoe komt 
dat? Alleen al door het feit dat je ervoor kiest om je gft 
te sorteren en te (laten) recycleren in plaats van te ver-
branden, zorg je voor een aanzienlijke vermindering van 
de CO

2
-uitstoot. Door compost te gebruiken in plaats 

van potgrond vermijd je ook dat er veen moet worden 
ontgonnen.

Hoe betaal je?
Zodra diftar gft in gebruik wordt genomen, hoef 
je geen Ibogem-labels meer te kopen. De betaling 
gebeurt via je persoonlijke diftarrekening. In de eerste 
betalingsuitnodiging vraagt Ibogem je, in opdracht 
van de gemeente, om een voorschot te storten op je 
diftarrekening. Het startbedrag zal voor iedereen € 15 
bedragen. 

Elke lediging gft wordt volgens het aantal kilo (aan 
€ 0,05/kg) in mindering gebracht. Als het saldo 
onder het drempelbedrag van € 5 komt, sturen we je 
een nieuwe betalingsuitnodiging. Om een lediging 
te kunnen garanderen, moet er minimum € 2 op je 
rekening staan.

Composteer je eigen gft!
Wil je de goedkoopste oplossing? Haal een compostvat 
bij Ibogem voor € 11 en begin gewoon zelf te compos-
teren! Op onze website vind je tips en filmpjes.
https://www.ibogem.be/composteren/ 
composteren-starten/


