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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Sorteren van gft wordt nóg makkelijker
Velen onder ons zijn al jaren
vertrouwd met het sorteren van
gft. Daardoor slaagt Vlaanderen
erin om de hoeveelheid
ongesorteerd afval laag te houden.

Wat verandert er aan de
sorteerregels voor gft?
Vanaf januari 2019 kunnen volgende
afvalstoffen extra worden toegevoegd
aan het gft:

dierlijke etensresten

vlees- en visresten

De sorteerregels voor gft zijn, na al die
jaren, aan een opfrissing toe. Materialen
zijn van samenstelling veranderd, ook
de inzichten in de verwerking van gft
zijn veranderd. Tot nu waren vlees- en
visresten niet toegelaten bij het gft.
Onderzoek toont aan dat er geen risico’s
zijn voor het inzamelen en verwerken
van deze afvalstroom. Daarom kan
de inzameling van gft-afval uitgebreid
worden met de fractie etensresten. Zo
worden de sorteerregels eenvoudiger en
is sorteren van gft nog makkelijker!

vaste zuivelproducten
(bv. kaas)

Voor thuiscompostering
blijven de regels ongewijzigd
(behalve voor theezakjes
en koffiepads).

Opgelet
Om de verspreiding van plastics in
het milieu verder te beperken, horen
theezakjes en koffiepads niet meer bij
het gft. Uit onderzoek blijkt immers dat
deze kunststoffen kunnen bevatten.
Papieren koffiefilters behoren wel nog
tot het gft.

eieren, eierschalen

broodresten

Aangepaste sorteerregels gft
vanaf 1.01.2019

Wat wel

Wat niet

• schillen en resten van fruit, groenten en
aardappelen
• plantaardige en dierlijke etensresten
• vlees- en visresten
• vaste zuivelproducten (bv. kaasresten)
• broodresten
• koffiedik, theebladeren
• eieren, eierschalen
• doppen van noten en pitten van vruchten
• fijn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladeren,
onkruid, haagscheersel, kamerplanten
(inclusief potgrond), snijbloemen…)
• niet recycleerbaar papier (bv. broodzakken,
slagerspapier, pizzadozen, papieren koffiefilter,
keukenrolpapier, papieren servetten en
zakdoekjes…)
• schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

• grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken
• beenderen en dierlijk (slacht)afval
(bv. visgraten en botjes van vlees)
• schelpen van mosselen, oesters
• kattenbakvulling en vogelkooizand
• mest van dieren
• dierenkrengen
• plastiek, glas, metalen, batterijen
• houtskool en asresten van kachel,
barbecue, asbak
• aarde, zand en stenen
• stof uit de stofzuiger
• wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
• sauzen, vet en olie
• vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie)
• theezakjes en koffiepads (wegens
microplastics)
• behandeld hout (met verf, vernis…)

Wist je dat
fruitstickertjes
in gft een groot
probleem zijn?
De verwerkingssector
heeft al alles
geprobeerd, maar
fruitstickertjes krijg
je, met geen enkele
techniek, uit de
compost.
Wees ook een
sorteerheld en
trek ze eraf!
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Samen tegen voedselverlies
De soorten voedsel die het meest
worden verspild zijn fruit (29 %),
brood en banket (23 %)
en groenten (20 %).
Het voedselverlies bij de huishoudens
bedraagt 240.000.000 kg en 37 kg per
Vlaming per jaar die thuis weggegooid wordt!
Met de nieuwe gft-sorteerregels kunnen we
bedorven voedsel of restjes al op een
duurzame wijze inzamelen en verwerken tot
compost, meststof of potgrond.
Maar … er wordt nog altijd té veel voedsel
verspild! Hoe je draag je zelf je steentje bij?

Tips
1 Plan maaltijden en aankopen zorgvuldig
Ga na voor hoeveel personen je zal koken en hoe je eventuele restjes de volgende dag nog kunt
gebruiken. Voorzie één dag per week geen maaltijd.

2 Maak een boodschappenlijstje
Controleer wat je in huis hebt voor je naar de winkel gaat. Zo koop je niet het zoveelste pak pasta of rijst.

3 Organiseer je koelkast en voorraadkast
Zet de producten die eerst op moeten goed zichtbaar vooraan. Plaats nieuw aangekochte producten
achter de oude. Zo ben je zeker dat je steeds de oudste producten eerst verbruikt.

4 Bewaar je voeding op een correcte manier
‘Koel bewaren’ verwijst naar bewaren in een koele berging of kelder. ‘Gekoeld bewaren’ of ‘bewaren
bij maximum 7°C’ verwijst naar de koelkast. Als het product in de winkel in de koeling ligt, hoort het
thuis ook in de koelkast.

5 Wees een creatieve kok
Leer welke producten je gemakkelijk kan combineren en experimenteer met restjes.

6 Kijk naar de houdbaarheidsdatum én gebruik je zintuigen

Inspiratie nodig?
Koop het restjeskookboek!
Meer info?
www.vlaco.be/thuiskringlopen/voedselverlies
www.voedselverlies.be/wat-je-thuis-kan-doen
www.ovam.be/voedselverlies

Producten waarvan de datum na de vermelding ‘Te gebruiken tot’ is verstreken, eet je best niet meer
op. Producten met de vermelding ‘Ten minste houdbaar tot’ waarvan de datum is verstreken, kun je
in vele gevallen nog opeten. Aarzel daarbij niet om gebruik te maken van je zintuigen om de smaak, geur
en het uitzicht van voeding te controleren.

7 Serveer juiste porties. Niet te veel dus.
8 Bewaar restjes en eet ze later op
Krijg je een brood nooit tijdig op? Vries dan een deel in. Ook restjes van door jezelf bereide maaltijden
kun je invriezen. Zo heb je meteen een maaltijd voor dagen waarop je geen zin of tijd hebt om te koken.

Tips voor een vlotte gft-inzameling en ophaling
• Het gft wordt opgehaald tussen 6 en 22 u. Zorg ervoor dat je je afval ten laatste
om 6 u aan de straatkant aanbiedt.
• Plaats de zak of de container goed zichtbaar aan de openbare weg op een plaats
waar voetgangers, fietsers enz. niet gehinderd worden.
• Knoop de zak goed toe. Zorg ervoor dat het deksel van de container dicht kan.
• Help onze ophalers en plaats de container met het handvat richting de straat.
• Composteerbare zakken of verpakkingen horen niet bij het gft.
• Wikkel het gft in papier of stop het in papieren (brood-)zakken. Zo blijft de
container netter en vermijd je dat het afval vastvriest aan de wanden of de
bodem bij aanhoudende vriestemperaturen.
• De container op een beschutte plaats zetten en het afval met een spade of riek
losmaken als je de container buiten plaatst, voorkomt ook het vastvriezen.

zoekt gemotiveerde
• chauffeurs ophaaldienst
• recyclageparkwachters
voor de regio midden (Brecht, Malle, Schilde,
Sint-Job-In-‘t-Goor, Sint Lenaarts, Zoersel)
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Zin om ons team te versterken?
Solliciteren kan via www.igean.be

