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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 15:35 
Aan: Filip Baeyens <Filip.Baeyens@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-
niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Ophaling van GFT 
 

Geachte schepen, 
 
Op de gemeenteraad vorige vrijdag werd gesuggereerd door een collega om ook GFT met een 
chip-container in te zamelen.  
Ik lees in het tijdschrift Lokaal (VVSG) dat in Nederland in alle gemeenten de GFT-inzameling 
gratis is. 
Vandaar volgende vragen: 

1. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de verkoop van de gft-labels in onze 
stad? Graag de evolutie van de voorbije jaren in aantal per label (vuilbak van 40l, vuilbak 
van 120l, vuilbak van 240l) en in euro's (bedrag per grootte van vuilbak)  

2. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van het gft-afval in gewicht? Graag de 
evolutie van de voorbije jaren.  

3. Wat is de kostprijs voor de verwerking van het gft-afval van de stad Sint-Niklaas naar de 
eindverwerker? Graag ook hier de evolutie van de voorbije jaren. 

 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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bijtagen

Ophal,ing van GFT

Geacht raadsl.id

Graag bezorgen we u een antwoord op uw onderstaande vragen over de opha[ing van
GFT, met input van afvatintercommunate MIWA.

t. ls het mogelijk om een overzicht te krijgen van de verkoop van de gft-labels in onze stad?
Graag de evolutie van de voorbije jaren in aantal per label (vuil.bak van 401, vuilbak van
L201., vuilbak van 2401).en in euro's (bedrag per grootte van vuilbak)

Hieronder vindt u een overzicht terug van de tota[e inkomsten uit de verkoop van GFT-

Labe[s in Sint-NikLaas. MIWA is niet in het bezit van de verkochte aantaILen per [abeltype.
Er is ook geen L00% correlatie tussen de aankoop/verkoop van de labels en het effectief
gebruik ervan. Men zou hier een gemiddel.de kunnen nemen tussen enerzijds 0,5, 1-,6 en

3, 2 EUR per Label. (1,75 EUR) om op die manier het aantal Label.s te becijferen :voor 20L8
zou dat dan neerkomen op 54.000 Label.s of 5400 verkochte vellen.

lnkomsten uit GFT-

labeLs "'
2018 € 94 560,00

20L9 € 1.96 820,00

2020 € 235 210,00

2. ls het mogelijk om een overzicht te krijgen van het gft-afval in gewicht? Graag de evolutie
van de voorbije jaren.

Sinds de invoering van de DIFTAR-|nzameling van restafval, merken we een enorme
toename van het aangeboden GFT. Hieronder vindt u een overzicht terug van de .

evotutie van de tonnages sinds 20L8.
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Tonnaqe Sint-Nikl,aas

2018 2L06,62

20L9 31.58,84

2020 4640,35

3. Wat is de kostprijs voor de verwerking van het gft-afvat van de stad Sint-Niklaas naar de

eindverwerker? Graag ook hier de evolutie van de voorbiie iaren.

De verwerkingsprijzen voor GFT kunnen wij omwiLte van de aard van de info
(marktinformatie) niet doorsturen. Deze Liggen wel ter inzage op de hoofdzeteL van MIWA

(Vl.yminckshoek L2). Deze prijzen zijn echter stabiel te noemen, ook voor wat betreft de

komende jaren (mede door het B-aandeelhouderschap van MIWA bij de verwerker);

alhoeweL steeds onderhevig aan indexering.

We wensen weI nog een kanttekening te maken bij het'gratis'verhaaI in Nederland. ln

Nederland betaatt de burger vaak een forfaitair maar wel substantieel bedrag voor de

afvaLdienstver[ening, waarin een groene bak KAN begrepen zijn, maar zeker niet
veraLgemeend. De ophating van afvaLstoffen is er ook heLemaal anders georganiseerd, en

de Vlaamse afvaLcijfers. zijn doorgaans beter. Er wordt hier een hogere selectiviteit
gehaatd en er komt minder terecht in de verbrandingsovens.

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend

Namens het coLlege van burgemeester en schepenen

ln opdracht:

lo an Verhulst
aLgemeen directeur

[ip Baeyens
pen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


