
1. Sorteerboodschappen kga, textiel en AEEA 
 
Kga = klein gevaarlijk afval 
 
Wat wel? 
Alle stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Het gaat bijvoorbeeld om:  

- Batterijen  
- Gevaarlijke stoffen en chemische producten zoals smeeroliën, brandstoffen, antivries, WC-

reinigers, javel,… 
- Injectienaalden  
- Gasflessen 
 

Wat niet? 
- Oude geneesmiddelen, deze kan je gratis afgeven aan de apotheker. 
- Frituurvetten en -olie. Je giet het in een plastic fles en brengt het naar het recyclagepark.  

 
Wat doe je ermee? 
Batterijen kan je gratis afleveren in sommige winkels en supermarkten. Al de andere zaken breng je  
naar het recyclagepark. Je mag ze dus niet meegeven met het restafval. Twijfel je? Vraag het na bij je 
contactpersoon.   

 
Textiel 
 
Wat wel? 

• Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen) 

• Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens en dekens) 

• Keuken en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes) 

• Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen) 

• Speelgoedknuffels 

• Propere lappen, textiel met klein schade. 
 
 
Wat niet? 

• Tapijten, matrassen, zetelkussens. Die breng je naar het recyclagepark 

• Nat en/of besmeurd. Dag mag bij het restafval. 
 
Wat doe je er mee? 
Je kan je textiel naar een textielcontainer, het recyclagepark of een kringwinkel brengen. Vraag aan 
je contactpersoon waar je die bij jou in de buur vindt. 
 
 
AEEA = afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
 
Wat wel? 

• LED-, TL- en spaarlampen 

• Alle afgedankte elektrische apparaten: 
o Gsm, laptop, tablet… 
o Wasmachine, koelkast… 
o Haardroger, speelgoed op batterijen… 

 



Wat doe je ermee? 
Als je een nieuw toestel koopt, kan je het oude gratis achterlaten bij de verkoper van het nieuwe 
toestel. Er zijn soms ook inzamelpunten in supermarkten en andere winkels. Anders breng je het 
naar het recyclagepark. Bij twijfel, vraag ernaar bij je contactpersoon.  “ 
 
Een toestel dat nog werkt, kan je aan iemand schenken of naar een kringwinkel brengen. 
Koop je een nieuw toestel, dan neemt de verkoper je oud toestel ook terug. Daarnaast zijn er ook 
inzamelpunten in supermarkten en andere winkels voor kleine elektronische toestellen. Een 
toestel dat stuk is, breng je naar het recyclagepark. 
 

 

2. Algemene achtergrondinformatie 
 
Afval in Vlaanderen 
 
In Vlaanderen ben je verplicht om huishoudelijk afval te sorteren. Door huishoudelijk afval correct te 
sorteren, kunnen we heel wat producten recycleren en opnieuw gebruiken in nieuwe materialen.  
Het is verboden om afval op een andere manier achter te laten op straat of in parken. Je mag ook 
geen huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken achterlaten. Dit is sluikstorten en hiervoor kan 
je boetes krijgen. 
 
Wat gebeurt er met je afval? 
 
Afval zamelen we op verschillende manier in.  

1. Ingezameling aan huis: je mag verschillende soorten afval op de stoep tegen je gevel of je 
afsluiting zetten.  

2. Inzameling via containers op straat: 

• “sorteerstraatjes”  

• Glascontainers 

• Textielcontainers.  
3. Inzameling in het recyclagepark:  hier breng je al het afval zelf heen dat niet wordt 

opgehaald aan huis of in containers op straat.  
4. Vele supermarkten en winkels zamelen ook batterijen, gebruikte spaarlampen en kleine 

afgedankte elektrische en elektronische apparaten in via een inzamelboxen aan de in- of 
uitgang. 

 
 


