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Camera's helpen in strijd tegen zwerfvuil
REGIO

Afvalintercommunale Imog
zet camera's in in de strijd
tegen zwerfvuil. Drie mobiele
camera's en evenveel ‘dum
my's’ worden vanaf 1 juni bij
‘zwerfvuilgevoelige plaatsen’
in de regio geplaatst.

Parkings, glasbollen, verlaten
pleintjes en hoekjes, ... Alle
maal zijn ze aanlokkelijke loca
ties voor sluikstorters. Wie na 1
juni nog sluikstort op een van
die ‘populaire’ sluikstortloca
ties, kan worden gezien. Afval
intercommunale Imog wil van
af dan drie mobiele camera's,
goed voor een kostprijs van
12.000 euro per stuk inclusief
batterijen en gpstracker, in
zetten in de strijd tegen zwerf
vuil. “Met die camerabewaking
willen we ons nog beter wape
nen tegen sluikstorten”, zegt
Koen Delie, woordvoerder bij
Imog. “Het is niet dat er meer
gesluikstort wordt dan vroeger,
maar de handhaving moet ge
woon beter.”
De camera's worden in de hele
regio ingezet. “Samen met onze
aangesloten gemeentebesturen
(dat zijn die van Anzegem,
Deerlijk, Avelgem, SpiereHel
kijn, Wielsbeke, Kruishoutem,
Zwevegem, Waregem, Kortrijk,
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De overtreders zullen worden beboet volgens de regels van de betrokken gemeente.

KOEN DELIE
IMOG

voorbeeld een parking of
andere openbare ruimte
waar vaak afval wordt
achtergelaten”, zegt De
lie. De camera's dienen
ook als afschrikmiddel.
“Want naast de drie ech
te camera's kopen we nog
drie ‘dummy's’ aan. Die
worden ook op gevoelige
plaatsen gezet, maar je zal niet
door kunnen hebben of er al
dan niet in een camera in zit.
Een systeem gelijkend op dat

“Camera’s moeten
sluikstorters
afschrikken”

Kuurne nvdr.) duiden we ‘hot
spots’ aan. Dat zijn plaatsen
waar het nodig is dat we een
tijdje zo'n camera plaatsen. Bij

van de flitspalen.”
De voorbije maanden pleegde
Imog al overleg met de gemeen
tebesturen. De komende maan
den volgt nog een overleg met
de betrokken politiezones. “We
weten dat de politie geen tijd
heeft om alle opgenomen beel
den te bekijken. Onze mensen
zullen de beelden analyseren en
zodra ze iets verkeerd zien, stu
ren ze die bepaalde beelden
door naar de politie”, zegt De
lie.
Daarna wordt de overtreder
beboet volgens de regels van de
betrokken gemeente. “In Kort
rijk zal dat bijvoorbeeld door
een GASambtenaar zijn, in
Wielsbeke door de politie.”
Imog hoopt die tarieven en ma
nier van beboeten nog te har
moniseren voor de volledige re
gio.

Aanvraag ingediend
Imog heeft bij de Openbare
Vlaamse
Afvalstoffenmaat
schappij OVAM een project
aanvraag ingediend waardoor
het een subsidie van 50.000 eu
ro kan krijgen voor de aankoop
van de camera's. “Maar we zou
den dit project sowieso willen
lanceren, of we die steun nu
krijgen of niet. Het is een grote
investering, maar wel een die
nodig is”, besluit Delie.

Bron: Het Nieuwsblad - 2 februari 2017

Ook burger mag toekomstvisie Kortrijk mee bepalen
KORTRIJK

van de visie die Declerck met zijn team uit
werkte. Drie zaken staan daarin met stip ge
noteerd. “Kortrijk als atelier, een plek voor
economische ontwikkeling, de publieke
landschappen en de verbinding tussen de
verschillende parochies”, legt Declerck uit.
“Als we die zaken laten overlappen, zien we
zes prioritaire gebieden – onder andere de
Leieboorden en Hoog Kortrijk – waar we op
moeten inzetten. Het is niet de bedoeling
om nu al keuzes te maken, maar eerder een
visie creëren, samen met de inwoners, om
dan later keuzes te kunnen maken.”

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?
Minder open ruimte aansnijden en in
zetten op een dynamische kern. Met dat
idee gaat de stad Kortrijk aan de slag.
Ook de burger kan aan de hand van de
batten meedenken aan de toekomstvisie
van de stad.
Na de oproep van de Vlaamse bouwmeester
om een betonstop in te voeren, wist ook de
stad Kortrijk dat er werk aan de winkel is.
Geen open ruimte meer innemen, maar in de
kern bouwen. Het is gemakkelijker gezegd
dan gedaan.
Daarom nam Kortrijk architect en steden
bouwkundige Joachim Declerck in de arm.
Samen met burgers, projectontwikkelaars
en de stadsdiensten zal hij een toekomstvi
sie voor de stad uitwerken. Het project
kreeg de naam Kortrijk 2025.

WOUT MADDENS
SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING

“In Kortrijk is er nog honderd
hectare woonuitbreidingsgebied
en dat willen we niet zomaar
aansnijden”

Budget games
“We willen het debat aangaan in onze stad.
Er komt namelijk veel ruimte vrij. Het az
groeninge verlaat de Loofstraat, de twee
sites van Van Marcke komen leeg te staan en
in Heule heb je nog de site Demeestere. Dat
zijn er maar enkele, want in Kortrijk is er
nog honderd hectare woonuitbreidingsge
bied en dat willen we niet zomaar aansnij
den”, zegt schepen van Ruimtelijke Orde
ning Wout Maddens (Open VLD).
De debatten zullen gebeuren aan de hand
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Sluikstorters vanaf 1 juni op te sporen met beeldmateriaal
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W Met deze campagne maakt de stad de inwoners
warm om hun mening te geven.

Iedereen die dat wil kan op 9 maart terecht
in de Budascoop, waar Vlaams bouwmeester
Leo Van Broeck en architect Joahim De
clerck zullen spreken. Op 19 april volgt dan
nog een stadsdebat waar iedereen rond de
tafel kan zitten.
“Vergelijk het met de budget games. De
burgers kunnen ook mee beslissen over wat
er moet gebeuren met de ruimte in de stad”,
besluit Maddens. (djr)

Bron: Krant van Westvlaanderen - 18 januari 2017

Bron: NT magazine - 18 januari 2017

22 mens & economie

Vlaanderen
herontdekt warmte

Beurs

BinckBank ziet
handel fors opvere

De winst van de online
ker BinckBank viel vorig ja
45 procent terug tot 30 mi
joen euro. In België, waar
een van de marktleiders is
leed BinckBank zwaar ond
een terugval van de transa
ties. Maar vanaf half oktob
herstelde de handel na de
kondiging dat de speculati
taks vanaf 2017 zou worden
geschaft. ‘Tijdens de eerste
maand dit jaar steeg het aa
transacties in België zelfs m
58 procent tegenover decem
ber’, meldt ceo Vincent Ger
myns. BinckBank, dat ook
Nederland, Frankrijk en Ita
actief is, lijdt nog altijd on
klanten die in Nederland g
weghalen uit het automatis
vermogensbeheer. Het lanc
de in België een alternatief
tomatisch vermogensbehee
waarbij de klant zelf zijn ‘r
cobudget’ kan bepalen. (jre)

Stoomnet in Waaslandhaven
2
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1.
Afvalverwerkende
bedrijven Sleco
en Indaver
produceren
250 MW stoom
per jaar

3.
• Stoomleiding
6 km bovengronds
en ondergronds
• Stoom van 400°C
onder hoge druk
(40 Bar)

2.
5 bedrijven in
buurt gebruiken
deze stoom via
pijpleiding in
productie
processen

4

4.
Retourleiding
bevat
gecondenseerde
stoom
• Warm water
voor verwarming
gebouwen

Luchtvaart

Ryanair maakt
minder winst door
goedkopere tickets

Warmtenetten in Vlaanderen blijven achter
Overheidssubsidies moeten dat veranderen
> Stoomnet in Waaslandhaven is vlaggenschip
>
>

VAN ONZE REDACTEUR

PASCAL SERTYN
K A L L O | Vlaanderen wil zich in
de toekomst heel anders gaan ver
warmen. Daarbij moet aardgas – de
verwarmingsbron bij uitstek anno
2016 – stap voor stap wijken voor
warmtenetten, die gebruikmaken
van restwarmte van afvalverbran
dingsinstallaties en hernieuwbare
energiebronnen. De grote troef is
dat het een relatieve goedkope ma
nier is om de CO2uitstoot terug te
dringen, zeker vergeleken met in
vesteringen in groenestroompro
ductie. Bovendien zijn de warmte
behoeften goed voor 56 procent van
het totale energieverbuik in Vlaan
deren.
Het grote uithangbord van de
koerswending bevindt zich in de
Waaslandhaven op de linker Schel
deoever. Daar komt het Eclusepro
ject, het eerste industriële stoom
net van Vlaanderen. Gisteren is de
aanleg van een zes kilometer lang
warmtenet tussen de afvalverbran
dingsinstallaties van Indaver en zes

‘De restwarmte van
de industrie in de
Antwerpse haven
volstaat om alle
inwoners van de
Scheldestad warm
te houden’
JO NEYENS
Organisatie Duurzame Energie

industriële bedrijven in de buurt
begonnen. Het gaat om een investe
ring van 30 miljoen euro. Om te il
lustreren dat het Vlaanderen me
nens is met de warmtenetten kwam
de Vlaamse regering met een subsi
die van 10 miljoen euro over de
brug voor het Ecluseproject.

Buitenbeentje
Het stoomnet in de Waasland
haven is een buitenbeentje onder
de warmtenetten. Door de pijplei
dingen zal vanaf 2018 stoom met
een temperatuur van 400 graden
vervoerd worden.
Bij de meeste andere projecten
voor de warmtenetten die momen
teel in de pijplijn zitten, gaat het om
de aanvoer van warmte met een
veel lagere temperatuur, meldt de
topman van Infrax, Frank Vanbra
bant. Dat is ideaal om woningen en
openbare gebouwen te verwarmen.
Distributienetbeheerders Infrax
en Eandis zijn overigens bijzonder
actief. Ze hebben verscheidene pro
jecten voor warmtenetten op stapel
staan. Het verst gevorderd zijn de
plannen om de restwarmte van af
valverbrandingsinstallaties in Roe
selare en Kuurne te gebruiken voor
de verwarming van nieuwe woon
wijken.
De Vlaamse overheid heeft voor
warmtenetten ook heel wat geld op
zij gelegd. Twee keer per jaar kun
nen voorstellen ingediend worden.
Momenteel is er weer zo’n ronde be
zig. Naast hergebruik van rest
warmte komen ook geothermie,
biomassa en met methaanprojec
ten in aanmerking. Er is 12 miljoen
euro te verdelen.

Die overheidssteun zal nog een
tijdje nodig zijn. Vergeleken met
veel andere Europese landen is
Vlaanderen een achterblijvertje. In
de Scandinavische landen zijn
warmtenetten goed voor minstens
de helft van de totale warmtebe
hoeften, terwijl in Vlaanderen in
2014 dit aandeel kleiner was dan
een procent. Ook de buurlanden
staan een stuk verder. De warmte
productie in Duitsland in 2015 vol
stond om 5 miljoen gezinnen te ver
warmen, in Nederland ging het om
500.000 gezinnen. En Vlaanderen?
Dat kwam in 2014 niet verder dan
22.000 gezinnen.
Terwijl de restwarmte van afval
verbrandingsovens en de industrie
toch enorme mogelijkheden biedt,
stelt Jo Neyens van de Organisatie
Duurzame Energie. Zo volstaat de
restwarmte van alle industriële be
drijven in de Antwerpse haven om
alle inwoners van de Scheldestad
warm te houden.

Waar in
Vlaanderen?
Het grootste en oudste
warmtenet ligt in Gent. Het
is 22 kilometer lang en ver
warmt universiteitsgebou
wen, een ziekenhuis en
woonwijken. Verder hebben
alleen Roeselare en Brugge
een warmtenet van enige
omvang. Vorig jaar zagen
heel wat nieuwe projecten
het licht. Antwerpen lanceer
de een ambitieus warmte
plan. In Mol staat een geo
thermiecentrale op stapel. In
Roeselare, Oostende en
Kuurne wordt de restwarmte
van een afvalverbrandings
oven gerecycleerd. (pse)

Aandeel hernieuwbare energie
tegenover totaal energieverbruik
Evolutie 2005  2015

12,7%
Groene stroom
Groene warmte
Biobrandstoffen transport

4,9%
4,0%

2,7%
1,8%
0,2%
2004

2010

2015

DS Infografiek I Bron Warmtenetwerk Vlaanderen

Banken

ABN Amro schuift
60 managers opzij

De Nederlandse bank AB
Amro zet het mes in de ho
ste managementlaag, waar
zestig van de huidige hond
functies in het topmanagem
zullen verdwijnen.
Volgens topman Kees va
Dijkhuizen gaat het om een
gische afslanking. ‘In de af
pen jaren is het aantal med
werkers van ABN Amro aa
zienlijk minder geworden,
maar is de omvang van he
nior management onverand
gebleven’, zegt Van Dijkhui
Het totale aantal bestuu
ders en algemeen directeur
wordt teruggebracht van n
gentien naar negen. De sam
stelling en opdrachten van
overblijvende management
veertig topmanagers sterk,
len jaarlijks worden herbek
ken. (anp)
Bron: De Standaard - 7 februari 2017

DS Infografiek I Bron Ecluse

Ryanair heeft de winst a
lopen kwartaal zien dalen
der invloed van fors lagere
ketprijzen. De Ierse lageko
maatschappij maakte een n
towinst van 95 miljoen eur
tegen 103 miljoen euro een
jaar eerder.
Ryanair vervoerde 24,9
joen passagiers, een zesde
meer dan een jaar eerder.
Maar dat leverde een omze
groei van slechts 1 procent
Dat kwam vooral door de t
ketprijzen. De gemiddelde
bedroeg 33 euro, ruim een
de minder dan een jaar eer
De prijsdaling werd verster
door de waardedaling van
Britse pond, dat onder dru
staat sinds het Brexitrefer
dum.
Door de lage brandstofp
zen kon Ryanair de kosten
kilometer wel flink druk
ken. (belga)

FTSE

DAX

CAC-40

OLIE

Londen

Frankfurt

Parijs

In dollar

EURO/DOLLAR

7172.15

11509.84

4778.08

55.96

1.0712

-0.22%

-1.22%

-0.98%

-1.50%

-0.27%

e wwarmte van de toekomst
van restwarmte van afvalverbran
dingsinstallaties en hernieuw
bare energiebronnen. De grote
troef is dat het een relatief goed
kope manier is om de CO2uit
stoot terug te dringen, zeker ver
geleken met investeringen in
groenestroomproductie. Boven
dien zijn de warmtebehoeften
goed voor 56 procent van het tota
le energieverbruik in Vlaanderen.
Het grote uithangbord van de
nieuwe techniek bevindt zich in
de Waaslandhaven op de linker
Scheldeoever. Daar komt het
Ecluseproject, het eerste indus
triële stoomnet van Vlaanderen.
Gisteren is de aanleg gestart van
een zes kilometer lang warmtenet
tussen de afvalverbrandings
installaties van Indaver en zes
industriële bedrijven in de buurt.
Het gaat om een investering van

Waar in Vlaanderen?
Het grootste en oudste warmtenet ligt in Gent. Het is 22 kilometer lang en verwarmt universiteitsgebouwen, een ziekenhuis
en woonwijken. Voorts hebben
enkel Roeselare en Brugge een
warmtenet van enige omvang.
Vorig jaar zagen heel wat nieuwe
projecten het licht. Zo lanceerde
Antwerpen een ambitieus
warmteplan. In Mol staat dan
weer een geothermiecentrale op
stapel. En in Roeselare, Oostende
en Kuurne wordt de restwarmte
van een afvalverbrandingsoven
gerecycleerd. (pse)

Bron: Het Nieuwsblad - 7 februari 2017

30 miljoen euro. Om te illustreren voor de verwarming van nieuwe
dat het Vlaanderen menens is woonwijken.
met de warmtenetten kwam de De Vlaamse overheid heeft voor
Vlaamse regering met een subsi warmtenetten heel wat geld opzij
gelegd. Twee keer per jaar kunnen
JO NEYENS
voorstellen ingediend worden.
Naast hergebruik van restwarmte
ORGANISATIE DUURZAME ENERGIE
komen ook geothermie, bio
massa en methaanprojecten in
aanmerking. Er is 12 miljoen euro
te verdelen.

“De restwarmte van de
industrie in de haven van
Antwerpen is voldoende
om alle inwoners van
de Scheldestad warm
te houden”

die van tien miljoen euro over de
brug voor het Ecluseproject. Dat
stoomnet in de Waaslandhaven
is overigens een buitenbeentje
onder de warmtenetten. Door de
pijpleidingen zal vanaf 2018
stoom met een temperatuur van
400 graden vervoerd worden.
Bij de meeste andere projecten
gaat het om de aanvoer van warm
te met een veel lagere tempera
tuur, meldt de topman van Infrax,
Frank Vanbrabant. Dat is ideaal
om woningen en openbare gebou
wen te verwarmen.
Distributienetbeheerders Infrax
en Eandis hebben momenteel
verscheidene projecten voor
warmtenetten op stapel staan.
Het verst gevorderd zijn de plan
nen om de restwarmte van afval
verbrandingsinstallaties in Roe
selare en Kuurne te gebruiken

Achterstand
Die overheidssteun zal nog een
tijdje nodig zijn. Vergeleken met
veel andere Europese landen is
Vlaanderen immers een achter
blijvertje. In de Scandinavische
landen zijn warmtenetten goed
voor minstens de helft van de to
tale warmtebehoefte, terwijl dat
aandeel in 2014 in Vlaanderen
kleiner was dan een procent. Ook
de buurlanden staan een stuk
verder. De warmteproductie in
Duitsland in 2015 volstond om
5 miljoen gezinnen te verwarmen,
in Nederland ging het om 500.000
gezinnen. En Vlaanderen? Dat
kwam in 2014 niet verder dan
22.000 gezinnen.
Terwijl de restwarmte van afval
verbrandingsovens en de indus
trie toch enorme mogelijkheden
biedt, stelt Jo Neyens van de
Organisatie Duurzame Energie.
Zo volstaat de restwarmte van
alle industriële bedrijven in de
Antwerpse haven om alle in
woners van de Scheldestad warm
te houden.

46.700
DAF Trucks, dat in Oevel
(Westerlo) een fabriek
heeft, verkocht in 2016
een recordaantal zware
vrachtauto’s in Europa.
In totaal ging het om
46.700 trucks van minimaal 16 ton, 19 procent
meer dan in 2015. DAF
versterkte zijn positie in
bijna alle Europese landen en is naar eigen zeggen marktleider in Nederland, het VK, Polen,
Hongarije en Bulgarije.
(blg)

Argenta schakelt
versnelling hoger in
digitale vernieuwing
Argenta wil een inhaal
beweging maken qua digi
talisering, kondigt de bank
aan. Daarom heeft ze Geert
Van Hove binnengehaald
als informaticatopman.
Tot nu toe had hij dezelfde
functie bij Belfius, maar
daarvoor verdiende hij zijn
sporen ook bij Telenet.
Volgens ArgentaCEO
Marc Lauwers wil de bank
fors investeren in een
nieuw informaticaplatform
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ELLEN CLEEREN EN PETRA DE ROUCK

1
Huisvuil, grofvuil, pmd en gft
De gemeente komt uw vuilniszak of -bak
thuis minstens om de twee weken ophalen.
Hoeveel u daarvoor moet betalen, kan uw
gemeente zelf beslissen. Voor de gemeenten
die werken met een kostprijs per kilogram
heeft Vlaanderen minimum- en maximumbedragen vastgelegd om al te grote verschillen te vermijden. Als het huisvuil in bijvoorbeeld containers met een chip wordt opgehaald, moet de prijs tussen 10 en 30 cent per
kilo liggen. Voor huisvuilzakken van 60 liter
komt dat op een prijs tussen 0,75 en 2,25
euro.
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt
niet in alle gemeenten ingezameld. Als er
geen ophaling is, dan kunt u thuis composteren of het meegeven met het restafval.
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons horen thuis in
de blauwe pmd-zak. Die wordt minstens om
de drie weken opgehaald. Het vastgelegde
tarief voor een zak ligt tussen 0,125 en 0,25
euro. Brengt u uw pmd naar het container-

Bron: De Tijd - 11 februari 2017

© SERGE BAEKEN
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oet elke aankoop verpakt worden in een
plastic zak of kunt u altijd een herbruikbare
tas gebruiken? Vlaams
minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V)
ontketende deze week wat ophef omdat ze definitief komaf wil maken met
de plastic wegwerpzakjes. De bedoeling is niet-herbruikbare plastic zakjes
zo veel mogelijk uit het milieu te weren. De minister viseert dunne wegwerpzakjes, waarvan warenhuizen en winkeliers gebruikmaken, maar niet de flinterdunne zakjes die u aantreft op de groente- en
fruitafdeling.
Schauvliege wees er al eerder op dat u
verzamelverpakkingen in de warenhuizen
mag achterlaten of zelfs terugbrengen. Verzamelverpakkingen zijn bijvoorbeeld het
karton rond 12 brikken melk of de folie rond
een aanbieding ‘2+1 gratis’. De plastic folie
die rond uw koekjes zit, is een individuele en
geen verzamelverpakking. Let wel, de verplichte terugname geldt alleen voor warenhuizen, niet voor de lokale kruidenier. Met
initiatieven zoals deze hoopt Schauvliege
dat de Vlaming over vijf jaar gemiddeld
jaarlijks 11 kg minder restafval produceert.
Uit cijfers van de afvalstoffenmaatschappij OVAM blijkt dat in 2015 de Vlaming gemiddeld 468 kilogram afval produceerde.
Daarvan werd 326 kilo selectief ingezameld
en belandde 142 kilo bij het restafval. Sinds
2007 daalt dat gewicht jaar op jaar. Het
principe ‘de vervuiler betaalt’ lijkt te
werken. ‘In gemeenten waar de bewoners een container hebben met een
chip en dus per kilogram huisvuil
betalen, wordt beter gesorteerd en
minder restafval geproduceerd’, zegt OVAMwoordvoerder Jan Verheyen. In de gemeenten die werken met dat zogenaamde diftarsysteem ligt de afvalproductie het laagst, op
90 kilogram restafval per inwoner.
Een overzicht van hoeveel u moet betalen
om van uw afval af te raken.

Hoe de prijs
van uw afval
zo laag mogelijk
houden
Afval is een van de weinige dingen
waarvoor u moet betalen om ervan
af te geraken. Hoe minder afval u
produceert, hoe beter voor het
milieu én voor uw portemonnee.

park? Dan is er geen verplicht tarief, de gemeente bepaalt wat het u kost.
Ook grofvuil kan aan huis worden opgehaald of naar het containerpark gebracht.
Net zoals voor huisvuil kan de gemeente bepalen hoe de financiering loopt. Als ze kiest
voor een variabele kostprijs, dan mag dat
niet meer zijn dan 30 cent per kilogram voor
het grofvuil dat u naar het containerpark
brengt en 60 cent per kilo voor ophaling
aan huis. Als u zuiver steenpuin naar het
recyclagepark brengt, dan mag u daarvoor
niet meer dan 3 cent per kilogram betalen.

2
Elektro
Een wasmachine die niet meer wil draaien?
Een gedateerd telefoontoestel? Of een haardroger die het niet meer doet? Het goede
nieuws is dat u voor de afvalverwerking en
de recyclage van die toestellen niet meer
hoeft te betalen als u ze van de hand doet.
U betaalt al een Recupel-bijdrage bij de
aankoop in een Belgische winkel. Voor koelkasten of diepvriezers betaalt u bij aankoop
10 euro. Voor vaatwassers, wasmachines of
ovens blijft de bijdrage beperkt tot 1 euro.
Dat is ook het tarief bij de aanschaf van een
stofzuiger of een naaimachine. Voor kleine
huishoudelijke apparaten zoals mixers,
haardrogers of strijkijzers kost het maar

468 kilo
De totale ingezamelde hoeveelheid
huisafval bedroeg in 2015 gemiddeld
468 kilogram per Vlaming.

5 cent, net zoals voor een mobiele telefoon,
een computer of een toetsenbord.
Waar kunt u terecht met het afgedankte
materiaal? Huishoudtoestellen die niet langer zijn dan 25 cm kunt u gemakkelijk kwijt
in een van de 2.000 RecyclePunten bij warenhuizen, elektrowinkels of doe-het-zelfzaken. ‘U kunt er telefoontoestellen, gsm’s,
haardrogers, toetsenborden en zelfs broodroosters droppen’, zegt Bruno Fierens, de
woordvoerder van Recupel.
De grotere huishoudelijke toestellen
kunt u kwijt bij een winkelier bij wie u een
gelijkwaardig toestel aankoopt. ‘De winkeliers hebben de verplichting uw oude toestel
mee te nemen, zelfs als u het afdankertje bij
een andere elektrozaak hebt aangekocht’,
zegt Fierens. Kocht u destijds een wasmachine bij Vanden Borre en koopt u een nieuwe
bij MediaMarkt, dan is die laatste keten verplicht het oude toestel terug te nemen.
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Netto
Hoe de prijs van uw afval
zo laag mogelijk houden
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Omdat u al bij de aankoop voor
de verwerking en de recyclage betaalt, mogen de gemeentelijke containerparken niets aanrekenen als u
de elektrische huishoudtoestellen
daar achterlaat. Al leidt dat in de
praktijk weleens tot discussies. In
veel gemeenten betaalt u voor elk
bezoek aan een containerpark, wat
u daar ook dropt.
Is uw toestel nog bruikbaar, dan
kunt u het een tweede leven geven
via de Kringwinkels.
De kans is groot dat u geen enkele bijdrage betaalt als u het toestel
online koopt. ‘Voor de inning van de
Recupel-bijdrage vormt het stijgende aantal onlineverkopen een grote
uitdaging. Lang niet alle online-verkopers innen de Recupel-bijdrage
bij de verkoop aan klanten in ons
land’, zegt Fierens. ‘Hetzelfde geldt
als u een elektrisch toestel in een ander EU-land koopt. Er is geen Europese coördinatie.’
Hoe dan ook, door uw afgedankte elektrische toestellen correct van
de hand te doen vermindert u de afvalberg. Correct ingezamelde toestellen worden in ons land voor 90
procent gerecycleerd. Recupel ziet
erop toe dat de materialen van afgedankte elektronische apparaten opnieuw worden gebruikt. In 2015 recupereerde Recupel 80.000 ton aan
grondstoffen. Ter vergelijking: dat
jaar werd in België alleen 284.618
‘ton’ elektro aan de man gebracht.

3
Matrassen en textiel
Minister Schauvliege wil dat de industrie ook voor matrassen een aanvaardingsplicht voor verkopers uitwerkt en dat tegen 1 januari 2018.
Ook van een matras - elk jaar worden in België 400.000 matrassen afgedankt, dat zijn er meer dan 1.000
per dag - zou de industrie zo veel
mogelijk materialen moeten hergebruiken. Nu kunt u met uw matrassen terecht in een containerpark,
met als gevolg dat ze in een verbrandingsoven belanden en worden opgestookt. De keerzijde van een aanvaardingsplicht is dat een matras
daardoor duurder dreigt te worden.
Ander textiel zoals nog bruikbare
kledingstukken, schoenen of lederwaren kunt aan een goed doel
schenken of aan een Kringwinkel
geven. U kunt ze ook gratis kwijt bij
de gemeentelijke textielophalingen
of in de textielcontainers die de gemeenten of intercommunales ter
beschikking stellen.
Veel gemeenten wijzen erop dat
u in die containers alleen herbruikbaar textiel mag droppen. Maar
OVAM brengt daar verandering in.
‘Vele mensen denken ten onrechte
dat selectief ingezameld textiel herbruikbaar moet zijn’, zegt OVAM-

WELK AFVAL KOST
U HELEMAAL NIETS?
Sommige afvalstoﬀen
moeten in Vlaanderen gratis
ingezameld worden:
· asbestcementafval in een
beperkte hoeveelheid.
· klein gevaarlijk afval.
· batterijen.
· accu’s.
· minerale olie.
· frituurvetten en -oliën.
· tl-lampen.
· rookdetectors.
· papier en karton.
· glazen ﬂessen, bokalen en
ﬂacons.

woordvoerder Jan Verheyen. ‘Daarom plannen we acties om de burger
te sensibiliseren dat alle textielafval
- ook versleten textiel - selectief ingezameld mag worden. Wat niet
herbruikbaar is, kan bijna steeds gerecycleerd worden en dat is nog altijd beter dan het naar de verbrandingsinstallatie te sturen.’

4

‘Te veel levensverzekeringen zijn
tikkende tijdbommen’
Topexpert Paul Van Eesbeeck voert al 15 jaar een kruistocht
tegen de soms nonchalante manier waarop wordt aangeduid
wie het kapitaal van een levensverzekering ontvangt.
‘De aanduiding van de begunstigde is nochtans het centrale
raderwerk van een levensverzekering. Alleen zo kan
een levensverzekering zich ontpoppen tot een degelijk
alternatief testament.’

Zonnepanelen
Sinds juli 2016 moet de Vlaming bij
de installatie van nieuwe zonnepanelen een recyclagebijdrage betalen: 4 euro per paneel. Die bijdrage
gaat naar een fonds voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. Dat fonds
komt ook tussenbeide voor oudere
installaties.

5
Autobanden
Bij de aankoop van nieuwe banden
betaalt u steeds een milieubijdrage.
Het bedrag staat vermeld op uw factuur of kasticket. Voor banden van
een personenwagen betaalt u een
milieubijdrage van 1,32 of 2,86 euro,
afhankelijk van de diameter van de
velg. Die bijdrage dient voor het inzamelen en het milieuvriendelijk
verwerken van oude banden. Koopt
u nieuwe banden in uw garage of bij
een bandenspecialist? Die zal de
oude banden gratis terugnemen:
één oude band voor één nieuwe.
Ook als u oude banden kwijt wilt
zonder nieuwe te kopen, kunt u bij
uw garage of bandenspecialist terecht. Er is dan echter een beperking: maximaal vier banden per gezin. Ook sommige containerparken
aanvaarden banden, met dezelfde
beperkende voorwaarde.

UW HUISVUIL KOST
ONGEVEER 225 EURO PER JAAR
‘De kostprijs voor het beheer van huishoudelijk afval bedraagt ongeveer 225 euro per gezin’, zegt Christof Delatter, coördinator bij de
vereniging van afvalverwerkers Interafval. ‘Dat ﬁnancieren de gemeenten met verschillende inkomstenbronnen.’ De meest voor de
hand liggende zijn de forfaitaire afval- of milieubelasting en voorts
dat wat u betaalt voor de aankoop van vuilniszakken, elektronische
facturatiesystemen of tarieven op recyclageparken.
Maar die inkomsten volstaan niet. Ze dekken in een gemiddelde gemeente iets meer dan de helft van de kosten. Ongeveer een kwart
van de kosten voor afval betaalt de gemeente van de eigen algemene begroting. Voorts put de gemeente uit subsidies, inkomsten van
organisaties zoals Fost Plus en opbrengsten van bepaalde afvalstromen (zoals oud papier en karton, textiel en frituurvetten en -oliën).
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ankzij een begunstigingsclausule in een levensverzekering vallen de begunstigde soms enkele honderdduizenden euro’s te beurt.
‘Nochtans wordt daar te
weinig aandacht aan besteed’, zegt Paul Van
Eesbeeck, een autoriteit in levensverzekeringen. ‘Tegenwoordig gaat alle aandacht naar
het risicoprofiel van de persoon die een verzekering afsluit. Het aanwijzen van de begunstigde is blijkbaar van ondergeschikt belang’, klinkt het ironisch.
Van Eesbeeck merkt op dat een levensverzekering allerhande doeleinden kan hebben:
een voorzorgsmaatregel, een instrument
voor de opbouw van een pensioen, een
spaar- en beleggingsproduct, een waarborg
voor de terugbetaling van een woningkrediet, een middel om de erfenis te plannen.
‘Wat ook het doel is, het aanduiden van een
begunstigde komt altijd terug.’
Vaak beseffen mensen niet dat het product waar ze op intekenen om te beleggen of
om hun erfenis te regelen een levensverzekering is, met haar eigen regels.
Laat staan dat mensen beseffen hoe belangrijk het is correct de begunstigde aan te
duiden. Daar is nog werk aan de winkel.
‘Door de toenemende diversiteit aan gezinssituaties en samenlevingsvormen verdient
de begunstigingsclausule meer aandacht
dan het louter aanvinken, soms zonder al te
veel uitleg aan de verzekeringsnemer, van
een paar voorgedrukte begunstigingsclausules in het voorstel’, stelt Van Eesbeeck.
‘Vooral bij nieuw samengestelde gezinnen is
het belangrijk oog te hebben voor het feit dat
de kinderen niet alleen midden in het bed,
maar soms ook links of rechts van het bed
verwekt zijn.’
Welke begunstigingsclausules
bestempelt u als ‘rommel’?
Paul Van Eesbeeck: ‘Clausules als: ‘mijn echtgenote, Isabel Janssens’. Wat als dat huwelijk
op de klippen loopt? En de verzekeringsnemer later hertrouwt met Véronique Peeters? Dan zijn zulke clausules een tijdbom.
Want als de verzekeringsnemer overlijdt, is
het overlijdenskapitaal dan voor Isabel Janssens of voor Véronique Peeters? Of voor de in
subsidiaire orde aangeduide kinderen? Dan
kan de discussie voor de rechtbank gevoerd
worden.’
‘Nog zo’n voorbeeld: ‘De kinderen van de
verzekeringsnemer, Jan en Peter’. Wat als die
twee nadien een broertje Simon krijgen?
Krijgt die dan geen deel van de koek? Ik weet
Bron:niet
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hoe je zulke clausules moet interpreteren.’
‘Als je de begunstigde aanduidt met een
generieke term zoals ‘de echtgenoot’ of ‘de

kinderen’, zonder ze bij naam te noemen,
vermijd je dat soort discussies. Dan worden
in onze voorbeelden Véronique Peeters of
Simon automatisch aan boord gehesen.’
Hebben clausules waarbij de verzekeringsnemer de begunstigde met naam
en toenaam aanwijst nog nadelen?
Van Eesbeeck: ‘Dat kan ongewenste effecten
hebben als de begunstigde eerst overlijdt.
Stel dat Jan overlijdt voor zijn vader. Had de
vader ‘de kinderen’ aangeduid als begunstigden, dan zullen de kinderen van Jan in zijn
plaats het deel van het verzekeringskapitaal
krijgen op het moment dat de vader van Jan,
hun grootvader, overlijdt. In het jargon heet
dat plaatsvervulling.’
‘Had de vader van Jan daarentegen zijn
kinderen met naam en toenaam aangeduid
als begunstigden, dan speelt die zogenaamde plaatsvervulling niet en gaan we het bos

Mensen gaan op zoek
naar een edelweiss
op 2.500 meter hoogte
terwijl ze de mooie bloemen
in hun tuin laten verwelken.
in. Sommigen zijn van oordeel dat het deel
van wijlen Jan naar zijn broer Peter gaat. Anderen denken daar anders over.’
Is het besluit dan dat je de begunstigde
beter nooit met naam en toenaam aanwijst?
Van Eesbeeck: ‘Dat klopt. Op voorwaarde dat
je met die persoon ook een juridische band
hebt. Denk aan de echtgenoot, de wettelijk
samenwonende partner, de kinderen of de
broers en zussen. Dat geldt dus niet voor de
partner met wie je alleen feitelijk samenwoont. In dat geval vermijd je beter het generieke ‘mijn feitelijk samenwonende partner’. Wie is dat overigens, de feitelijke partner? Er bestaan bijvoorbeeld van die
aan-en-uitrelaties. Op maandag woon je samen met de ene. Op dinsdag met de andere,... In dat geval noem je de begunstigde beter met naam en toenaam. En moet je vooral
de reflex hebben de begunstigingsclausule
te wijzigen als de relatie spaak loopt.’
Kan je de begunstigingsclausule aanwenden om de wettelijke erfgenamen te benadelen? Denk aan het cliché van een
man die een levensverzekering afsluit in
het voordeel van zijn maîtresse en zo de
reserve van zijn kinderen aantast?
Van Eesbeeck: ‘Je kan met een levensverzekering niet verder gaan dan met een testament. Je mag het voorbehouden deel van de
reservataire erfgenamen niet aantasten.’
‘Wat wel kan, is de levensverzekering inschakelen als een beding van aanwas om een

bepaald vermogen af te zonderen van de nalatenschap. Kort door de bocht: twee partners stoppen geld in een gemeenschappelijke pot met de afspraak dat de langstlevende
met de hele buit gaat lopen. Beide partners
dragen bij tot de pot, beiden participeren.
Dat is geen eenrichtingsverkeer en het wordt
daarom niet bestempeld als een schenking
of als een legaat. Bij een traditionele levensverzekering spijst slechts één van beiden de
pot. Dat is eenrichtingsverkeer.’
‘Dergelijke aanwascontracten kunnen, op
voorwaarde dat degene met de beste overlevingskansen financieel het meest bijdraagt.
Het kan niet als een 80-jarige opa samen met
zijn kleinzoon van 16 jaar in zo’n contract
stapt en als opa financieel de grootste of zelfs
maar dezelfde bijdrage levert als de kleinzoon.’
‘Tussen partners van dezelfde leeftijd is
het wel een aanvaarde techniek. Dan kunnen
de kinderen de erfreserve niet inroepen. Zulke evenwichtige contracten zijn ook fiscaal
interessant. De langstlevende moet geen erfbelasting betalen. Daar gaan zowat alle specialisten toch van uit. Tussen echtgenoten die
gehuwd zijn met gemeenschap van goederen is de situatie iets complexer.’
Zijn er nog manieren om de levensverzekering in te schakelen in het raam
van erfenisplanning?
Van Eesbeeck: ‘Ja, levensverzekeringen kunnen gebruikt worden om een beding van terugkeer te kanaliseren. Wat houdt dat in? De
schenker, bijvoorbeeld een vader, spreekt af
dat de geschonken geldsom naar hem terugkeert als de begiftigde, zijn zoon, voor hem
overlijdt. De begiftigde zoon stopt de geschonken geldsom in een verzekeringspolis
en duidt zijn vader aan als begunstigde.
Door die begunstigingsclausule te aanvaarden, is de vader zeker dat de geschonken
som - via de levensverzekering - naar zijn vermogen zal terugkeren als zijn zoon voor hem
overlijdt.’
Een vrij eenvoudige techniek, blijkbaar?
Van Eesbeeck: ‘Mensen hebben al eens de
neiging op zoek te gaan naar ingewikkelde
constructies, zeg maar naar een edelweiss op
2.500 meter hoogte, terwijl ze de mooie bloemen in hun tuin laten verwelken.’
‘Je kan met een levensverzekering ook je
kleinkinderen als begunstigden aanduiden.
Zo realiseer je een generatiesprong en je hebt
meteen ook een beleggingsinstrument
waarin de geldsommen geparkeerd zijn. Dan
zet de grootouder die centen expliciet opzij,
zodat hij de zekerheid heeft dat ze er zijn als
hij overlijdt. Door het vermogen op die manier op te splitsen, daalt de erfbelastingfactuur. Als de kleinkinderen elk niet meer dan
50.000 euro krijgen bij het overlijden van
opa of oma betalen ze hooguit 3 procent erfbelasting. Tot 12.500 euro blijft de
erfbelasting zelfs helemaal achterwege.’

