
DIFTAR: ondergronds collectief system 
 
Gezinnen die binnen een straal van 100 meter van een collectief systeem 
wonen, kunnen de keuze maken of ze gebruik maken van een 
afvalcontainer of van het ondergronds collectieve systeem. Via een badge 
kunnen gebruikers toegang krijgen tot het collectieve systeem. Net zoals 
de gezinnen met een afvalcontainer betalen ze een provisie van 60,00 
euro alvorens ze hun afval kunnen deponeren. 
 
In een collectief systeem kunnen meerdere gezinnen hun afval deponeren. 
De aanvoerder van het afval gebruikt zijn badge om zich aan het systeem 
te registreren. Indien de aanvoerder toegang heeft tot het systeem, zal 
het deksel openen en kan de aanvoerder zijn afval deponeren in een 
vulsluis van 20 liter of 60 liter. Wanneer hij het deksel sluit, valt het afval 
in een verzamelcontainer. 
 
Het is momenteel nog veel te duur om een ondergronds collectief systeem 
te laten wegen. Daarom betaalt men hier per volume (20 liter of 60 liter). 
Per keer dat de aanvoerder afval deponeert, gaat er een bedrag af van 
zijn provisierekening ter vergoeding van de inzamel – en verwerkingskost 
van het afval. De tarieven zijn in verhouding met de tarieven die gerekend 
worden voor de gebruiker van een container.  
 
Indien de provisie onder de 15,00 euro zakt, ontvang je van IVAREM 
automatisch een betalingsuitnodiging om de provisie aan te zuiveren. Het 
bedrag dat op deze betalingsuitnodiging staat is verschillend voor elk 
gezin. Berekening hiervan zal zodanig  
gebeuren dat het moet volstaan om een heel jaar afval te kunnen 
aanbieden. Indien de provisie onder nul euro zakt, krijg je geen toegang 
meer tot het systeem! Zuiver dus tijdig je provisie aan! 
 
Gezinnen die aangesloten worden op een collectief systeem brengen hun 
afval zelf naar het collectief systeem om het moment dat zij kiezen. De 
gemeente en IVAREM zorgen ervoor dat een aangesloten gezin nooit meer 
dan 100-meter moet lopen om een collectief systeem te bereiken. 
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