Klein gevaarlijk afval
Wat is KGA?
Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Het zijn gevaarlijke afvalstoffen in kleine hoeveelheden afkomstig
van huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis bij de andere
afvalstoffen die selectief ingezameld worden, maar ook niet in de restafvalzak, restafvalcontainer of bij
het grofvuil. Daarom moet je kga naar het recyclageparkt brengen. Ook lege verpakkingen kunnen kga
zijn.
Vanaf wanneer spreek je van ‘gevaarlijk afval’?
Kga wordt ingezameld op het recyclagepark. Daarna wordt het afgevoerd door een geregistreerde
ophaler. Vanaf dat moment wordt kga wettelijk beschouwd als gevaarlijk afval.
Wat moet je doen met kga?
Je brengt kga zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of recipiënt naar het recyclagepark. Kga
mag niet op de grond, in de gootsteen of in de riolering uitgegoten worden. De parkwachters op het
recyclagepark houden rekening met de specifieke eigenschappen van het afval. Een aantal stoffen kunnen bv. enkel opgeslagen worden in een
goed verluchte ruimte, afgeschermd van het zonnelicht. Andere afvalstoffen reageren met elkaar als ze te dicht bij elkaar staan.
Hoeveel kga mag je aanbrengen?
Het kga dat je aanbrengt, moet huishoudelijk afval zijn, geen afval van een bedrijf. Het gaat dus om beperkte hoeveelheden.
Hoe breng je kga best aan op het recyclagepark?
 zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking;
 in een degelijke recipiënt;
 op een geordende manier: producten worden naar best vermogen per soort apart gehouden.
Sinds kort heeft Vlaanderen een nieuwe kga-lijst.
Wat is verdwenen uit de lijst?
 Cosmetica (restafval, pmd)
 Bepaalde schoonmaakmiddelen (restafval, pmd, glas)
 Plantaardige en dierlijke vetten (aparte inzameling)
 Vast foto- en filmafval (restafval)
De recente veranderingen vindt u hier
Zo zetten we samen een stap richting gesloten materiaalkringlopen en geven we meer dan één leven aan grondstoffen in Vlaanderen.

Contact informatie
Leefmilieu (dienst)
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove

T 054 50 50 50
leefmilieu@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak)
Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
Alle informatie

