
Wat is kga?
Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Het zijn afvalstoffen in kleine hoe-
veelheden afkomstig van huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigen-
schappen horen ze niet thuis in de restafvalzak of de restafvalcontainer, bij 
het pmd (lege plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkar-
tons), bij het glas, of bij het grofvuil.

Breng kga steeds in een degelijke verpakking naar een inzamelpunt, zoals 
het recyclagepark. 

Waarom wordt kga apart ingezameld?
Kga moet gescheiden van andere afvalstoffen ingezameld worden om  
verschillende redenen:
• Kga is schadelijk voor u en voor het milieu.

• Kga kan gevaarlijk zijn voor de werknemers die het huisvuil  
 ophalen of verwerken (kwetsuren, brandwonden, giftige 
 dampen, brand, explosie...)

• Kga kan enkel gerecycleerd worden tot een degelijk product  
 als het apart ingezameld wordt.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Algemene regels

• Kga mag niet op de grond, in de gootsteen of in de riolering uitgegoten worden. U mag het ook niet in de restafvalzak of restafvalcontainer  
 gooien. Kga moet afzonderlijk ingezameld worden.

• Kga wordt gratis aanvaard op inzamelpunten zoals het recyclagepark. De parkwachter of ontvanger zal het afval inspecteren.  
 Als het afval toch niet bij het kga thuishoort, zal de parkwachter u het juiste inzamelrecipiënt wijzen. 

• Bewaar de producten zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke verpakking en meng ze niet. Als het product niet in zijn oorspronkelijke 
 verpakking zit, schrijf dan op een duidelijke manier op de degelijke verpakking wat de vermoedelijke inhoud is. 

• Maak altijd goed het onderscheid tussen verpakkingen die nog product bevatten en volledig lege verpakkingen. Verpakkingen met resten  
 van producten die in de kga-lijst staan (zie keerzijde), horen altijd thuis bij het kga. Lege verpakkingen met de gevaarsymbolen op de keerzijde 
 horen ook altijd thuis bij het kga. Sommige lege verpakkingen (zie keerzijde) zijn eveneens kga.

Er zijn steeds meer cosmeticaproducten die je bv. op de huid aanbrengt 
zonder speciale bescherming. De meerderheid van die producten (crèmes, 
gels, make-up …) horen niet meer bij het kga en mogen bij het restafval, leeg 
bij het pmd of in de glasbol … 

 Let op: 
Cosmetica (inclusief spuitbussen) die een product bevatten dat duidelijk 
vermeld is in de nieuwe kga-lijst, blijven kga (bv. producten met een ont-
vlambaar oplosmiddel, zoals parfums).

Enkel analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms  
horen nog bij het kga. 
Afgedankte afgedrukte foto’s horen bij het 
restafval. 

Schoonmaakproducten die veel mensen zonder handschoenen, een masker 
of een veiligheidsbril gebruiken in huis en die ze niet als gevaarlijk erva-
ren, hoeven niet apart als kga bijgehouden te worden. De niet-vloeibare 
restanten die mensen niet meer kunnen of willen gebruiken, mogen in de 
restafval of restafvalcontainer. Lege verpakkingen mogen bij het pmd of in 
de glasbol.

 Let op: 
grote hoeveelheden ongewenste vloeibare
schoonmaakproducten mogen niet leeggegoten 
worden in de pompbak (dat is storend/belastend 
voor de waterzuiveringsinstallaties en nog meer
voor oppervlaktewateren). Daarom kunnen 
vloeibare restanten aangeboden worden als kga.

Deze producten moeten afzonderlijk selectief ingezameld 
worden. Dat gebeurt via de recyclageparken of inzamel- 
punten in winkels die de nieuwe producten verkopen.

Waar moeten mensen ermee naartoe?

Cosmetica

 RESTAFVAL OF SORTEREN

Vast foto- en filmafval

 RESTAFVAL

Schoonmaakmiddelen

 RESTAFVAL OF SORTEREN

Plantaardige en dierlijke vetten

 SELECTIEF INZAMELEN
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• restanten van:

 › inkt, verf, stempelkussens, siliconen, toner, lijmen, verfpotten,   
 vuile verfborstels en printercassettes die niet teruggenomen  
 worden door de leverancier;

 › benzine, diesel, brandstof, motorolie, kruipolie, antivries, remolie 
 en remvloeistof;

 › aceton, brandspiritus, methanol, oplosmiddel, terpentijn, verf- 
 afbijter en white spirit;

 › soda, ammoniak, zoutzuur, accu(zuur), chloortabletten, javel,  
 formol, anti-roestmiddel en roestverwijderingsmiddel;

 › bestrijdingsmiddelen voor onkruid en knaagdieren, insecticiden,  
 sproeistoffen, carbolineum, meubelolie en mosdoder;

 › koperpoets, ontstopper, ontkalker, vlekkenwater, sterk bijtende  
 wc-reiniger, nagellakverwijderaar, tip-pex, parfums en sterk  
 geconcentreerde schoonmaakproducten;

• lege verpakkingen van verven, lakken, vernissen, lijmen,  
 siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges;

• lege verpakkingen van smeeroliën, brandstoffen, bestrijdings- 
 middelen en onbekende producten.

• lege verpakkingen met een kindveilige sluiting en verpakkingen met  
 (een van) deze symbolen: 

• fotografische vloeistoffen (bv. fixeer en ontwikkelaar);

• spaarlampen, kwikthermometers, uv- en tl-lampen, batterijen en  
 knoopcellen (schijfvormige batterijtjes);

• brandblussers, als ze niet teruggenomen worden door de leverancier;

• niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik, als ze niet terug- 
 genomen worden door de leverancier;

• niet (volledig) opgebrand vuurwerk;

• injectienaalden in een naaldcontainer;

• rookdetectors die niet teruggenomen worden door de leverancier;

• analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms.

De nieuwe kga-lijst

LET OP: 
 
plantaardige en dierlijke vetten (bv. frituurolie en -vetten) zijn geen 
kga. Ze moeten wel afzonderlijk selectief ingezameld worden. Dat 
gebeurt via recyclageparken of inzamelpunten in winkels die de 
nieuwe producten verkopen.

Sorteerregels opfrissen?

Op de ophaalkalender en op  
www.fostplus.be leest u hoe u  
verpakkingen juist sorteert.


