De PMD-zak breidt uit
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dec
2020

Vanaf 2021 kan je alle plastic verpakkingen kwijt in de blauwe zak! De sorteerregels voor pmd worden uitgebreid.

Wat mag erin
 Botervlootjes
 Plastic schaaltjes
 Yoghurtpotjes
 Schaaltjes
 Plastic tubes
 Folies
 Plastic zakken

Wat mag er niet in
 Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen, zoals een laag plastic folie en een laag
aluminiumfolie. Deze horen bij het restafval.
 Verpakkingen met:
 kindveilige sluitingen
 een gevarenlogo (ontplofbaar, irriterend, corrosief, gevaarlijk)
Horen thuis bij Klein Gevaarlijk Afval in het recyclagepark.
 Verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits (Klein Gevaarlijk Afval)
 Piepschuim (recyclagepark)

 Andere voorwerpen, zoals plastic laarzen, tuinslang, plastic emmers,...

Nieuwe technologie
De technologie om plastic afval te verwerken is er namelijk flink op vooruit gegaan. Het is mogelijk om veel meer
soorten plastic te recycleren tot bijvoorbeeld… nieuwe afvalzakken.
Uiteraard horen metalen verpakkingen (‘m’) en drankkartons (‘d’) nog altijd in de pmd-zak thuis.

Belangrijk
 Maak geen verpakkingen vast aan de buitenkant van de PMD-zak
 De verpakkingen moeten wel helemaal leeg zijn. Ze mogen dus geen etensresten meer bevatten.
 Verwijder ook de folierond schaaltjes en potjes, want dat zijn verschillende soorten plastic die niet
samen kunnen worden verwerkt.
 Steek om dezelfde reden geen verpakkingen in elkaar, want dat herkennen de automatische
sorteersystemen in recyclagecentra niet altijd. En wat niet herkend wordt, kan niet worden gerecycleerd en
gaat alsnog de verbrandingsoven in.

Prijs
De prijs van de pmd-zakken is 0,15 euro/zak.

Overgangsperiode
De oude zakken kan je nog blijven gebruiken tot einde voorraad. Je mag ze aanbieden voor ophaling mét de
extra plastic verpakkingen.
Zo lang de voorraad strekt, mogen ook de oude blauwe zakken nog steeds verkocht worden in de
verkooppunten. De nieuwe zakken vind je binnenkort in dezelfde verkooppunten als voordien: je supermarkt,
buurtwinkel, enz.
Zowel met PMD-afval als met ander kunststofafval kan je ook terecht in het recyclagepark (na afspraak).

Dezelfde look
De uitgebreide PMD-zak behoudt zijn klassieke blauwe kleur. Ook de inhoud blijft hetzelfde: 60 liter.

Ophaling
PMD wordt tweewekelijks opgehaald, telkens op woensdag.

3 nieuwe zakken
Ook de zakken voor restafval en GFT worden vernieuwd. Bekijk hier alle info: intradura.be/nl/3nieuwezakken
Meer info:
 intradura.be/nl/pmd-sorteren
 denieuweblauwezak.be/nl/wat-verandert
 fostplus.be/nl
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