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De nieuwe blauwe zak
Alle plastic verpakkingen
mogen vanaf 1 januari 2020
bij PMD.
In de huidige blauwe PMDzak mogen enkel Plastic
flessen en flacons, Metalen

verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen
bij. Denk maar aan potjes,
schaaltjes, bakjes, folies en
zakken.

De nieuwe PMD-zak heeft
een grote impact op alle
partijen die betrokken zijn
bij de inzameling, zoals de
intercommunales en de sorteercentra. Om iedereen voldoende tijd te geven om zich

voor te bereiden, wordt de
nieuwe blauwe zak stap voor
stap ingevoerd.
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De nieuwe blauwe zak is een
goede zaak voor onze planeet. Want vanaf nu kunnen
we nog meer verpakkingen
inzamelen, sorteren en recycleren. Veel meer.

Want door goed te sorteren
kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als
grondstof. Zo besparen we
energie en stoten we minder
CO2 uit.

De blauwe PMD-zak werd
meer dan 20 jaar geleden
ingevoerd in België. Met succes, want nergens worden
meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan
in ons land. Daar mogen we
met z’n allen trots op zijn.

Dankzij de nieuwe blauwe
zak kunnen we het nog beter
doen. De tijd heeft immers
niet stilgestaan. Verpakkingen zijn op twintig jaar tijd
enorm veranderd. Bovendien
kunnen we dankzij nieuwe
technologische
ontwikke-

lingen vandaag al veel meer
plastic verpakkingen recycleren dan vroeger.
Omdat er in de nieuwe blauwe zak meer verpakkingen
mogen dan vroeger, kunnen
we meer grondstoffen besparen. Door de gebruikte
verpakkingen te recycleren,
kunnen we deze namelijk opnieuw inzetten als grondstof.
Zo ontzien we het milieu.

8 kg minder
restafval

We schatten dat elke inwoner daardoor jaarlijks 8 kg
extra verpakking in de PMDzak kan sorteren. Dat is niet
alleen goed voor het milieu
– omdat we meer recycleren – maar ook goed voor de
portemonnee, aangezien we
met z’n allen een stuk minder
restafval zullen hebben.

Hieronder vind je een
overzicht van alle
verpakkingen die in de
nieuwe blauwe zak mogen.
Plastic verpakkingen

Flessen
Plastic flessen vind je in allerhande formaten en kleuren.
Waters, fruitsappen, frisdranken, sportdranken, yoghurtdranken, ... De lege plastic flessen van dit alles kan je nog
steeds sorteren in de nieuwe blauwe zak.

Flacons
Plastic flacons vind je in alle maten en kleuren. Douchegel en shampoo zitten bijvoorbeeld vaak in een flacon.
Ook vloeibaar wasmiddel en afwasmiddel zijn het vaakst
verkrijgbaar in een flacon. Al deze verpakkingen mochten
al in de blauwe zak, maar mag je blijven sorteren in de
nieuwe blauwe zak.
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Schaaltjes,
vlootjes en bakjes
Veel voedingswaren vind je terug in plastic schaaltjes,
vlootjes en bakjes. Denk maar aan charcuterie- en kaasschaaltjes, botervlootjes of bakjes voor champignons of
aardbeien. Ook plastic dozen waarin bijvoorbeeld room
ijs en cacaopoeder zit, mogen - eens leeggemaakt - in
de nieuwe blauwe zak. Ook plastic dozen van niet-voedingswaren, zoals wasmiddelcapsules, kun je erin kwijt.

Potjes en tubes
Zodra leeg, mag je yoghurtpotjes of plastic potten van
kerstomaten, olijven of andere voedingswaren in de nieuwe blauwe zak sorteren. Ook in de badkamer kom je heel
wat potjes en tubes tegen. Denk maar aan dagcrèmes of
tubes tandpasta of haargel. Wanneer deze leeg zijn, mogen ook deze verpakkingen in de nieuwe blauwe zak.

Folies
Heel wat huishoudelijke producten worden verpakt in
folie. Zo zijn multipacks van drankblikken vaak verpakt
in plastic folie. Ook wc-papier en rollen keukenpapier
worden in een plastic folie verpakt. Maar ook de folie
rond magazines of folders mag je in de nieuwe blauwe
zak kwijt.

Zakjes
Plastic draagtasjes vind je overal. Maar ook heel wat
voedsel wordt aangeboden in een plastic zakje. Denk
maar aan gemalen kaas, verse groenten, maar ook heel
wat diepvriesproducten zoals vis, vlees, groenten, fruit,
frieten,..

Drankkartons
Drankkartons
Laat je niet foppen door de naam: drankkartons zijn niet
alleen voor dranken als melk of fruitsap. Veel andere
voedingswaren vind je ook met deze verpakking terug,
zoals soep, tomatenpassata, room, enzovoort. Al deze
drankkartons gooi je in de PMD-zak
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Metalen verpakkingen

Drank- en
conservenblikken
Je blikje frisdrank kan je nog steeds gerust aan de PMDzak toevertrouwen. Idem voor conservenblikken die je in
alle formaten tegenkomt in de winkel.

Bakjes en schaaltjes
Bakjes en schaaltjes in aluminium mogen uiteraard in
de PMD-zak. Denk maar aan een lasagneschaal of een
schaaltje dierenvoeding.

Spuitbussen voor
voedingsmiddelen of
cosmetica
Van de slagroomspuitbus in de keuken tot de bus haarlak in de badkamer: dergelijke metalen spuitbussen voor
voedingsmiddelen of cosmetica horen thuis in de PMDzak. Spuitbussen die geen verpakking zijn van voedsel of
cosmetica bevatten echter vaak gevaarlijke producten en
mogen niet in de blauwe zak. Zie hiervoor het deel 'Wat
niet in de blauwe zak mag'.

Deksels, doppen
en kroonkurken
Metalen deksels, doppen en kroonkurken van flessen of
bokalen kan je nog steeds in de PMD-zak kwijt.

wonen en leefomgeving
pmd

15

uitneembaar

Regels voor een goede recyclage
Leeg
Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig, maar ze moeten
wel goed geledigd zijn.

Geplet
Plet flessen plat en zet de dop er terug op voordat je ze in de nieuwe blauwe zak
gooit. Op die manier win je plaats in de zak. Let er wel op dat je de fles platduwt in
de lengte, en niet in een bol in de breedte. Plet je de fles in een bol, dan wordt deze
moeilijk herkend in het sorteercentrum en kan ze niet gerecycleerd worden.

Folie losmaken van schaaltje
Veel verpakkingen worden afgesloten met een folie. Denk maar aan de afsluitfolie
van een potje yoghurt of pudding, of van een schaaltje kaas of charcuterie. Deze
folies mogen ook perfect in de nieuwe blauwe zak, maar enkel als je ze losmaakt van
het plastic potje of schaaltje. Gooi plastic folie en plastic bakje dus los van elkaar in
de zak.
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Wat niet in de blauwe zak mag
Kindveilige sluiting
Kijk steeds even na of de plastic verpakking een kindveilige sluiting heeft. Dergelijke
verpakkingen mag je namelijk niet in de PMD-zak steken, maar horen thuis bij het
KGA in het recyclagepark.

Verpakkingen met minstens
één van deze pictogrammen
Staat er op de verpakking minstens één van deze vier pictogrammen? Dan mag je ze niet in de PMD-zak gooien. Dergelijke verpakkingen bevatten gevaarlijke producten en horen thuis bij het KGA
in het recyclagepark.

Verpakkingen van motorolie,
pesticiden en siliconenkits

Piepschuim
Met piepschuim kan je terecht op het recyclagepark.
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Andere voorwerpen
Opgelet, niet alles kan je in de PMD-zak sorteren. In de PMD-zak horen enkel Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons thuis.

Niet aan de buitenkant
Verpakkingen die aan de buitenkant worden vastgemaakt, kunnen
niet correct gesorteerd worden. Daarom mag je geen verpakkingen
vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak.

Niet in elkaar steken
Steek de verpakkingen niet in elkaar. Prop dus geen folies in potjes en deze in nog grotere potjes, bijvoorbeeld. Knoop ook geen
verpakkingen in een klein zakje om ze zo in de PMD-zak te steken.
Doe je dit wel, dan worden al deze verpakkingen niet herkend in
het sorteercentrum. Ze kunnen achteraf dus ook niet meer gerecycleerd worden.

Volume groter dan 8 liter
Verpakkingen met een volume dat groter is dan 8 liter, mogen niet
in de PMD-zak. Deze zijn te groot om correct gesorteerd te kunnen
worden.

18

wonen en leefomgeving
pmd

uitneembaar

De nieuwe blauwe zak in cijfers

Nog enkele veelgestelde vragen
beantwoord
Vanaf wanneer
gelden de nieuwe
PMD-sorteerregels?

De nieuwe PMD-sorteerregels gaan in vanaf 1 januari
2020. Tot dan blijven de huidige sorteerregels gelden.

nog een voorraadje liggen
hebt, of als er in je verkooppunt nog geen nieuwe beschikbaar zijn. Vanaf 2020
mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic
verpakkingen.

Ik heb nog blauwe
zakken op voorraad.
Kan ik deze vanaf januari nog gebruiken?

Hoeveel kosten
de nieuwe blauwe
zakken en waar kan
ik ze kopen?

Zeker! De oude PMD-zakken
blijven onbeperkt geldig.
Geen probleem dus als je

De nieuwe blauwe zakken
kosten evenveel als de huidige blauwe PMD-zakken.

Aan de prijs verandert er
dus niets. De nieuwe zakken
zullen beschikbaar zijn in de
verkooppunten waar je nu
ook al je blauwe PMD-zakken
koopt. Het kan wel goed zijn
dat er in het verkooppunt
nog geen nieuwe blauwe
zakken beschikbaar zijn. Je
kan echter gerust nog oude
rollen PMD-zakken kopen,
want deze blijven onbeperkt
geldig: ook in deze zakken
kan je de extra plastic verpakkingen sorteren.

Meer informatie

Op www.denieuweblauwezak.be kan je een antwoord
vinden op veel gestelde vragen of alles nog eens nalezen.
Is er toch nog iets onduidelijk, dan kan je terecht bij de
IVLA-infolijn op het nummer
0800 90 270.

