Nieuw !
PMD-zak wordt
uitgebreid
P+MD

nieuw

folie

Harde Plastic verpakkingen
Plastic flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes en potjes
Flessen van water, fruitsap, melk, … • Flacons van douchegel,
wasmiddel, onderhoudsproducten, … • Bakjes, vlootjes en
schaaltjes van boter, fruit, groenten, beleg, … • Bloempotten,
ijsdozen, yoghurtpotjes, …

Metalen verpakkingen
Drankblikjes en conservenblikken • Spuitbussen voor
voedingsmiddelen en cosmetica • Deksels en
kroonkurken • Aluminium bakjes en schaaltjes

Drankkartons
Melk, fruitsap in brik, … • Soepen en sauzen • Drankjes

Hoort thuis in de
blauwe P+MD-zak

Om de recyclage te vergemakkelijken :
• Maak de verpakkingen leeg en verwijder eventuele productresten
• Geen verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter
• Verwijder de afsluitfolie van de plastieken schaaltjes voor kaas
en vleeswaren en gooi de afsluitfolie in de transparante plastic zak
• Steek de verpakkingen niet in elkaar
• Duw plastic flessen plat, zet de dop erop
en win plaats in de P+MD-zak

ophaling aan huis om de 2 weken 
of aanbieden op het recyclagepark (in de zak) 

Plastic folie en

Niet toegelaten

plastic zakken

• Folie rond drankverpakkingen,
keukenpapier of toiletpapier,
reclamefolders, ...
• Plastic zakjes voor voedingswaren
(salade, rauwkost, sandwiches,
pasta, ...)
• Lege zakken van potgrond, korrels voor
huisdieren …
• Winkelzakjes

• Piepschuim (voeding en niet-voeding)
• Plastic verpakkingen met een laagje
aluminium (bv. chipszakjes en
verpakkingen van koffie, koekjes,
dranken, geneesmiddelen, …)
• Biodegradeerbare schaaltjes, zakken
en folies
• Landbouw- en tuinbouwfolie,
bouwfolie, plastic afdekzeilen, …
• Geplastificeerde tafellakens,
regenjassen, plastic afdekzeilen …
• Andere plastic voorwerpen die geen
huishoudelijke verpakkingen zijn
(bv. speelgoed, emmers, ...)
• Verpakkingen met kindveilige
sluiting (bv. verpakkingen van
corrosieve ontstoppers,
corrosieve WC ontkalkers)
• Pesticideverpakkingen (insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijder,
rattenvergif, …), motorolie, verf,
lak en vernis
• Verpakkingen met tenminste één
van de volgende pictogrammen:

Hoort thuis in de
doorzichtige zak
Haal plastic folie en
plastic zakken uit elkaar
Bespaar plaats in de
transparantie zak door
folies, draagtassen
en zakjes samen te
drukken

Bij het restafval werpen of
naar het recyclagepark brengen

 ophaling aan huis om de 8 weken
 of aanbieden op het recyclagepark

Veel gestelde vragen over P+MD
1. Waarom mogen yoghurtpotjes en plastic schaaltjes nu wel in de P+MD-zak?

Dankzij de technologische evolutie is het nu mogelijk om nog meer plastic verpakkingen te
sorteren. Dit leidt tot minder restafval en minder verbranding, wat een voordeel is voor het
klimaat en de belastingbetaler.

2. Waar kan ik de P+MD-zakken en foliezakken verkrijgen?

Je kan de nieuwe zakken kopen in de normale verkooppunten aan dezelfde prijs als de
gewone pmd-zakken. Kijk op www.imog.be/locaties voor een handig overzicht.

3. Wat doe ik met mijn voorraad ‘gewone’ PMD-zakken?

Je bestaande zakken kan je nog opgebruiken. Wel vragen we om vanaf nu de verruimde
sorteerregels toe te passen.

4. Mogen afsluitfolies van plastieken schaaltjes voor kaas en vleeswaren in de foliezak?

Nee, verwijder de afsluitfolie van de schaaltjes van voedingswaren en gooi ze in de restafvalzak. Deze afsluitfolies kunnen immers niet gerecycleerd worden omdat ze bestaan uit verschillende soorten folies die op elkaar gedrukt zijn.

5. Horen chipszakjes bij de folies?

Nee, plastic folie met een aluminium laagje hoort bij het restafval, aangezien het noch plastic
noch aluminium is.

6. Waar horen schaaltjes in piepschuim bij?
Schaaltjes en bakjes in piepschuim horen bij het restafval en niet in de P+MD-zak. Piepschuim
heeft immers een heel andere samenstelling dan de meeste types plastic.

7. Mag ik verpakkingen in elkaar steken om plaats te winnen?
Nee, verpakkingen die in elkaar zitten kunnen op de sorteerlijnen vaak niet meer gescheiden
worden, waardoor we ze ook niet kunnen recycleren. Om plaats te winnen in je P+MD-zak
kan je flessen en flacons platdrukken en de dop er terug opdraaien.

8. Kan ik met P+MD en folies ook terecht op het recyclagepark?
Ja, op de recyclageparken kan je sinds 1 juli P+MD-zakken en foliezakken aanbrengen.
Opgelet, P+MD moet je aanbieden in de reglementaire zak. Dit is een verplichting van Fostplus omwille van uitbreiding inhoud. Dit dient voor de kost van inzameling en verwerking.
Bovendien is de regel voor iedereen gelijk: op het recyclagepark en bij huis-aan-huis inzameling. Folies kan je los aanbieden in het milieustraatje.

0800 99 827

Tip ! Kijk ook eens op www.imog.be/pmd
BEL GRATIS

0800 99 827

