Milieufiche
Selectieve inzameling van PMD-afval
Volgens het nieuwe Materialendecreet en VLAREMA moeten bedrijven
in Vlaanderen vanaf 1 juli 2013 hun
PMD-afval selectief inzamelen en ter
ophaling aanbieden.
Tevens wordt een contract met de
afvalinzamelaar

verplicht

voor

gemengd bedrijfsafval.
We lichten dit hierbij meer concreet
toe.

Wijzigingen vanaf 1 juli
1.

PMD-afval

Vanaf 1 juli dient ook op het werk
PMD-afval apart ingezameld te
worden. Ter herinnering PMD = afval
van Plastic flessen en flacons, Metalen
verpakkingen en Drankkartons.
Deze selectieve inzameling geldt voor
alle bedrijven, dus zowel voor
productiebedrijven als voor kantoren,
KMO’s, zelfstandigen, multinationals,
vakantie- en recreatieparken, enz.
Bedoeling is om zoveel mogelijk de
materialenkringlopen te sluiten, met
een optimale afvalverwerking en meer
en betere materiaalrecyclage tot
gevolg.
2.

Contract
verplicht

met

inzamelaar

Exploitanten moeten tevens vanaf 1
juli, als afvalstoffenproducent, een
contract afsluiten met een erkende
afvalstoffeninzamelaar voor gemengd

bedrijfsafval (= de restcategorie
bedrijfsafval dat geen recycleerbare
materialen meer bevat).
In dit contract worden alle verplicht
apart in te zamelen afvalstoffen
opgesomd die geproduceerd worden,
samen met hun vooropgestelde
inzamelwijze.
De producent van het afval verbindt er
zich hierbij toe deze niet meer bij het
gemengd bedrijfsafval te voegen.
Voor kleine bedrijven (winkels e.d.) is
er een uitzondering op deze
contractuele verplichting. Voorwaarde
is dat het restafval vergelijkbaar is met
huishoudelijk afval en dat het kan
ingezameld worden in één ronde met
huishoudelijk afval door de gemeente.
Deze hoeveelheid is beperkt tot 4
restafvalzakken van 60 liter of één
container van
240 liter per
tweewekelijkse ophaling.

Afvalinzamelaar PMD
Net zoals voor de andere afvalstoffen,
kunt u voor PMD een specifiek
contract afsluiten met een erkende
afvalinzamelaar. Er dient geen
contract afgesloten te worden als de
inzamelaar enkel langskomt voor de
inzameling van PMD.
Sommige gemeenten nemen de
ophaling van bedrijfsafval dat
vergelijkbaar is met huishoudelijk
afval op zich, maar niet allemaal.
De voorwaarden voor de ophaling van
het PMD-afval door de gemeente zijn
dezelfde als die voor het ophalen van
restafval, namelijk maximaal 4 pmd-

zakken van 60 l per tweewekelijkse
ophaling.
Gemeenten zijn echter niet verplicht
afval van bedrijven mee te nemen
tijdens hun huishoudelijke ophaalronde. Neem voor alle zekerheid dus
contact op met de milieudienst van
uw gemeente. Mogelijk kunt u ook op
het containerpark terecht.

Kostprijs inzameling PMD
Indien u gebruik kan maken van de
gemeentelijke inzameling staat u
enkel in voor de aankoop van PMDzakken, verkrijgbaar in uw gemeente.
De kostprijs bedraagt maximaal 0,25
euro per zak.
Kan u geen beroep doen op de
gemeentelijke ophaaldiensten, dan
zullen de praktische modaliteiten en
dus ook de kosten in een contract met
een
private
ophaler
worden
overeengekomen.
Fost Plus komt tussen in de
inzamelkosten door middel van een
forfaitaire vergoeding en in de
verwerkingskosten van het PMD. Deze
tussenkomsten worden betaald aan
de
ophaler
en
aan
het
sorteercentrum. Op de uiteindelijke
factuur, die u ontvangt van de
afvalinzamelaar
zijn
deze
tussenkomsten reeds verrekend.
Fost Plus beschikt tevens over
promotiemateriaal om uw medewerkers te overtuigen goed te
sorteren. Dit is beschikbaar op hun
website: www.fostplus.be
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Andere afvalstoffen
Ook andere afvalstoffen dienen apart
ingezameld te worden. Dit is niet
nieuw, maar wint nu aan belang
wegens de verplichting tot contract
voor het gemengd bedrijfsafval. U zult
immers moeten verklaren dat deze
niet meer in het gemengd afval
terecht komen.
Hiernaast nog eens het overzicht.

In de Vlaamse afvalstoffenwetgeving ,
art 4.3.2 van het VLAREMA, wordt
bepaald dat minstens volgende
afvalstoffen apart moeten worden
ingezameld:
1. klein gevaarlijk afval
2. glasafval
3. papier en karton
4. gebruikte dierlijke en plantaardige
oliën en vetten
5. groenafval
6. textielafval
7. afgedankte
elektrische
en
elektronische apparaten
8. afvalbanden
9. puin
10. afgewerkte olie
11. gevaarlijke afvalstoffen
12. asbesthoudende afvalstoffen
13. afgedankte
apparatuur
die
ozonafbrekende
stoffen
of
gefluoreerde
broeikasgassen
bevatten
14. afvallandbouwfolies
15. afgedankte batterijen
16. houtafval
17. metaalafval
18. PMD-afval

Inlichtingen
 Voor verdere info kan u steeds
terecht bij Antea Group.

Bij
niet-naleving
van
deze
verplichtingen kan een proces-verbaal
worden opgemaakt door milieuambtenaren, milieu-inspectie, politie
en in bepaalde gevallen door de
OVAM.
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