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België aan de top 
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Recyclage van huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval 2012 (Eurostat) 



Fost Plus, kloppend hart van een 
performante samenwerking 

5 

Verpakkings- 
verantwoordelijken 

Intercommunales 

Recycleurs 

IVC 
Interregionale 
Verpakkings- 
commissie 

Ophalers 
Sorteerders 

Consumenten 



De P+MD proefprojecten 



• Europa: Circular economy, hogere doelstellingen 

• Nationale context: vragen van Fost Plus-leden, gewestelijke/ 
intercommunale initiatieven inzake P+, evoluties in buurlanden 

• Studies 
-  2012: studie Fost Plus “Naar een uitgebreide inzameling van plastic 

verpakkingen (P+)?” 

-  2012-2014: studie IVC “Étude de la possibilité d’élargissement de la 
fraction “P” du sac PMC” 

-  2013: OVAM-studie “Toetsing inzameling van harde kunststoffen via het 
containerpark” 

-  2015: OVAM-studie “Haalbaarheid van selectieve inzameling van 
kunststoffen bij bedrijven” 

• 2014: erkenning Fost Plus (art. 2,§2 en 3) 

Context 
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• Art. 2, §2: actieve promotie van de inzameling van 
restplastics 
-  Expertise ter beschikking stellen van de lokale besturen 

-  Begeleiding bij de vermarkting van de ingezamelde materialen 
(desgevallend) 

-  Voorstellen ontwikkelen met het oog op een geharmoniseerde 
inzameling van restplastics tegen eind 2018 

• Art. 2, §3: voor minstens 0,5% van de bevolking 
proefprojecten tot stand brengen en financieren om de 
uitbreiding van de P-fractie van het PMD te testen 

Erkenning 2014-2018 
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• Analyse (eind 2014, begin 2015) 
-  Trends en ontwikkelingen 

-  Samenstelling van P+ in België 

-  Sorteren van P+ 

-  Recyclage 

-  Etc. 

• Identificatie van de proefprojecten (april 2015) 

• Opstart en opvolging (vanaf januari 2016) 

• Evaluatie en conclusies (uiterlijk eind 2017) 

• Begeleidingscomité 

Actieplan proefprojecten P+ 
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• 6 proefprojecten 

• 3 verschillende scenario’s 

• Blauwe PMD-zak wordt in de proefgemeentes vervangen door 
een paarse P+MD-zak 

• Definitie ‘M’ & ‘D’ blijft ongewijzigd:  
• M = Metalen verpakkingen 

• D = Drankkartons 

• Opstart op 01.01.2016 (behalve 1 op 01.03.2016) 

• Duur: minimum 1 jaar, maximum 2 

• Evaluatie: uiterlijk eind 2017 

 

De proefprojecten 
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De scenario’s voor P+ 
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Scenario 1 : P+ = harde en zachte (folies) plastic 

• Frameries (HYGEA) ± 21.600 inw. 

• Aalter (IVM) ± 20.100 inw. 

Scenario 2 : P+ = harde plastic + folies in een aparte 
  (transparante) zak 

• Hannut (INTRADEL) ± 15.800 inw. 

• Waregem (IMOG) ± 37.200 inw. 

Scenario 3 : P+ = harde plastic 

• Marchin (INTRADEL) ± 5.300 inw. 

• Wervik (MIROM) ± 18.500 inw. 



Bromure zakken (scenario 1)  
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Sorteergids (scenario 1) 
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• 4 sorteercentra 

• Uit te sorteren fracties 

-  P+MD-zakken (+ folie)  

-  PET transparant (flessen, flacons + bakjes mono-layer): 

> Helder + lichtblauw 

> Gekleurd (donkerblauw, groen,… ) 

- HDPE (flessen, flacons + bakjes) 

-  PP 

-  PS  

- Niet gesorteerd : PET opaak, multi-layer, PVC  

=> 5 fracties harde plastic verpakkingen + 1 foliefractie  

P+MD sorteren 

14 



• Analyses van de gesorteerde fracties  

• Voor de gesorteerde plastic fracties : contact met min. 2 
recycleurs (evaluatie van de kwaliteit van de materialen en 
eventuele recyclagetesten) 

• Verwachte knelpunten: 

-  Impact van folies op de kwaliteit van de verschillende 
gesorteerde fracties 

- Schaaltjes in de PET-fracties  

- Beperkte hoeveelheden van fractie PS 

Recyclage 
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• Begrip van de sorteerboodschap + tevredenheid bevolking 

• Kosten en opbrengsten 

• Milieu-impact 

• Samenstelling ingezamelde P+MD (en de foliefractie) 

• Sorteermethode  

• Identificatie van de noodzakelijke aanpassingen aan de 
sorteercentra 

• Kwaliteit van de PMD-fracties die vandaag reeds worden 
uitgesorteerd, en van de uitgesorteerde nieuwe fracties 

• Recycleerbaarheid van de gesorteerde fracties, duurzaamheid 
van de recyclagemarkten 

• Waarde van de gesorteerde materialen 

Opvolging en evaluatie 
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Vragen? 


