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Vanaf 1 juni 2019
Nieuwe PMD-regels

PMD



De nieuwe 
PMD-regels  
  Alle plastic verpakkingen = PMD
Vanaf 1 juni zijn alle plastic verpakkingen PMD. Denk 
maar aan yoghurtpotjes, botervlootjes, folies, plastic 
zakjes, roomijsdozen,...
 
Tot nu was al dat verpakkingsafval restfractie en 
werd het verbrand, maar vanaf nu worden al die 
verpakkingen gerecycleerd. Alles samen zal er per 
inwoner jaarlijks ongeveer 8 kilogram minder restafval 
worden geproduceerd. Een goede zaak voor het 
milieu én je portemonnee. 

De blauwe zak zelf blijft dezelfde
Het nieuwe PMD mag gewoon in je oude PMD-zakken. 
Je kan die dus gerust blijven gebruiken tot je voorraad 
op is. 

Folder
Je kreeg vorige week een folder in de brievenbus, met 
een handige poster met de nieuwe sorteerregels in, 
zodat je niet vergeet wat er allemaal in de blauwe zak 
mag. Wil je graag nog een exemplaar? Geef ons dan 
een seintje via info@ilva.be

Bij het verschijnen van deze Milieukrant ben ik een 
drietal maanden voorzitter van ILvA. Ik volg daar-
mee Maarten Blommaert op, die de voorbije 6 jaar 
ILvA heeft mogen voorzitten. Eén van de eerste 
zaken die ik als voorzitter heb kunnen doen, is het 
officieel aansluiten van de 1.100 m² zonnepanelen 
op het ILvA-dak. Onze gebouwen worden nu van 
eigen elektriciteit voorzien. Het is voor mij een hele 
eer om deel uit te maken van een organisatie zoals 
ILvA, die grote inspanningen levert voor het milieu, 
zoals het exploiteren van een eigen aardgastank-
station en het uitbouwen van een eigen vloot die 
op aardgas rijdt. Ik wil aan dit beleid dan ook graag 
mijn steentje bijdragen. 

Er staan ons de komende jaren heel wat uitdagingen 
te wachten op het vlak van afval. De afvalberg is 
nog steeds veel te groot en zeker de hoeveelheid 
restafval, die verbrand wordt en dus verloren gaat, 
moet kleiner. Gelukkig groeit de bewustwording 
hierover, zowel bij de inwoners als bij de industrie. 

Ik ben blij dat ik als voorzitter een enorme verande-
ring in de afvalwereld mag aankondigen. Na jaren-
lang enkel plastic flessen en flacons toe te laten, zal 
ILvA nu alle plastic verpakkingen in de blauwe zak 
inzamelen. Het is een verandering waar we met zijn 
allen jaren op gewacht hebben. De sorteercentra 
zijn er klaar voor. 

Dit is vooral een maatregel met een enorme milieu-
impact. Al dat verpakkingsafval zal niet langer ver-
brand worden, maar gerecycleerd. We verwachten 
dat we per persoon jaarlijks 8 kilogram plastic ver-
pakkingen extra uit de gele zak zullen redden. 

Het werd dus zeker tijd dat de uitbreiding van PMD 
gebeurde. Want dit zorgt voor een grote milieu-
winst én een financiële winst voor de burger. Af-
val laten verbranden via de gele zak is immers een 
pak duurder dan het te laten recycleren via de veel 
goedkopere blauwe zak. Een heel goede zaak dus...

Bart Van den Neste
Voorzitter

Voorwoord



Vanaf 1 juni mogen
alle plastic verpakkingen 

in de blauwe zak:

Stel jezelf 2 vragen:
Is het een verpakking?

 
 
Is het gemaakt van plastic?

    

Wat mag er in? 

JA

JA

2 x           =  PMDJA

plastic flessen en flacons 
folies
verpakkingen van kaas, 
hesp, … 
snoepwikkel
koekjesverpakking 
yoghurtpotjes 
botervlootjes 
champignonbakjes
fruitverpakkingen 



Verpakkingen met kindveilige sluiting 

Verpakkingen met minstens 1 van volgende gevarentekens:  

 

X

X

X

X Piepschuim / isomo

X

Wat mag niet 
in de blauwe zak?

Er zijn nog altijd zaken die niet in de blauwe zak mogen, omdat ze gevaarlijk zijn 
voor de verwerkers of omdat ze een ander recyclageproces volgen. 
Volgende voorwerpen mogen daarom NIET bij het PMD:

Plastic, maar geen verpakking (speelgoed, emmers, ...)

Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconenkits

Verpakkingen van meer dan 8 liter

X

Denk aan de simpele regel:    plastic + verpakking = PMD 
          plastic + geen verpakking =  geen PMD  



1. Steek verpakkingen niet in elkaar

Belangrijke regels

3. De verpakking moet leeg zijn

Waarom?

Verschillende verpakkingen bestaan uit een ander type plastic en worden 
dus op een andere manier gerecycleerd. Als je de ene verpakking vult 
met een andere verpakking, kunnen ze niet meer gerecycleerd worden. 
Om dezelfde reden mag je zakjes niet vullen met ander PMD. 
Zelfs als het dezelfde verpakkingen zijn, moet je ze uit elkaar houden, 
omdat het recyclageproces anders verstoord raakt.  

2. Haal de folie van schaaltjes

X

X

X

Waarom?
De folie op bijvoorbeeld een verpakking van kaas is gemaakt van een 
ander type plastic dan het schaaltje. Ze mogen allebei in de blauwe zak, 
maar je moet ze wel losmaken van elkaar. 

Waarom?
Zo voorkomen we dat resten van melk, yoghurt, detergenten, ... op de 
stoep, laders of sorteerder terechtkomen. Dat is een pak properder en 
veiliger. Giet je verpakkingen dus leeg of schraap ze uit. Doe de dop er 
terug op. 

X

4. Hang niets aan de buitenkant
Waarom?
Afval dat aan de zak wordt gehangen, verstoort het recyclageproces. Het 
hoort dus in de zak. Je kan het wel plat drukken en zo plaats besparen!  

X









Ik heb nog oude blauwe zakken. 
Mag ik die blijven gebruiken?

Worden de zakken duurder?
Nee, de blauwe zak blijft evenveel kosten: 0,25 euro per zak. 

Verandert er iets aan de afvalkalender?
Nee, je kan de afvalkalender gewoon verder blijven volgen. Er verandert 
niets aan de inzameling. 

Ja, dat klopt! Voor de helft van de ILvA-gezinnen is er geen inzameling van 
blauwe zakken tussen midden mei en midden juni. Er staat dus terecht geen 
PMD-zakje op je afvalkalender in die periode. Dit geeft ILvA en de PMD-
verwerkers de tijd om over te schakelen naar het nieuwe systeem. 

Je kan je blauwe zak wel gerust al vullen met de nieuw toegelaten verpakkingen 
en aanbieden op de eerste PMD-inzameling volgens je kalender. 

Ik moet 4 weken wachten op de volgende 
PMD-inzameling. Klopt dat?

M

D

metalen verpakkingen 
Dit zijn de blikjes, aluminiumschaaltjes, …

drankkartons 
Dit zijn de kartons van melk, soep, fruitsap, … 

Verandert er iets aan de Metalen 
verpakkingen en Drankkartons?  
Nee, aan de Metalen verpakkingen en de Drankkartons verandert 
niets. Die blijven welkom in de blauwe zak. 

Vragen en antwoorden

Ja, je mag je oude ILvA-zakken zeker verder blijven gebruiken. 
Vanaf 1 juni mag je er alle nieuwe verpakkingen in gooien en 
aanbieden voor inzameling. Het kan nog een tijdje duren voor de 
zakken met de nieuwe opdruk in de winkelrekken liggen. 



Heb ik nu minder 
gele zakken nodig?
Dat klopt! De plastic verpakkingen die nu in de blauwe 
zak mogen, gooide je vroeger bij je restfractie. Gemiddeld 
verwachten we dat je 8 kg minder restfractie per jaar zal 
hebben. 

Je zal dus profijt doen! De gele zakken zijn immers een pak 
duurder (1,50 euro per zak) dan de blauwe zak (0,25 euro 
per zak). Je doet dus een goeie zaak met de nieuwe PMD-
regels, zowel voor het milieu als voor je portemonnee!

X

Mogen plastic bloempotjes 
en plantentrays bij het PMD?
Ja! Heb je bloemen of planten gekocht die in een 
plastic potje zitten? Na het uitplanten, mag je het lege 
bloempotje in de blauwe zak gooien. Bloempotjes en 
plantentrays zijn immers een verpakking. Je moet ze wel 
los van elkaar in de zak gooien.  



En deksels? Mogen die er in?
Jazeker! Deksels mogen los bij het PMD. Doppen mogen 
ook, maar die moeten, net als vroeger, op de fles gedraaid 
zijn. Anders gaan ze verloren tijdens de recyclage. 



Is het plastic bakje van mijn 
frietjes PMD?
Ja! Ook dit is PMD. Het moet wel leeg zijn. Kreeg je niet 
alle frietjes op? Gooi die dan bij het GFT. Je lege bakje 
mag daarna in de blauwe zak. 



Plastic verpakkingen bij PMD? 

goed voor het milieu

goedkoper voor jou

gerecycleerd en niet verbrand

Een yoghurtpotje mag. Maar 
wat met het afdeklaagje 
ervan?
Ja, dat afdeklaagje mag bij het PMD. Zorg wel dat het 
niet meer vasthangt aan het yoghurtpotje. Ze worden 
afzonderlijk gerecycleerd. 

Heb je nog vragen?
www.betersorteren.be
www.denieuweblauwezak.be
www.ilva.be of neem contact met ons op: info@ilva.be of 053/85 85 45







ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst  
Tel 053/85 85 45
Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be
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Tijdens een Repair Café probeert een 
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro, textiel, 
enzovoort) gratis te herstellen. 

Repair Café Aalst:
15/6/2019 (11u - 16u30) - De Gendarmerie 
Denderstraat 22 - Aalst

Repair Café Geraardsbergen:
15/6/2019 (10u30 - 17u) - Freinetschool 
Groteweg 240 - Geraardsbergen
(OPGELET, in de papieren versie staat foutief 
16/6/2019)

Repair Café Herzele:
9/6/2019 (13u - 17u) - Sportpark De Vrede
Pastorijstraat 12 Borsbeke

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
1/6/2019 (10u -16 u) - Voetbalkantine 
Zavelstraat 12A - Vlierzele

Repair Café Zottegem:
8/6/2019 (13u30 tot 17u)
Levi's Burgers 
Trapstraat 35 - Zottegem

www.facebook.com/ILvAafvalinzameling

4/6/2019
Grasafval voorkomen en verwerken 
Je hebt een gazon en je weet niet wat aanvangen 
met al dat maaisel? We geven je tips om grasmaaisel 
aanzienlijk te beperken en zelfs helemaal te 
voorkomen.  

13/6/2019
Bodemverbeteraars, organische 
meststoffen en substraten
Sta je soms in de tuinwinkel en geraak jij niet wijs uit de 
termen potgrond, NPK, meststof, bodemverbeteraar, 
humus, compost? In deze infosessie helpen we je 
graag door de bomen het bos te zien! 

Workshops bij ILvA
20/6/2019
Nuttige insecten 
en hun waardplanten in de tuin
Niet alle insecten zijn er op uit om je het leven 
lastig te maken. Sommige helpen je zelfs een 
handje. In deze workshop leren we alles over hoe 
je de nuttige insecten kan lokaliseren of lokken, 
zodat ze je helpen je tuin gezond te houden. 

Praktisch
De workshops gaan telkens door om 20u.

Locatie:  kantoren van ILvA, Industrielaan 18, 
    9320 Aalst (Erembodegem). 

Een workshop bijwonen is gratis, maar je moet je 
wel vooraf inschrijven (via infosessie@ilva.be of 
053/85 85 71) .


