
De blauwe PMD-zak werd meer dan 
20 jaar geleden ingevoerd in België. 
Met succes, want nergens wordt 
meer gesorteerd en gerecycleerd 
dan in ons land. Daar mogen we met 
z’n allen trots op zijn. Door goed 
te sorteren kunnen we gebruikte 
verpakkingen immers opnieuw 
inzetten als grondstof. Zo besparen 
we energie en stoten we minder 

CO
2
 uit. De tijd staat intussen niet 

stil. Dankzij nieuwe technologische 
evoluties kunnen we steeds meer 
verpakkingen recycleren. Daarom 
introduceren we nu ook in uw 
gemeente de Nieuwe Blauwe Zak. 
Daarin mogen naast de klassieke 
PMD-verpakkingen voortaan ook alle 
plastic verpakkingen. En dat is een 
goede zaak voor iedereen!

Welke verpakkingen mogen in de Nieuwe Blauwe Zak?
In de PMD-zak mochten tot 
nu toe enkel plastic flessen en 
flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Daar komen nu ook alle 
huishoudelijke plastic verpakkingen bij.

Denk maar aan yoghurtpotjes of 
botervlootjes. Maar ook plastic zakken 
en folies mag u vanaf dan bij het PMD 
sorteren. 

Allemaal samen in dezelfde zak. 
U vindt een uitgebreid overzicht op de 
achterkant van deze folder.

Alles wat u moet weten over 
de Nieuwe Blauwe Zak.

Belangrijk bericht voor de inwoners 
van afvalintercommunale Limburg.net

Dankzij de nieuwe PMD-zak 
zult u een pak minder huisvuil 
hebben. Per inwoner kan er 
jaarlijks ongeveer 8 kg extra 
verpakking in de blauwe zak.

-8
kilo

Wordt de Nieuwe Blauwe Zak in heel 
België ingevoerd?
De uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak is volop 
bezig. Om praktische redenen hebben we voor 
een geleidelijke invoering gekozen.

Het kan dus zijn dat u al kunt sorteren volgens de 
nieuwe sorteerregels voor PMD, terwijl een vriend 
of familielid in een andere regio dat nog niet kan. 
Eind dit jaar zullen alle Belgen gebruikmaken van 
de Nieuwe Blauwe Zak.

Verandert er iets aan de ophaaldata?
Nee. Vanaf 1 april biedt u de Nieuwe Blauwe Zak 
aan op de dag waarop u voorheen de pmd-zak 
buitenzette. In de afvalkalender 2021 vindt u de 
ophaaldata voor uw adres terug. Deze vindt u ook 
terug op www.limburg.net/afvalkalender.

Waar kan ik terecht met de plastics die 
geen verpakkingen zijn?
Harde plastics zoals plastic speelgoed, plastic 
gebruiksvoorwerpen, plastic huisraad, plastic 
tuinmeubilair, buizen, … mag u vanaf 1 april 2021 
aanbieden in de container harde plastics op het 
recyclagepark.

Kan ik de zachte plastics nog naar het 
recyclagepark brengen?  
Vanaf 1 april 2021 staat er geen container 
meer op het recyclagepark om zachte plastics 
in te deponeren. Het plastic huishoudelijk 
verpakkingsafval hoort nu thuis in de Nieuwe 
Blauwe Zak. Als u deze afvalstroom naar het park 
brengt, hoort het in de blauwe zak te zitten.

Mag ik de oude PMD-zakken nog gebruiken?
De oude zakken kunt u nog blijven geldig tot 31 december 2021.  
Geen probleem dus als u nog een voorraadje liggen heeft, of als er in uw 
verkooppunt nog geen nieuwe beschikbaar zijn.
Vanaf 1 april mag u ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic 
verpakkingen.

Hoeveel kost de Nieuwe Blauwe Zak?
De prijs van een Nieuwe Blauwe Zak is dezelfde als de huidige blauwe 
pmd-zak: 0,15 euro per stuk.  

NIEUW
VANAF
APRIL Eindelijk! De Nieuwe 

Blauwe Zak is er…

Vanaf 1 april kunt u veel meer 
sorteren in de PMD-zak.



Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken, 
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral 
mechanisch gesorteerd. 
Als u ze stapelt of u stopt 
ze in elkaar, of u hebt ze in 
een dichtgeknoopt zakje 
verzameld, dan kunnen 
ze onmogelijk worden 
gesorteerd.

Waarom de folie losmaken 
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlijk 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet u ze van 
elkaar scheiden voordat u 
ze in de Nieuwe Blauwe 
Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fles ontstopper?

Deze fles is voorzien van 
een kindveilige dop en 
mag dus niet in de Nieuwe 
Blauwe Zak. Verpakkingen 
met een kindveilige 
sluiting (type draai-en-
drukdop) brengt u naar 
het recyclagepark.

Steek de 
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere  
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Niets
vastmaken 
aan de 
buitenkant.

Duw plastic 
flessen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

Folies en zakjes

Potjes en tubes 

Schaaltjes, vlootjes en bakjes 

Flessen Flacons

Spuitbussen  
voor voedingsmiddelen of 

cosmetica

Deksels Doppen en 
kroonkurken

Drank- en conservenblikken

Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die 
gebruikt worden om het 
huis schoon te maken, 
zijn geen verpakkingen. 
Daarom horen ze niet 
thuis in de Nieuwe Blauwe 
Zak.

Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zijn 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel 
ze niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in 
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! 
Injectiespuiten en 
-naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) brengt 
u veilig verpakt naar 
het recyclagepark.

Nog twijfels over 
juist sorteren?

Raadpleeg dan 
www.betersorteren.be


