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Brussel, 30 juni 2013

Fost Plus helpt bedrijven met het sorteren van PMD.
Vanaf 1 juli 2013 is de sortering van PMD verplicht voor alle bedrijven in het Vlaams
Gewest en vanaf 2 februari 2014 eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook al
is sorteren thuis al vele jaren goed ingeburgerd, hinkt correct sorteren op de werkplaats
achterop. Om bedrijven te helpen correct en doeltreffend te sorteren, stelt Fost Plus hen
voor om samen te werken met afvalophalers aan die het project 'sorterenophetwerk.be'
meewerken en ondersteunt hen met gratis communicatiemateriaal.

Sorteren op het werk, eenvoudiger dankzij Fost Plus
Fost Plus wil bedrijven de middelen verschaffen om op eenvoudige wijze afval te sorteren op de
werkvloer. In dit kader ontwikkelde Fost Plus de website www.sorterenophetwerk.be. Hoewel
dit vandaag op vrijwillige basis gebeurt, wordt het binnenkort verplicht (vanaf juli 2013 in
Vlaanderen en vanaf februari 2014 in Brussel).
De website www.sorterenophetwerk.be helpt bedrijven op weg en adviseert hen bij een
efficiënte afvalsortering, bijvoorbeeld door advies te verstrekken over de keuze van vuilnisbakken,
het aantal stuks en de opstelling ervan op de werkvloer. Deze nieuwe website reikt middelen aan
om het personeel te sensibiliseren en tips & tricks om de kwaliteit van het ingezamelde PMD te
bewaken (PMD = Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons).

Gratis communicatiemateriaal
Ten slotte is het eveneens mogelijk om via deze website gratis communicatiemateriaal te
downloaden of te bestellen: stickers om de vuilnisbakken te identificeren, sensibiliseringsaffiches of
posters met sorteerregels tot zelfs handige sorteergidsen voor het schoonmaakpersoneel.

De afvalophalers en de PMD-sorteercentra, essentiële partners
Als een bedrijf weinig PMD produceert (minder dan 4 blauwe zakken per 2 weken) kan het selectief
ingezamelde PMD aangeboden worden via de gemeentelijke inzamelronde, die gewoonlijk om de 2
weken plaatsvindt. Als het om meer zakken gaat, ondertekent het bedrijf een contract met een
afvalophaler. Fost Plus heeft afspraken met afvalophalers (lijst beschikbaar op

Persbericht Fost Plus • 30 juni 2013

1/2

www.sorterenophetwerk.be) en PMD-sorteercentra voor een doeltreffende recyclage. Fost Plus
komt overigens tegemoet in de kosten van het ophalen en sorteren van PMD, waardoor het
kostenplaatje verlicht wordt voor de bedrijven die een sorteerinspanning leveren.

Over Fost Plus
De vzw Fost Plus is een erkende private organisatie die de verplichting tot terugname van en
informatie over huishoudelijk verpakkingsafval voor de bij haar aangesloten ondernemingen
vervult. Daartoe neemt zij alle maatregelen die nodig zijn om selectieve inzameling, sortering en
recyclage te promoten, te coördineren en te financieren, om zo de door de overheid opgelegde
percentages voor recyclage (80 %) en nuttige toepassing (90 %) te behalen.
Fost Plus sensibiliseert haar leden ook om de ecologische voetafdruk van hun verpakkingen te
verkleinen.
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Fost Plus, volg ons op Twitter @fostplus of
surf naar het persgedeelte van www.fostplus.be
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