Gedetailleerde sorteergids van de huishoudelijke
P+MD-verpakkingen
P+ = harde en zachte plastic verpakkingen

Toegestaan
HARDE PLASTIC VERPAKKINGEN
Levensmiddelen
- Flessen van water, frisdranken, fruitsap,
nectar, ice tea, energiedrankjes, siropen, …
- Flessen van melk, chocolademelk, fruitmelk,
plantaardige melk, drinkyoghurt, culinaire
room, vloeibare margarines en andere
zuivelproducten.
- Flessen, flacons en potten van vinaigrettes,
sausen en dressings, culinaire oliën en azijn.
- Flessen en potten van soep
- Potten van ijs, yoghurt, verse kaas, taart
rijstpudding, pudding, …
- Vlootjes van boter en margarine.
- Bakjes van fruit en groenten (champignons,
druiven, aardbeien, tomaten, perziken,
pruimen, salades, …)
- Schaaltjes van kaas, charcuterie, vlees, vis,
verse pasta, lasagne… (geen piepschuimschaaltje; de plastic folie van het schaaltje
verwijderen en apart weggooien)
- Plastic schaaltjes van frituurproducten
(frieten, curryworst, …)
- Dozen van snoep, chewing gum, gedroogd
fruit, kruiden, …
- Plastic schaaltjes van kaas, charcuterie,
koude schotels, …
- Plastic bekers
- …
Verzorgingsproducten
- Flacons van crèmes en gels voor
handenreiniging
- Flacons, tubes en potten van shampoo,
conditioner en andere
haarverzorgingsproducten
- Flacons, tubes en potten van douchegels en
douchecrèmes, schuimbaden en badcrèmes.
- Flacons, potten en tubes van crèmes voor
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Niet toegestaan

-

-

-

-

-

-

-

Piepschuim voor niet-levensmiddelen
(isolatie/bouw) en levensmiddelen (vlees, vis,
…)
Plastic zakjes, pochettes, schaaltjes met een
aluminium laag (bv. verpakkingen van chips,
koffie, koekjes, dranken, geneesmiddelen, ...)
Plastic zakjes, wikkels schaaltjes waarvan een
groot deel uit papier, karton of een ander
materiaal dan plastic bestaat
Biologisch afbreekbare zakken, zakjes en
vlootjes
Sterk vervuilde folies (bv folies waarin vlees,
vis of zuivelproducten verpakt waren)
Cubitainer, bag-in-box (b.v. wijn)
Folies uit landbouw, tuinbouw, dekzeilen voor
vijvers, …
Folies van bouwmaterialen (folies rond
bakstenen, zakken cement en andere
bouwmaterialen, …)
Geplastificeerde tafellakens, regenvesten,
plastic dekzeilen, …
Dozen en pakjes van tabak, sigarettenpakjes
Verpakkingen met kindveilige sluitingen (bv.
verpakkingen van corrosieve ontstoppers,
corrosieve WC ontkalkers)

Verpakkingen van pesticiden (insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif),
van motoroliën, verven, lakken en vernissen
Verpakkingen met minstens één van de
volgende pictogrammen:
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-

-

-

gelaat, lichaam, handen en voeten, andere
lichaamsverzorgingsproducten.
Flacons, potten en tubes van zonnecrèmes,
bruinen-zonder-zonproducten,
epileermiddelen, ontschminking- en
reinigingsmiddelen, zachte dissolvant, …
Flacons en tubes van tandpasta, tand- en
mondspoelmiddelen
Flacons en tubes van deodorant, eau de
toilette, parfums, scheerschuim en -gels,
aftershave gels en -lotions
Flacons van ontsmettingsmiddelen
Flacons, tubes en potten van andere
verzorgings- en hygiëneproducten
Plastic dozen van cosmetische producten
(oorstaafjes, …)
…

Huishoudelijke & onderhoudsproducten
Flessen, flacons, bidons, tubes en potten van (inhoud
minder dan 8 liter):
- Onderhouds- en schoonmaakproducten
(keuken, badkamer, allesreiniger, vloer,
tegels, parket, producten voor alle vloeren,
glas)
- Wasmiddelen, wasverzachters,
bleekmiddelen, antikalkmiddelen
- Afwasproducten (vloeibaar product, gel en
poeder voor vaatwasser, spoelmiddel,
machinereiniger)
- Huishoudazijn
- WC-reinigingsgel (al dan niet met
bleekwater), kalkwerend middel, ontkalker,
ontstopper
- Ontvetter
- Reinigers voor oven, grill, barbecue,
vitrokeramiek, roestvrij staal
- Reiniger voor leder, zilver, metaal
- Schrobmiddelen
- Ontgeurders (voor toiletten, …),
luchtverfrissers, geurbestrijders
- Ontvlekker textiel en tapijten
- Tapijtshampoo
- Meubelreiniger, ontstoffer hout, rijstzetmeel
(om te strijken)
- Bleekwater (javel)
- Gedemineraliseerd water
- Andere huishoudelijke &
onderhoudsproducten
- …
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+
Alle andere plastic voorwerpen die geen
verpakkingen zijn:
-

Capsules met aluminiumcoating (koffie, …)
Aluminiumfolie
Rietjes
Plastic bestek (vorken, messen, lepels)
Zuigflessen
Veldflessen
Tupperware-dozen
Brooddozen
Placemats
Wegwerpaanstekers
Tandenborstels
Wegwerpscheermesjes
Strips van epileerwas
Juwelen, haarspelden, kammen, borstels, …
Nylon kousen
Luiers
Huishoudhandschoenen, latexhandschoenen, …
Huishoudemmers
Wasmanden
WCbrillen
WC-borstels
Plastic transport- of bewaarbakken (type
« Curver »)
Speelgoed
Opblaasbare luchtballons, voetballen
Schoenen, sandalen, pantoffels, …
Regenvesten
Kledij
Leesbrillen, zonnebrillen
Potten en tubes van lijm
Zelfklevers en zelfklevend papier, …
Balpennen, pennen, stiften, …
Scharen, messen, …
Plastic ordners, transparante mappen en
hoesjes
CD’s, DVD’s, CD-doosjes, DVD-doosjes, VHScassettes, audiocassettes, diskettes, …
Wegwerpfototoestellen
Fotorolletjes
Röntgenfoto’s
Siliconekokers
Tuinmeubelen
Opblaasbare matrassen, tenten, …
...
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Andere
- Verpakkingen uit hard plastic rond batterijen,
lampen, speelgoed, tandenborstels, …
(zonder het kartonnen gedeelte)
- Flessen, flacons, bidons, tubes en potten van
ruitenreinigers, autoreinigers (binnen en
buiten), velgreinigers, remreinigers, …
- Flessen en flacons van meststoffen
- Potten van bloemen, tuinkruiden (minder dan
8 liter, geen sierpotten)
- Bakken (minder dan 8 liter)
- Dozen van speelgoed, siervoorwerpen,
kantoormateriaal en andere voorwerpen.
- Plastic kleerhangers (zonder metaal)
- …
ZACHTE PLASTIC VERPAKKINGEN
Levensmiddelen
- Zakjes van verse groenten, salades, …
- Zakjes van diepvriesproducten (frieten,
paella, groenten, …)
- Zakjes van kaas, charcuterie, vis, …
- Zakjes van pasta, spaghetti, peulvruchten,
couscous, kruiden, …
- Zakjes van snoep, koekjes, wafels, … (geen
zakken met aluminium coating)
- Plastic zakjes van sandwiches, gesneden
brood, beschuit, geroosterd brood,
rijstwafels, …
- Folies en afzonderlijke deksels op vlootjes van
kaas, charcuterie, vlees, vis, verse pasta,
lasagne, …
- Folies rond packs met flessen water,
frisdranken, melk, blikjes, …
- Winkelzakken en -zakjes voor de aankoop
van fruit en groenten in bulk
- Folies rond huishoudrollen, …
- …
Verzorgingsproducten
- Folies rond rollen toiletpapier, …
- Zakjes van oorstaafjes, reinigingswatjes,
badzout, …
- Zakjes van navullingen en staaltjes van
verzorgingsproducten (shampoo, conditioner,
douchecrèmes, handzeep, lichaamscrème,
zonnecrèmes, …)
- …
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Huishoudelijke en onderhoudsproducten
- Zakjes van navullingen van
onderhoudsproducten (wasmiddelen,
wasverzachters, vaatwasmiddelen)
- Zakken en zakjes van onderhoudsproducten
in poeder (waspoeder, vaatwaspoeder, …) ->
geen papieren zakken of zakjes
- …
Andere
- Folies rond reclamefolders, …
- Kassazakjes, supermarktzakjes,…
- Zakken en zakjes van speelgoed
- Zakken en zakjes van siervoorwerpen, …
- Zakken en zakjes van kantoormateriaal
(pochettes met stiften, kleurpotloden, …)
- Beschermingsfolies met ‘luchtbellen’
- Hoezen van elektrische huishoudapparatuur,
meubelen, matrassen, …
- Zakken van teelaarde, zand, …
- Zakken van korrels voor dieren, …
- …
METALEN VERPAKKINGEN
Levensmiddelen (inclusief spuitbussen)
- Blikjes van water, frisdranken, fruitsap,
nectar, ice tea, energiedrankjes, bier en
andere alcoholhoudende dranken, …
- Metalen blikken van koekjes, snoep, …
- Spuitbussen van slagroom
- Metalen doppen van flesjes bier, fruitsap, …
- Metalen deksels en stoppen van bokalen,
flessen, …
- Aluminium schaaltjes en vlootjes van lasagne,
pizza, …
- Aluminium schaaltjes en vlootjes van
dierenvoeder, …
- Conservenblikken van levensmiddelen
- …
Verzorgingsproducten
- Spuitbussen van deodorant, scheerschuim,
scheergels, …
- Spuitbussen van andere verzorgings- en
hygiëneproducten
- Spuitbussen van haarlakken,
haarverstevigers, haarschuim, …
- Spuitbussen van luchtverfrissers voor
toiletten, ...
- ...
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Andere
- Spuitbussen of metalen bussen van
autoreinigers (voor binnen of buiten)
- Spuitbussen of metalen bussen van
velgreinigers, remreinigers
- ….
DRANKKARTONS
- Dankkartons (groot en klein) van fruitsap,
nectar, …
- Dankkartons (groot en klein) van melk,
chocolademelk, fruitmelk, culinaire room, …
- Dankkartons (groot en klein) van soep
- Dankkartons (groot en klein) van sausen
- …
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