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Restafval

Papier/ 
Karton

PMD+

•  Niet recycleerbaar afval dat  
qua aard en samenstelling  
overeenkomt met  
huishoudelijk afval.

•  Recycleerbare afvalstoffen zoals  
papier & karton, hout, metalen, fo-
lies, PMD, ... die selectief dienen te 
worden ingezameld [art. 4.3.2 van 
het VLAREMA (VLA), art. 18bis van 
het afvaldecreet (WAL) of art. 19 van 
de ordonnantie afvalstoffen (BRU)]; 
massieve stukken die schade kun-
nen veroorzaken aan machines; 
gevaarlijk afval; gasflessen.

1.  Doe uw afval in een gesloten zak.
2.  Werp eerst licht afval en daarna 

zwaar afval in de container.
3.  Doe geen vloeistoffen in de  

container.
4.  Zorg ervoor dat de container 

opnieuw afgesloten wordt na het 
inwerpen van uw afval.

•  Papier zakken  
• Kartonnen dozen
•  Tijdschriften, kranten  
• Boeken
• Computerpapier 
• Papieren bladen
• Folders (zonder plastic folie)

•  Plastic verpakkingen:  
flessen, flacons, schaaltjes,  
vlootjes en bakjes.  
Alsook potjes, folies en zakjes

•  Metalen verpakkingen:  
blikken, spuitbussen,  
bakjes en schaaltjes.  
Deksels, doppen, kroonkurken

• Drankkarton

• Piepschuim (Isomo)
• Aluminiumfolie
•  Verpakkingen bestaande uit een 

mix van materialen die niet van  
elkaar kunnen gescheiden worden

•  Verpakkingen met  
gevarenpictogrammen

•  Bedrijfsmatige of industriële  
verpakkingen, palletfolies  
(=aparte ophaling in plasticfolie 
zakken)

1.  Maak alles zo klein mogelijk.
2.  Gooi eerst karton en daarna 

papier in de container. (betere 
vulling)

3.  Zorg ervoor dat de container  
gesloten wordt na het inwerpen 
van uw papier/karton.

1.  Flessen en andere verpakkingen 
goed leeggieten

2.  Verwijder de plastic folie van 
schaaltjes en gooi ze los van el-
kaar in de zak

3.  Duw plastic flessen plat, zet de 
dop erop

4.  Zorg ervoor dat de container 
opnieuw gesloten wordt na het 
inwerpen van uw afval.

• Vuil of vet papier 
• Aluminiumpapier
• Behang 
•  Pizzadozen
•  Cellofaanpapier
•  Plastic folie van verpakking  

rond tijdschriften

1.  Verwijder alle deksels en doppen 
van de glazen flessen en/of  
bokalen.

2.  Vermijd zoveel mogelijk vloeistof.
3.  Zorg ervoor dat de container  

gesloten wordt na het inwerpen 
van uw glas.

Keukenafval/
etensresten

ONVERPAKTE LEVENSMIDDELEN/
KEUKEN-EN ETENSRESTEN
•  Gekookte etensresten
•  Saus, soep
•  Groenten & Fruit
•  Brood en deegwaren
•  Etensresten

VERPAKTE LEVENSMIDDELEN
•  Onverpakte levensmiddelen
•  Groenten & fruit verpakt in folie, 

netjes, schaaltjes
•  Verpakte levensmiddelen  

(kaas, charcuterie, beleg, pizza, …
• Diepvriesproducten
• Verpakte foodproducten
•  Melkproducten (yoghurt in  

verpakking, …) 

ONVERPAKTE LEVENSMIDDELEN/KEU-
KEN-EN ETENSRESTEN
•  Niet-organische stoorstoffen zoals 

bestek en servetten
•  Verpakkingen
•  Verpakte levensmiddelen
•  Mosselen
•  Tuinafval
•  Theezakjes en koffiepads
•  Beenderen
•  Vet & Oliën (aparte afvalfractie)

VERPAKTE LEVENSMIDDELEN
•  Verpakte levensmiddelen in glas/blik
• Mosselen
• Theezakjes en koffiepads
• Vet & Oliën (aparte afvalfractie)
• Beenderen
• Tuinafval

1.  Zorg dat er op plaatsen waar 
etensresten en voedselafval kun-
nen ontstaan afvalbakken aan-
wezig zijn (keuken, refter, ….). Zo 
vermijd je dat er restafval bij het 
keukenafval terecht komt.

2.  Rolcontainers max. tot 15 cm 
onder de rand vullen indien vloei-
stoffen worden meegegeven

3.  Zorg ervoor dat de container 
steeds goed gesloten wordt na 
het deponeren van uw afval

•  Glazen flessen
•  Bokalen zonder deksel of dop

•  Ruiten en spiegels
• Lampen, TL-buizen
• Stenen flessen
• Kruiken, porcelein
• Aardewerk
• Kristal

Glas


