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FACTSHEET

Stoorstoffen 

De materialen die niet geaccepteerd moeten worden, 
kunnen we onderscheiden in Type 1- en Type 2-stoor-
stoffen. Dit zijn ook geen verpakkingsmaterialen. 

Type 1

Type 1-stoorstoffen zijn materialen die op grond van 
wet- en regelgeving niet kunnen worden geaccepteerd 
en/of gevaarlijk zijn voor medewerkers van de 
installatie. Voorbeelden hiervan zijn:
• Medisch afval
• Gevaarlijk afval
• Asbest
• Slachtafval/dode dieren
• Incontinentiemateriaal 
• Brandgevaarlijke stoffen (jerrycans met inhoud)

Type 2 

Type 2-stoorstoffen zijn materialen die schadelijk zijn 
voor de installatie of een negatieve invloed hebben op 
de outputkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn:
• Huishoudelijk restafval
• Textiel/kleding
• (Landbouw)zeilen/worteldoek/tentzeilen

• Bouwmaterialen/gereedschap
• Elektronica
• Harde kunststoffen niet zijnde verpakkingsmateriaal
• Speelgoed
• Verpakking met een inhoud van meer dan 5 liter 

Acceptatieprocedure PMD op overslag- 
of sorteerinstallatie (bronscheiding)

Deze factsheet maakt duidelijk wat de acceptatieprocedure is voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 

en drankenkartons (PMD) op overslag- en sorteerlocaties. Om de verpakkingsmaterialen te kunnen gebruiken 

als grondstof voor nieuwe materialen, moeten stoorstoffen zoveel mogelijk worden vermeden. De 

binnenkomende PMD moeten daarom gecontroleerd worden op stoorstoffen. De wel/niet-lijst opgenomen in 

deze factsheet is hierbij leidend. Deze lijst is ingedeeld op basis van de drie stromen waarin PMD bij 

huishoudens worden ingezameld: plastic verpakkingen (stroom 1), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 

en drankenkartons (stroom 2) en plastic verpakkingen en drankenkartons (stroom 3). 
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Visuele inspectie 

Om een visuele inspectie te kunnen 
uitvoeren, is het noodzakelijk dat 
kunststof verpakkingsafval los of 
in transparante zakken wordt aan-
geleverd. Indien het door de wijze 
van aanlevering niet mogelijk is om 
een visuele inspectie uit te kunnen 
voeren (doordat het materiaal bij-
voorbeeld in grijze vuilniszakken is 
aangeleverd), worden deze stoor-
stoffen - indien mogelijk - met een 
kraan of shovel gesorteerd en apart 
gehouden. Wanneer grijze vuilnis-
zakken worden aangetroffen, dan 
wordt verondersteld dat hierin huis-
houdelijk restafval zit. Deze zakken 
worden niet ter plaatse geopend. 
De goedgekeurde PMD wordt bij de 
PMD-voorraad geschoven.

Procedure bij  
Type 1-stoorstoffen

• Als er tijdens de acceptatie 
(een visuele inspectie) van een 
inkomende vracht stoorstoffen uit 
type 1 worden aangetroffen en de 

acceptant de situatie gevaarlijk 
inschat voor het milieu of de 
volksgezondheid (bijvoorbeeld door 
vermengingsgevaar), wordt de 
gehele vracht afgekeurd. 

• De afgekeurde vracht wordt niet 
geaccepteerd en zal in overleg 
met de opdrachtgever binnen twee 
werkdagen teruggestuurd worden 
naar de opdrachtgever. 

• De door de ontvangende partij  
gemaakte kosten worden door-
belast aan de opdrachtgever. De 
kostencomponenten zijn: handling 
en eventueel transport. 

• De acceptant moet minimaal drie 
en maximaal vijf foto’s maken 
waarop de gehele vracht goed 
zichtbaar is en de stoorstoffen 
zichtbaar zijn. Ook moet een foto 
van het begeleidingsdocument 
worden gemaakt. 

• Daarnaast moet op het 
acceptatieformulier duidelijk 
omschreven worden welke 
stoorstoffen zijn aangetroffen. 

Procedure bij  
Type 2-stoorstoffen

• Als er tijdens de acceptatie 
(een visuele inspectie) van een 
inkomende vracht stoorstoffen 
uit type 2 worden aangetroffen, 
worden deze stoorstoffen - indien 
mogelijk - met een kraan of shovel 
gesorteerd en apart gehouden. De 
goedgekeurde PMD wordt bij de 
PMD-voorraad geschoven. 

• Als de verontreiniging met  
type 2-stoorstoffen groot is  
(> 10%) en is verspreid door de 
gehele vracht, wordt de gehele 
vracht afgekeurd. De afgekeurde 
vracht wordt niet geaccepteerd 
en zal in overleg met de 
opdrachtgever teruggestuurd 
worden naar de opdrachtgever 
of onder voorwaarden worden 
verwerkt op de daarvoor 
aangewezen methode. 

• De door de ontvangende partij 
gemaakte kosten worden 
doorbelast aan de opdrachtgever. 
De kostencomponenten zijn: 
handling, voorsortering, eventueel 
transport en verwerking. 

• De acceptant moet minimaal drie 
en maximaal vijf foto’s maken 
waarop de gehele vracht goed 
zichtbaar is en de stoorstoffen 
zichtbaar zijn. Ook moet een foto 
van het begeleidingsdocument 
worden gemaakt. 

• Daarnaast moet op het 
acceptatieformulier duidelijk 
omschreven worden welke 
stoorstoffen zijn aangetroffen.

• Indien de verontreinig een 
structureel karakter heeft, 
vindt overleg plaats met de 
contractpartij over een passende 
oplossing.
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wel/niet-lijst
STROOM 1: ACCEPTATIE / SCHEIDINGSREGELS HUISHOUDELIJKE PLASTIC VERPAKKINGEN

PLASTIC VERPAKKINGEN

WEL

Plastic verpakkingen moeten LEEG zijn.

• Flessen voor frisdrank, water en melk
• Flessen voor olie en azijn
• Knijpflessen voor sauzen en olie
• Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
• Verpakking van kaas, vlees en vis
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs
• Bakjes voor salade, groente en fruit
• Zakken voor pasta, rijst, snacks
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Zakken voor brood, fruit, snoepgoed
• Plastic tassen en zakjes
• Plantenpotjes
• Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

NIET

• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen met chemische stoffen
• Kitkokers en piepschuim
• Landbouwplastic en vijverfolie
• Chips- en koffieverpakkingen (met aluminium laagje aan de binnenkant)
• Drankenkartons 
• Metalen (verf)verpakkingen
• Ander verpakkingsmateriaal zoals glas
• Resten papier en karton
• Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
• Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten
• Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
• Kleding/Textiel en elektronische apparaten
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STROOM 2:  ACCEPTATIE / SCHEIDINGSREGELS HUISHOUDELIJKE PLASTIC VERPAKKINGEN, 
METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKENKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN DRANKENKARTONS METALEN VERPAKKINGEN

WEL

Plastic verpakkingen moeten  
LEEG zijn. 

• Flessen voor frisdrank, water en melk
• Flessen voor olie en azijn
• Knijpflessen voor sauzen en olie
• Flacons voor wasmiddelen, shampoo 

en zeep
• Verpakking van kaas, vlees en vis
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs
• Bakjes voor salade, groente en fruit
• Zakken voor pasta, rijst, snacks
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Zakken voor brood, fruit, snoepgoed
• Plastic tassen en zakjes
• Plantenpotjes
• Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld 

tandenborstels, schroefjes e.d.)

Drankenkartons  
moeten LEEG zijn. 

• Kartonnen pakken 
van vruchtensappen, 
water en wijn

• Kartonnen pakken 
van melk, vla en 
yoghurt

• Kartonnen pakken 
voor soep en sauzen

Metalen verpakkingen 
moeten LEEG zijn. 

• Drankblikjes (voor 
frisdrank, bier en 
dergelijke)

• Blikjes van honden- en 
kattenvoer

• Stalen siroopflessen
• Conservenblikken (soep, 

pastasaus, groenten, 
fruit)

• Aluminium schaaltjes 
van levensmiddelen

NIET

• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen met chemische stoffen
• Kitkokers en piepschuim
• Landbouwplastic en vijverfolie
• Chips- en koffieverpakkingen (met 

aluminium laagje aan de binnenkant)
• Ander verpakkingsmateriaal zoals 

glas
• Resten papier en karton
• Doordrukstrips (van medicijnen en 

kauwgom)
• Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, 

kratten
• Huisraad en gebruiksvoorwerpen 

(emmers, druiprek en dergelijke)
• Kleding/Textiel en elektronische 

apparaten

• Drankenkartons die 
niet helemaal leeg 
zijn

• Drankenkartons 
waarin ander 
materiaal is gestopt

• Verfblikken
• Alle soorten spuitbussen
• Blikken en schaaltjes 

met inhoud
• Blikken en schaaltjes 

waarin ander materiaal 
is gestopt
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met de Vereniging Afvalbedrijven,  
t. 073 – 627 94 44, info@verenigingafvalbedrijven.nl

www.verenigingafvalbedrijven.nl
www.wastematters.eu

STROOM 3:  ACCEPTATIE / SCHEIDINGSREGELS HUISHOUDELIJKE PLASTIC VERPAKKINGEN  
EN DRANKENKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN DRANKENKARTONS

WEL

Plastic verpakkingen moeten LEEG zijn.

• Flessen voor frisdrank, water en melk
• Flessen voor olie en azijn
• Knijpflessen voor sauzen en olie
• Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
• Verpakking van kaas, vlees en vis
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs
• Bakjes voor salade, groente en fruit
• Zakken voor pasta, rijst, snacks
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Zakken voor brood, fruit, snoepgoed
• Plastic tassen en zakjes
• Plantenpotjes
• Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld 

tandenborstels, schroefjes e.d.)

Drankenkartons moeten LEEG zijn. 

• Kartonnen pakken van vruchtensappen, 
water en wijn

• Kartonnen pakken van melk, vla en 
yoghurt

• Kartonnen pakken voor soep en sauzen

NIET

• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen met chemische stoffen
• Kitkokers en piepschuim
• Landbouwplastic en vijverfolie
• Chips- en koffieverpakkingen (met aluminium 

laagje aan de binnenkant)
• Metalen (verf)verpakkingen
• Ander verpakkingsmateriaal zoals glas
• Resten papier en karton
• Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
• Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten
• Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, 

druiprek en dergelijke)
• Kleding/Textiel en elektronische apparaten

• Drankenkartons die niet helemaal leeg 
zijn

• Drankenkartons waarin ander materiaal  
is gestopt

mailto:info%40verenigingafvalbedrijven.nl?subject=
http://www.verenigingafvalbedrijven.nl
http://www.wastematters.eu

