VALIPAC
VALIPAC
16933

Dynamiek
01.04.2014

Circulation: 14000

81e9d0

Page: 42

517

HET BEDRIJF DAG IN DAG UiT

Ook de ondernemingen sorteren in 2014
Februari 2014 luidt een nieuw tijdperk in voor ondernemingen Na papier karton in 2013 moeten ze

vanafnu ook PMD glas en groenafval sorteren Op w maart 2014 organiseerde BECI een infobijeenkomst
om u te helpen deze veranderingen in uw onderneming toe te passen
egenwoordigishetvoordemees

te gezinnen vanzelfsprekend dat
ze thuis hun afval sorteren Bo

9j

HJ

BhT

p

Hj
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deel te nemen aan de selectieve opha
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men zijn woning verlaat Zoiets houdt
geen steek als we zien hoe groot de ge
produceerde afvalhoeveelheid is en wat

er ecologisch economisch en sociaal op
het spel staat

Met de ordonnantie van juli 2012 wordt
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voortaan iedereen verplicht te sorte

laatsten hebben stof tot nadenken ge

zijn zoals SITA en MCA Recycling Deze

verbeteren ook al is het recycleren er de

ren Een verplichting die voor heel wat

geven en met bepaalde deelnemers ge

cijfers van Fost Plus spreken boekdelen

ondernemingen synoniem is van ver
anderingen en aanpassingen Maar on

sprekken gevoerd Tot slot is BNP Paribas
Securities Services komen getuigen over

sinds 2010 is de tonnage van buiten de
gezinnen ingezameld PMD gestegen van

dernemingen zijn er niet altijd correct
op voorbereid en geïnformeerd Om dit

eigen ervaringen op het terrein
Het mooie succes van dit evenement be

204 ton jaar naar 1034 ton jaar Maar de
weg is nog lang vooraleer we bereiken

te verhelpen waren alle Brusselse onder

wijst ook dat er nog werk aan de win

dat iedereen overal sorteert

nemingen op 10 maart 11 uitgenodigd

kei is om het afvalbeheer in Brussel te

laatste jaren fors op vooruitgegaan De

LaurieVerheyen Afvaladviseur BECI

voor een infolunch

Dankzij de samenwerking van Brussel
Leefmilieu Fost Plus Val i Pae en het

Kabinet van Minister Huytebroeck kon
er over de wettelijke en de zuiver prakti

De verplichting geldt voor al wie afval produceert heeft ophaalt en ver
voert Ze is van toepassing op het sorteren en de selectieve ophaling van

sche aspecten uitleg worden gegeven aan

afval in ondernemingen namelijk

meer dan vijftig personen die de zitting
bijwoonden

Papier karton
PMD

Afval van wit en gekleurd verpakkingsglas

Hoe beginnen we eraan

Restafval

Fost Plus stelt aan ondernemingen gratis
materiaal ter beschikking zowel voor de

Plantaardig afval
Gevaarlijk afval

praktijk als voor de communicatie en de
sensibilisering De website

Ander afval dat onderworpen is aan de temgnameverplichting
Bovendien is de onderneming verplicht een overeenkomst met een ope

is een waar een
traal informatieplatform waarop u alle

rator te sluiten wanneer ze een hoeveelheid afval produceert of heeft die
groter is dan

communicatiemateriaal kunt vinden

301 week restafval OF

zoals affiches over sorteren zelfklevers
voor vuilnisbakken success stories een

5ol week PMD OF
301 week papier en karton

praktische sorteergids en tal van advie
zen voor een efficiënte invoering van het

sorteren
Val i Pac van zijn kant moedigt het sor

Het Brussels Waste Network een BECI programma dat door het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest wordt gesteund zet zich hiervoor in en werkt samen met

teren van industriële verpakkingen in

bedrijven om de situatie te verbeteren Wenst
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ondernemingen aan door hen verschil
lende aantrekkelijke premies te bieden
Deze infozitting werd ook bijgewoond
door meerdere afvalophalers die in het

u meer info Dan moet u zeker gaan kijken op f
de website
ofu I
kunt contact nemen met de afvaladviseur bij I
BECI Laurie Verheyen

0471326515
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief
1 Afval dat niet afzondertijk moet worden opgehaald

2 Afval van elektrische en elektronische installaties batterijtjes en batterijen voedingsotie en vetstoffen minerale oliën banden VBG vervallen geneesmiddelen fotografisch
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