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Mechelen-Brussel / 10 11 2022 

Extra handhaving pakt 
sorteerfouten bij bedrijven aan  

Fost Plus, de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving en de OVAM 
zetten in op controle en handhaving op sorteren bij bedrijven 
De meest recente resultaten van de sorteeranalyse van het restafval bij bedrijven tonen aan 
dat nog te veel recycleerbare materialen in het restafval belanden. Juist sorteren aan de 
bron kan er voor zorgen dat inzamelaars extra materialen selectief kunnen inzamelen en dat 
die materialen vervolgens maximaal gerecycleerd kunnen worden. Fost Plus en de OVAM 
maakten daarom middelen vrij uit het werkplan Halve Euro* om twee extra personen in te 
zetten voor de controle en handhaving op sorteren bij bedrijven. Sinds eind 2021 voerden zij 
meer dan 700 controles uit, waarbij in 60% van de gevallen een sorteerfout vastgesteld 
werd.  

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Ik weiger afval te zien als een nutteloos 
restproduct. Waar mogelijk moeten we zoveel mogelijk van ons afval hergebruiken of recycleren 
en opnieuw inzetten voor andere toepassingen. Daar worden we allemaal beter van. Onze 
omgeving maar ook onze portemonnee. Dankzij de blauwe zak zijn we thuis al 
sorteerkampioenen maar het grootste deel van de dag zitten achter de bureau in plaats van in 
onze zetel. Het wordt dus tijd dat we ook op het werk een mentaliteitswijziging teweeg 
brengen. Met advies als het kan, met boetes als het moet”. 

Sorteerplicht  

Vlaamse bedrijven moeten 24 afvalfracties selectief aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om 
keukenafval en etensresten (organisch afval), hout, papier-karton of PMD. Controle en 
handhaving moeten naast verdere sensibilisering bedrijven in de goede richting duwen. In 
Vlarema 8 kregen de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM) al de opdracht om 
het restafval visueel te controleren en hierover in eerste instantie het gesprek met hun klanten 
aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken.  

Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo: “De visuele controles van onze inzamelaars zijn een 
instrument om afvalproducenten en inzamelaars in gesprek te laten gaan zodat ze samen 
pragmatische oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen die de bronsortering binnen 
Vlaamse bedrijven nog zou kunnen stellen.” 

Sorteerfouten registreren de inzamelaars ook in het non-conformiteitenregister van de OVAM. 
Deze registraties zijn één van de elementen op basis waarvan de afdeling Handhaving controles 
plant. 

“Vlaanderen heeft ambitieuze doelstellingen op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. 
Dat vraagt inspanningen van elke Vlaming thuis, maar ook van elk bedrijf in Vlaanderen. We 
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zijn thuis echte sorteerkampioenen, maar in onze bedrijven doen we het minder goed. En dus is 
er extra aandacht en ook handhaving nodig”, verklaart Jan Verheyen van de OVAM. 

Een blik op PMD 

In 47% van de door de handhavers gecontroleerde bedrijven zat nog PMD in het restafval. PMD 
sorteren is nochtans een gewoonte die we thuis allemaal hebben. Sinds de uitbreiding en 
uniformering van de sorteerboodschap is het bovendien nog simpeler: bijna alle plastic 
verpakkingen mogen bij het PMD – zowel thuis als op het werk.  

Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development bij Fost Plus: “We zien dat op 
open locaties met veel passage sorteren moeizamer gaat. Mensen willen er gewoon zo snel 
mogelijk van hun lege verpakking af. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op plaatsen waar 
zowel bezoekers, chauffeurs als werknemers komen de uitdaging het grootst is. Fost Plus heeft 
een uitgebreid aanbod van diensten, informatie en begeleiding om bedrijven en andere out-of-
home-locaties op weg te zetten met PMD sorteren. Via een leertraject op handhaving, doen we 
kennis en ervaring op over wat er wel en niet werkt bij bedrijven en hoe we hen nog beter 
kunnen ondersteunen.”   

Tot duizenden euro boete 

Voor de bedrijven waar sensibiliseren en ondersteunen niet tot het vereiste resultaat leidt, is 
handhaving belangrijk om indien nodig de bedrijven aan te manen om maatregelen te nemen en 
eventueel ook te verbaliseren en te beboeten. De handhavers maken een onderscheid tussen 
ernstige en kleine sorteerfouten. Zowel een aantal stuks PMD of één kartonnen doos in het 
restafval als het volledig ontbreken van bronsortering is een sorteerfout. Bij de beoordeling van 
de dossiers kan er o.a. ook gekeken worden naar het contract met de inzamelaar, het aanwezig 
zijn van recipiënten voor selectieve inzameling en het sorteergedrag. Naargelang de ernst van de 
vaststellingen zijn verschillende handhavingsinstrumenten mogelijk. Van  adviezen, raadgevingen 
en aanmaningen tot processen-verbaal. In 58% van de gevallen met een sorteerfout werd 
overgegaan tot een aanmaning, al dan niet vergezeld van een proces-verbaal. 

Vaak is het bezoek van de handhaver en extra informatie over de sorteerplicht voldoende voor 
bedrijven om hun gedrag aan te passen. Vooral bij ketens of bedrijven met meerdere vestigingen 
is er een duidelijk positief effect waarbij 1 bezoek van 1 handhaver in 1 vestiging impact heeft op 
alle locaties. De handhaving op het terrein wordt nog versterkt doordat er voor de opgestelde 
processen-verbaal ook effectief bestuurlijke beboeting volgt.  Zo wordt er een snel en duidelijk 
signaal aan de overtreders gegeven en bij de ernstige feiten (ernstige sorteerfouten of 
hardnekkige foutsorteerders) kan dit oplopen tot ettelijke duizenden euro’s aan beboeting. 

Kerncijfers 

2 handhavers 
Meer dan 700 inspecties tussen 08.11.2021 en 08.11.2022 

Bij 60% van de controles sorteerfouten vastgesteld. 

In  58% van de gevallen met een sorteerfout volgt een PV en/of aanmaning 
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Over de OVAM 

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste 
manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en 
beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te 
controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren. 

We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan 
een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. 

Contact: Jan Verheyen, Woordvoerder OVAM 
woordvoerder@ovam.be | +32 479 89 07 46 

 

Over Fost Plus 

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. 
Door organisatie, financiering en communicatie geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. 
Zo recycleren we jaarlijks bijna 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt, dankzij een efficiënte inzameling 
van glas, papier-karton en PMD.  

Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met 
alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, intercommunales, inzamel-, sorteer- en recyclagepartners en de 
burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de industrie en de handel en is actief in heel België, via de 
drie gewesten. Door aan te sluiten bij het collectieve systeem van Fost Plus dragen verpakkende bedrijven bij aan het 
realiseren van de ambitieuze Belgische en Europese recyclagedoelstellingen. www.fostplus.be  

Contact: Valerie Bruyninckx, Corporate Communication & PR Manager  
valerie.bruyninckx@fostplus.be | 02 774 48 32  

Over Denuo 

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en 
bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze meer dan 250 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen 
en hergebruik, recyclage en eindverwerking.  

Contact: Maarten Geerts, Communications manager Denuo 
pers@denuo.be | +32 495 20 96 63 

Over de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving  

De Afdeling Handhaving vormt het sluitstuk van een slagkrachtig omgevingsbeleid. Zij draagt bij aan een kwaliteitsvolle 
leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. 

De afdeling Handhaving draagt vanuit haar eigen expertise op een geïntegreerde en gedragen manier bij tot een 
verbetering van de naleving van de regelgeving inzake leefmilieu, ruimte en onroerend erfgoed. Zij zet daarbij in op de 
uitvoering van zowel proactieve als reactieve controles en bestuurlijke beboeting. Zij zorgt bij deze handhaving voor 
een optimale toepassing van diverse instrumenten, een gerichte samenwerking met andere actoren en 
milieucrisismanagement. Zij wendt haar ervaring aan in samenwerking met de beleidsmakers de omgevingsregelgeving 
te optimaliseren.  

 


