Een initiatief van Fost Plus en Leefmilieu Brussel.

Lees dit eerst.

Sorteer uw
professioneel afval.
Sorteert u thuis al? Doe het dan voortaan ook in uw handels- of
horecazaak. Want hoe beter u uw afval sorteert, hoe beter we
het kunnen recycleren. Zo beschermt u niet alleen het milieu
en het klimaat, u handelt ook in uw eigen belang. Sorteren is
immers wettelijk verplicht voor alle handelszaken en bedrijven
in Brussel. Bovendien is het een gebaar dat uw collega’s,
bezoekers en klanten zeker zullen waarderen.

Het beste afval is het afval dat niet bestaat.

Sorteren, een opportuniteit
Het sorteren van afval in uw handels- of horecazaak is niet alleen een verplichting.
Het biedt vooral veel voordelen:
> Het is goed voor de planeet
> Het is goed voor uw imago
> Het vereist geen grote investeringen

Als professional bent u verantwoordelijk voor de juiste recyclage van het afval dat u
produceert. Samengevat moet u:

1 - Uw afval sorteren op basis van volgende categorieën:

PMD

Papier-Karton

Glas

Restafval

Groenafval

Verplicht
teruggenomen afval*

Gevaarlijk afval

Afval van dierlijke
bijproducten

*Gebruikte frituurolie, gebruikte olie, batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, geneesmiddelen, banden,
afgedankte voertuigen, zonnepanelen.

2 - Het bewijs leveren van het juiste afvalbeheer
via een document dat afgeleverd wordt door:
> Een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel als uw afval wordt opgehaald,
> Een verwerkingscentrum of een Recypark / containerpark als u het afval daar aflevert.
Bewaar dit bewijs minstens 5 jaar. Weet u niet wie te contacteren voor uw afvalinzameling?
Kijk dan op recyclebxlpro.be/ophaler

Ontvang een premie!
Begint u met het sorteren van het PMD
(blauwe zak) in uw handels- of horecazaak?
Goed nieuws: Fost Plus schenkt u een premie van 75 EUR als u start met het sorteren
van uw PMD-afval (premie geldig tot eind 2020)!
Om deze premie te krijgen:
> Contacteert u een afvalophaler die partner is van Fost Plus.
> Ondertekent u een contract voor het ophalen van uw PMD.
Uw partner voor afvalbeheer helpt u bij het bekomen van de premie.
Zie recyclebxlpro.be/premie voor meer informatie.

Gevaarlijk afval dat u binnen
uw beroepsactiviteit produceert
Het gaat om afvalstoffen die een risico vormen voor de gezondheid of het milieu:
brandbare, explosieve, irriterende of giftige producten. Op de verpakking kan u ze
gemakkelijk herkennen:

Bijtend

Irriterend /
Schadelijk

Gevaarlijk voor
het milieu

Brandbaar

Gevaarlijk
op lange
termijn

Giftig

Voor uw gevaarlijk afval is het uiterst belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen en een nauwgezet verwijderingsproces te volgen. Doe een beroep op een
inzamelaar voor de ophaling. Raadpleeg daarvoor de lijst van erkende inzamelaars op
de website van Leefmilieu Brussel. Meer informatie op recyclebxlpro.be/ophaler
Wat als u niet aan deze verplichtingen voldoet?
Dan vervuilt u niet alleen het milieu. Bij een controle door een inspecteur van
Leefmilieu Brussel, gemeentelijke inspecteur of de politie riskeert u een administratieve
boete van 50 tot 62.500 EUR.

Vragen?
Hebt u nog vragen over hoe u met uw handelszaak best kan sorteren?
Neem een kijkje op onze website recyclebxlpro.be

