Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029
Bijlage I – Samenstellingseisen PMD
Materiaalspecificatie PMD
Specificatienummer UMP-534 - Specificatiedatum 12/2020
Materiaal:

PMD

A Specificatie / Beschrijving
Gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen en niet-verpakkingen afkomstig van Nederlandse
huishoudens, (vrijwel volledig) bestaande uit kunststof, metaal en/of drankenkartons en vervaardigd van
Materiaalsoort
lengte
stuksgewicht
Kunststof
≤ 75 cm
≤ 500 gram
Metaal
≤ 75 cm
≤ 500 gram
Drankenkartons, bestaand uit karton/PE of karton/aluminium/PE

volume
≤ 5 liter
≤ 5 liter

Bovenstaande waarden betreffen de oorspronkelijke afmeting/gewicht/volume van de (niet-) verpakking.
Materialen als doppen, deksels, wikkels, seals en etiketten mogen nog (los) aanwezig zijn.
B Zuiverheid
Minstens 85 gewichts-% conform A Specificatie / Beschrijving.

C Stoorstromen
Stoorstromen Categorie I
Maximaal totaal gewichtsaandeel Stoorstromen Categorie I

0%

Niet toegestaan vanwege wet- en regelgeving of gevaarlijk voor medewerkers (zie Annex I.)
Stoorstromen Categorie II
Maximaal totaal gewichtsaandeel Stoorstromen Categorie II

15%

Schadelijk voor proces en/of negatieve invloed op kwaliteit outputstromen (zie hieronder en Annex II).
Producteigen materiaal:
Materiaalsoort
Kunststof
Metaal
Annex II

lengte
> 75 cm
> 75 cm

stuksgewicht
> 500 gram
> 500 gram

volume
> 5 liter
> 5 liter

Productvreemd materiaal:
-

Glas, (hygiënisch, sanitair) papier, karton, stenen, rubber, textiel, hout, incontinentie-materiaal,
elektrische apparaten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

D Levervorm en acceptatie
-

Los gestort of geperst / gebaald, waarbij de verdichtingsgraad van het materiaal voldoet aan de
acceptatie-eisen voor een ongestoorde sortering.
Visueel herkenbaar als PMD, waarbij versmering zoveel als mogelijk is vermeden
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Annex I (Stoorstromen Categorie I)

Het materiaal dient vrij te zijn van de volgende verontreinigingen die de veiligheidsrisico’s in de keten van
inzameling tot en met recycling opleveren, waaronder:
-

-

Klein chemisch afval (KCA), waaronder verpakkingen van huishoudelijke aard; zoals was- en
schoonmaakmiddelen en doe-het-zelf artikelen uit onderstaande categorieën, die niet schud-, schenkof schraapleeg zijn*:
o Oxiderende / ontvlambare stoffen (zoals vlekverwijderaar en wasbenzine)
o Acuut toxische stoffen (zoals stickeroplosser)
o Bijtende stoffen (zoals gootsteenontstopper)
o Stoffen met gezondheidsgevaar(zoals vloerwasverwijderaar en terpentine)
o Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (zoals bleek en thinner)
Klein gevaarlijk afval (KGA)
Medicinaal- en ziekenhuisafval
Injectienaalden
Dierlijk afval (zoals kadavers en slachtafval)

*Enkel indien deze verpakkingen van huishoudelijke aard schud-, schenk- of schraapleeg zijn behoren deze dus
tot het PMD, in andere gevallen betreft het klein chemisch afval (KCA).
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Annex II (Stoorstromen Categorie II)
Deze lijst betreft verpakkingen en niet-verpakkingen die voldoen aan de criteria zoals omschreven onder A van
de specificatie, maar toch als stoorstroom zijn gedefinieerd, in aanvulling op de onder C gedefinieerde
stoorstromen. Deze lijst is dynamisch en kan, na goedkeuring in het PKO, worden aangevuld op basis van
ervaring.
-

Kitkokers
(Niet-)verpakkingen vervaardigd uit piepschuim (EPS)
(Niet-) verpakkingen vervaardigd uit PVC
Video- en cassettebanden
Lege verfblikken
Kunststof mondkapjes
Lege druk-houdende spuitbussen

Daarnaast zijn er verpakkingen en niet-verpakkingen die niet voldoen aan de restricties uit de
materiaalspecificatie PMD voor wat betreft de lengte, het gewicht en het volume voor producteigen materiaal
zoals omschreven onder C (stoorstromen).
Ten behoeve van inwoner-communicatie door gemeenten wordt, mede op basis van een uitvraag bij de
inzamelaars, sorteerders en recyclers van het Nederlands PMD-materiaal, onderstaand een lijst van
stoorstromen benoemd met voorbeelden van (niet-)verpakkingen die niet aan de specificatie voldoen en
daarnaast het sorteer- en/of recyclingsproces verstoren.
Deze informatie kan de basis bieden voor communicatiecampagnes voor een betere bewustwording. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan:
-

Te grote stukken plastic; zoals landbouwfolie en worteldoek.
Te lange stukken; zoals tuinslang, touwen en snoeren.
Samengestelde materialen; zoals papieren broodzak met kunststof venster.
Verpakkingen met inhoud; zoals koffiecapsules.
Storende materialen die te zwaar zijn; zoals BBQ’s.
Biodegradeerbare verpakkingen.
Niet doelstromen; zoals elektrische apparaten, organisch afval en stenen.
Seizoensgebonden stoorstromen; zoals zwembadjes en kerstboomnetten.
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