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1 Risicobeheersing: inzameling kan verdergezet worden 

De Vlaamse overheid wil maximaal vanuit risicobeheersing werken. Daarnaast willen we ook de 
communicatie naar burgers en bedrijven zo simpel mogelijk houden, zodat deze communicatie wel 
maximaal opgevolgd wordt.  
 
Na overleg met de ziekenhuissector en virologen blijkt dat het risico op overdracht van het virus via 
afval  al miniem is, laat staan als dit ingepakt is in een zak of container. Ook via voedselresten is de 
kans op besmetting zeer klein. Eens het virus in een huisvuilzak/papierdoos is terecht gekomen, komt 
het er niet meer uit. Om kans op een besmetting te veroorzaken, is direct contact met het besmette 
oppervlak nodig. Mits goede algemene afspraken (niet in het afval roeren) en de algemene 
hygiënemaatregelen (handhygiëne, geen mond-gezicht contact) kan de inzameling zonder risico 
worden verder gezet. Een goede en efficiënte afvalinzameling is zelfs cruciaal om geen bijkomende 
hygiëne- en gezondheidsrisico’s te creëren in deze moeilijke tijden. De afvalsector is een belangrijke 
partner om deze crisis het hoofd te bieden. 

2 Sorteerboodschap  

De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Omdat mensen veel 
meer thuis zijn, zien we het huishoudelijk afval stijgen. We verwachten bijgevolg wel een daling van 
het gelijkaardig bedrijfsafval. Toch is het belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. 
Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een 
tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van 
restafval.  
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3 Voorzorgsmaatregelen bij de inzameling  

Om bij de inzameling van het afval kans te maken om besmet te worden zou rechtstreeks contact 
met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Dit is erg onwaarschijnlijk,. Niettemin 
vragen we toch om volgende voorzorgsmaatregelen te communiceren naar burgers/bedrijven voor 
het aanbieden van het afval. Ze kunnen de inzamelaars in alle veiligheid hun werk verderzetten :  
- Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak 

steekt of contact met het afval mogelijk is. 
- Indien het restafval in een containers wordt opgehaald, steek het afval zoveel mogelijk eerst in 

een zak vooraleer het in de container te deponeren. Indien bij de gft/OBA inzameling een zak 
wordt gebruikt moet die wel composteerbaar (zak met OK compostlogo of kiemplantlogo) of uit 
papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.  

- Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak 
gemakkelijk kan oppakken.  

- Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.  
- Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval.  
- Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle 

mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.  

 
Daarnaast is het belangrijk dat het inzamelpersoneel bij de afvalinzameling de regels rond “social 
distancing“ respecteert. Voor  het inzamelpersoneel moet er voldoende gereinigde werkkledij en 
veiligheidshandschoenen ter beschikking worden gesteld. Mondmaskers zijn voor het 
inzamelpersoneel niet vereist, deze hebben geen nut omdat overdracht van het virus niet via de 
lucht gebeurt. Ook moet benadrukt worden dat het personeel de algemene instructies i.v.m. hygiëne 
volgt, dit wil zeggen een goede handhygiëne na de ronde en geen hand- gezicht contact tijdens de 
ronde, ook niet met de handschoenen.  
 
Voor bedrijfsrestafval mag de visuele controle op de sorteerplicht bij het restafval voorlopig worden 
opgeschort.  

4 Afval van triagecentra en andere geneeskundige 
praktijken  

De OVAM stelt dat in de geneeskundige praktijken, waartoe de triagecentra behoren volgende geldt :  
- Besmeurde PBM’s, verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers,… vervuild met 

(kleine) hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten, alsook vervuild 
wegwerplinnen worden altijd afgevoerd als risicohoudend medisch afval (via gele tonnen of 
ander goedgekeurd recipiënt).  

- De overige afvalstoffen van de geneeskundige praktijken mogen afgevoerd en verwerkt worden 
als niet-risicohoudende afvalstoffen en kunnen dus weg via de huishoudelijke ronde of de 
bedrijfsafvalronde.  

 
Indien het afval in een container wordt opgehaald, moet het afval zoveel mogelijk eerst in een zak 
gestoken worden, vooraleer het in de container te deponeren. 
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Afvalzakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen 
afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. 
Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk 
kan oppakken.  
  

5 Prioriteit van de inzameling1  

De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft momenteel gegarandeerd. 
Indien er op termijn een personeelstekort zou ontstaan bij de privaatrechtelijke of publieke 
afvalinzamelaars, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft/OBA. De 
inzameling van papier en karton, pmd, grofvuil, snoeihout, etc kan dan tijdelijk stopgezet worden.  
 
Hierbij kunnen de lokale besturen een lokale beoordeling maken waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in 
dichtbebouwde zones. Privaatrechtelijke inzamelaars moeten voorrang geven aan de afvalinzameling 
bij alle essentiële sectoren. Daarnaast kunnen ook privaatrechtelijke inzamelaars bij bedrijven 
uiteraard bepaalde prioriteiten stellen, zoals bedrijven met weinig opslagruimte eerder bedienen. 
 
Stromen waarvan de inzameling tijdelijk wordt stopgezet, moeten de burgers en bedrijven maximaal 
thuis of in het bedrijf opslaan, en niet meegeven met het restafval, zodat er daar geen 
capaciteitsproblemen ontstaan.  
 
Ook afvalstraatjes, ondergrondse containers, glasbollen en textielcontainers worden op regelmatige 
basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten 
deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan. 
 
Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-
huisophaling van restafval en gft/OBA-afval niet meer haalbaar is, kunnen restafval en gft/OBA in 
dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.  
 

6 Voorzorgsmaatregelen bij de verwerking  

Hier is het belangrijk om te kijken of een manuele handeling van het afval nodig is.  
We gaan ervan uit dat wat betreft de verwerking van gft/OBA en een deel van het restafval het afval 
direct in stortbunkers terecht komt en er geen contact meer is tussen het afval en het personeel. Dit 
afval kan direct verwerkt worden.  
 

 
 
 
1Omzendbrief van 17 maart 2020 betreffende de dienstverlening rond afvalinzameling in geval van verminderde personeelsbezetting wegen 
coronacrisis  
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Bij restafval dat nog wordt nagesorteerd, kan manueel contact met het afval uit voorzorg best 
vermeden worden. Kraansortering en gebruik maken van automatische sorteertechnieken is wel 
mogelijk. 
 
Afval waar wel nog een manuele handeling gebeurt (bv sortering van pmd) wordt voor de zekerheid 
aangeraden om minstens 72 u te stockeren, alvorens de verwerking te starten. Na 72 uur zijn de 
eventuele virusresten op het afval in ieder geval volledig afgestorven.  
 
 
______ 
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