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BRUSSEL, 9 DECEMBER 2022 – Vanaf 1 januari 2023 mogen alle kleine aluminium verpakkingen 

(individuele kaasporties, chocoladewikkels, kroonkurken, deksels, enz.) en koffiecapsules in de blauwe zak om 

zo gerecycleerd te worden. 

AREME, de Associatie voor de recyclage van licht metalen verpakkingen en items, promoot sinds 2016 deze 

pragmatische en effectieve oplossing voor een meer circulaire economie. Deze uitbreiding van de inzameling 

en verbetering van de sorteer- en recyclageoplossing voor deze producten zal het mogelijk maken om meer 

aluminium te recycleren, een uitstekend materiaal voor de circulaire economie, omdat het oneindig 

recycleerbaar is. 

Dankzij de betrokkenheid van onze leden en een vruchtbare samenwerking met Fost Plus, de organisatie die 

instaat voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België, zijn we verheugd 

aan te kondigen dat vanaf 1 januari alle aluminium verpakkingen, groot en klein, evenals koffiecapsules, overal 

in België gesorteerd mogen worden in de blauwe zak, zowel thuis als op het werk. 

Eenmaal opgehaald, worden de koffiecapsules en kleine verpakkingen van aluminium dankzij de installatie van 

nieuwe apparatuur verzameld in de PMD-sorteercentra en worden ze vervolgens naar een nieuwe recyclagelijn 

gestuurd. 

Deze oplossing – die het sorteren van afval voor Belgen gemakkelijker maakt en innovatie stimuleert ten dienste 

van het behoud van natuurlijke hulpbronnen – is enkel mogelijk geworden dankzij de financiële inzet van Nestlé 

Nespresso en JDE Peet’s, die de volledige kosten van de inzameling, sortering en recyclage van aluminium 

koffiecapsules op zich nemen.  

De samenwerking tussen de verpakkingssector en die van de producenten van koffiecapsules maakt het dus 

mogelijk om synergieën te verwezenlijken en de recyclage van aluminium te verbeteren, ten voordele van de 

circulaire economie. 
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Vanaf 1 januari 2023 mogen alle kleine 

verpakkingen en koffiecapsules van aluminium in 

de blauwe zak om zo gerecycleerd te worden! 

www.areme.eu 
Contacteer voor verdere informatie: 

Elise Regairaz - Coördinator AREME 
+32 (0)491 51 23 28 

elise.regairaz@areme.eu   
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