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Operation Clean Sweep®  

 
 
Op vrijdag 2 oktober organiseerden FORWARD Belgium, ASV en 
Alfaport Voka een infosessie rond Operation Clean Sweep®, een 
initiatief van PlasticsEurope.  
 
Doelstelling van dit project is om kunststofkorrels in het milieu te 
voorkomen. Zwerfaval vormt een groot probleem en heeft grote 
gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier.  
 
In de logistieke keten komen we regelmatig pellets tegen – korrels die 
de grondstof vormen voor allerlei kunststofproducten – die jammer 
genoeg te vaak in de natuur terechtkomen.  
  
‘Pellet loss’ komt niet enkel voor bij de producent zelf maar ook tijdens 
de opslag en het vervoer doorheen de logistieke keten. Het vormt dus 
een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de ganse keten is betrokken. 
 
Operation Clean Sweep® wordt sinds 2014 uitgedragen in Europa door 
PlasticsEurope. Bedrijven kunnen hier gratis lid van worden en werken 
op die manier aan hun imago.   
 
Bij het ondertekenen van OCS dient men 6 commitments te volgen:  

1) verbeteren van de werklocatie. 
2) opstellen van interne procedure. 
3) opleiding van medewerkers. 
4) controleren van de maatregelen. 
5) respecteren van lokale en nationale regelgeving. 
6) aanmoedigen van partners om OCS te ondertekenen.  

 
Elk bedrijf krijgt bij ondertekening van OCS toegang tot verschillende 
tools, flyers, checklists, uitwisselen van best practices, …  
 
In België is er een sterke toename van bedrijven die OCS hebben 
ondertekend. Toch is er nog werk aan de winkel.  

 
Ook expediteurs en logistieke dienstverleners kunnen een belangrijke 
rol opnemen door zelf maatregelen te nemen en toe te kijken op de 
naleving door hun klanten en leveranciers.  
 
Bijgevoegd vindt u een korte getuigenis van Emanuel Avermaete (Elite 
Paloumé Forwarders) waarom ze als expediteur zijn ingestapt in 
Operation Clean Sweep®.  
 
 

With a zero pellet loss target you can help preserve our 
marine environment! 

You can make a real difference! 
 

 
De presentaties kan u hier downloaden: 

 Operation Clean Sweep® - Charlotte Delvaux – PlasticsEurope  
 Getuigenis door Emanuel Avermaete, Elite Paloumé 

Forwarders 
 Zero Pellet Loss. Rol van de logistieke keten in de haven van 

Antwerpen. 
 
 
Meer informatie kan u vinden op de websites: 

 https://www.plasticseurope.org  
 http://www.opcleansweep.eu/  

 
 
Voor verdere vragen hieromtrent kan u contact opnemen met: 

 Charlotte Delvaux: Charlotte.DELVAUX@plasticseurope.org  
 Emanuel Avermaete : emanuel.avermaete@elite-ant.be 
 Sofie Coppens: Sofie.coppens@voka.be 

 

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

info@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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