Plastic verbannen tijdens Brusselse evenementen : een noodmaatregel!
Plastic bekers, bakjes, roerstaafjes of rietjes: Brussel-Stad wil “single use plastics” bannen
tijdens evenementen georganiseerd op haar grondgebied. Een reglement rond het gebruik
ervan treedt in werking vanaf 1 juli. Voor de toepassing van dat reglement is een lijst
opgesteld met objecten die niet meer toegelaten zullen zijn. Die lijst zal verspreid worden
naar de organisatoren van evenementen.
Brussel-Stad wil niet meer weten van « single-use plastics » tijdens evenementen georganiseerd
op haar grondgebied. Deze ochtend heeft het College een duidelijke lijst goedgekeurd van
producten die binnenkort verboden zullen worden. Die lijst zal dienen als middel om bezoekers
en organisatoren van evenementen op de hoogte te stellen van deze hoognodige verandering.
Bakjes, bestek of rietjes zullen bijvoorbeeld niet meer verdeeld kunnen worden. Voor elk van die
voorwerpen wordt ook een alternatief voorgesteld.
Vanaf 1 juli treedt het gemeentereglement over het “Verbod op plastic wegwerpproducten bij
evenementen in de publieke ruimte” in werking. “Dit is de eerste stap naar een Brussels charter
voor duurzame evenementen waar de Stad aan wil werken. Die ambitie zit ook vervat in het
nieuwe meerderheidsakkoord, door van de hoofdstad dé pionier te maken op vlak van zero
waste”, zegt de Schepen van Openbare Netheid en Zero Waste, Zoubida Jellab.
In Brussel-Stad produceren evenementen jaarlijks bijna 1200 ton aan niet-gesorteerd afval. Dat
afval bestaat hoofzakelijk uit plastic wegwerpproducten. Die afvalberg vertegenwoordigt een
aanzienlijke kost voor Brussel-Stad en haar inwoners: ongeveer 100.000 euro voor de
afvalverwerking, en nog een grotere kost voor het milieu.
Deze duidelijke lijst moet het goede voorbeeld tonen, en zal bezorgd worden aan organisatoren
van evenementen, alsook verspreid naar het brede publiek. Het is een van de noodzakelijke
maatregelen inzake sensibilisering, begeleiding en informeren. Een evaluatie is voorzien in de
loop van 2020.
Meer info? Benjamin Adnet, woordvoerder van de Schepen van Openbare netheid en Zero waste,
Zoubida Jellab, 0498/918.438

VERBODEN PRODUCTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN
>> Moedig uw publiek aan om zelf borden of schaaltjes mee te brengen
>> Ongewenste alternatieven: aluminium bakjes, schalen en blikjes
VERBODEN PRODUCTEN

ALTERNATIEVE OPTIES
•

•
•

Plastic bakjes
Plastic borden en schalen

•
•

Kartonnen bakjes, borden en schalen (bij
voorkeur gecertificeerd duurzaam)
Borden van suikerriet
Herbruikbaar servies

•

Plastic bekers

•

Kartonnen bekers (bij voorkeur gecertificeerd
duurzaam)
Herbruikbare bekers

•

Plastic bestek, roerstaafjes, frietvorkjes,
prikkertjes of minilepels voor ijs of wafels

•
•
•

Houten bestek
Bamboe bestek
Herbruikbaar bestek

•

Plastic rietjes

•
•
•

Rietjes in bambou
Rietjes in rvs
Eetbare rietjes

•

Sacs plastiques jetables

•

Herbruikbare zakken en draagtassen

•
•

Plastic ballonnen en ballonnenstokjes

Ballonnen en ballonnenstokjes
gecertificeerd 100% biologisch afbreekbaar

•

PRODUCTEN DIE BEST ZO WEINIG MOGELIJK WORDEN EBRUIKT EN VERSPREID

>> Zamel ze in, sorteer en recycleer
VERBODEN PRODUCTEN DIE BEST VERMEDEN
ALTERNATIEVE OPTIES
WORDEN
•

Plastic kabelbinders / tiewraps

•

Plastic flessen

•

Verpakkingen en voorverpakte producten

•

Sigarettenfilters

•

Metalen kabelbinders / tiewraps
(ongeschonden)

•

Herbruikbare drinkflessen

•

Herbruikbare zakken en draagtassen,
bulkaankopen

