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Assemblées & Gouvernance Vergaderingen & Bestuur

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2509423

Nr DO : 15
Nr PV : 25

Besluit - Raad van 13/02/2023

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr.
AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS,
Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr.
VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr.
BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Motie betreffende de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en voor blikjes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Context

In 2022 werd 2.334 ton aan sluikstortafval ingezameld door de straatvegers van Stad Brussel. Op het niveau van het
Brusselse Gewest werd in 2021, 1.345 ton ingezameld;

Blikjes en flessen maken ongeveer 40% uit van het volume van al het zwerfvuil. Om de aanwezigheid van blikjes en
flesjes op straat te verminderen, hebben het Vlaamse en het Waalse Gewest maatregelen genomen om statiegeld op
plastic blikjes en flesjes in te voeren;

Sinds 2017 verenigt de Statiegeldalliantie landbouw- en milieuorganisaties, steden, gemeenten en bedrijven. Zij roepen
de regering op om een statiegeldsysteem in te voeren.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de Europese Richtlijn 2019/904 van 05/06/2019 betreffende de vermindering van het effect van bepaalde
kunststofproducten op het milieu, die de Staten verplicht de nodige maatregelen te nemen om uiterlijk in 2025 een
systeem voor de gescheiden inzameling van PET-flessen in te voeren;

Gelet op het in maart 2020 onthulde actieplan van de Europese Unie voor een circulaire economie;

Gelet op het vijfde Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan dat op 15/11/2018 door de Brusselse Gewestregering is
aangenomen en dat kadert in de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen en de ordonnantie van 18/03/2004
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's;

Gelet op het akkoord van de Brusselse Gewestregering waarin het voornemen om een statiegeldsysteem voor
PET-flessen en blikjes in te voeren is vastgelegd;

Gezien het op 25/06/2021 door de Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië uitgebrachte advies ten gunste van de
invoering van een statiegeld;

Gelet op het recente besluit van de Waalse Minister van Milieu om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren met het oog
op een objectieve beoordeling van de effecten van de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, met inbegrip
van de voorwaarden voor het welslagen daarvan (artikel in de krant Le Soir van 19/04/2022);

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering op 23/12/2022 om delegatie te verlenen aan de Minister bevoegd voor
Omgeving om onderhandelingen op te starten ter invoering van een statiegeldsysteem;
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Gezien de oproep tot invoering van een statiegeldsysteem die op 24/08/2020 in de krant Le Soir is gepubliceerd door
talrijke milieu- en landbouworganisaties zoals het WWF-België, de Koninklijke Belgische Liga voor
Vogelbescherming, Nature & Progrès, de Waalse Landbouwfederatie, de Federatie van Jonge Landbouwers, Natagora,
Fugea, de Mouvement d'Action Paysanne, de Unie van Waalse Vrouwelijke Landbouwers, Test Achats en Inter
Environnement Wallonie;

Aangezien niemand meer onwetend is dat plastic afval verwoestende gevolgen heeft voor fauna en flora;

Overwegende dat deze vervuiling het leven van dieren en het ecosysteem in gevaar brengt en als dusdanig ook de
menselijke soort rechtstreeks treft;

Overwegende dat zowel vogels als aquatische soorten zoals vissen, schildpadden, schaaldieren en zeezoogdieren in de
frontlinie van deze ecologische plaag staan, zoals blijkt uit een onderzoek dat in het kader van het Milieuprogramma
van de Verenigde Naties over een periode van 5 jaar is uitgevoerd naar de Noordse stormvogel (zeedier); uit deze studie
is gebleken dat 95% van de zeevogels in het Noordzeegebied plastic in hun maag hebben;

Gezien het feit dat blikjes en plastic flessen ongeveer 40% van de hoeveelheid zwerfvuil uitmaken en dat de inzameling
ervan de maatschappij veel kost;

Overwegende dat blikjes in principe 100% recycleerbaar zijn, dankzij het aluminium en/of staal waaruit ze bestaan
nooit hun eigenschappen verliezen;

Overwegende dat het recycleren van een blikje gelijk staat aan het besparen van de energie die nodig is om een
computer vier uur lang te laten werken;

Overwegende dat het 100 tot 500 jaar duurt voordat een in de natuur weggegooid blikje verdwijnt;

Overwegende dat tijdens de opruimdagen die elk jaar worden georganiseerd, en met name tijdens de World Cleanup
Day in de Stad Brussel, blikjes en plastic flessen behoren tot het afval dat het vaakst door de inwoners wordt
ingezameld;

Aangezien het volgens de resultaten van de enquête niet alleen gaat om blikjes die op straat worden geconsumeerd of
verzameld, maar ook om blikjes bij de gebruikers thuis;

Uit de enquête is evenwel gebleken dat er een enthousiasme en algemene belangstelling bestaat voor de inzameling van
blikjes die voornamelijk voortkomt uit milieuredenen;

Overwegende dat een structurele en duurzame oplossing voor afvalrecycling moet worden ingevoerd; dat de
statiegeldregeling aan deze criteria voldoet en een redelijke en passende oplossing vormt waardoor de kosten van de
zorg voor het afval van PET-flesjes en blikjes kunnen worden gedragen door de verpakkingssector en niet door de
burgers en de lokale overheden;

Overwegende dat een statiegeldsysteem doeltreffend is gebleken bij de bestrijding van het illegaal dumpen van plastic
flesjes en blikjes in de Scandinavische landen, Duitsland, Nederland, Schotland en Malta, die reeds over een
statiegeldsysteem beschikken;

Uit een in Nederland in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerde studie blijkt dat met een
statiegeldsysteem het achterlaten van lege blikjes en flesjes in de natuur met 70 tot 90% kan worden verminderd;

Overwegende dat volgens verschillende enquêtes die tussen 2015 en 2021 zijn gehouden, tussen 66% en 88% van de
Belgen zegt voorstander te zijn van de invoering van een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes;

Overwegende dat 1.120 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven zich bij de
Statiegeldalliantie hebben aangesloten;

Overwegende dat de Brusselse gemeenten Koekelberg, Etterbeek, Sint-Gillis, Sint-Lambertus-Woluwe, Jette (lijst
aangevuld maar wellicht niet volledig) zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie;

Overwegende dat een dergelijk systeem alleen kan werken als de drie Gewesten zich eraan houden;

Overwegende dat ongeregeldheden op het gebied van openbare netheid gevolgen hebben voor de leefomgeving van de
mensen die zich op het grondgebied van de Stad bevinden, voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel, voor de
openbare orde en voor de netheid van de openbare ruimte, en leiden tot een aanzienlijke inkomstenderving voor de Stad
openbare ruimte en leiden tot een aanzienlijk inkomstenverlies voor de Stad;

Overwegende dat ongeregeldheden een belemmering vormen voor de ontwikkeling en het imago van de Stad en
bovendien voor haar grond- en toerismebeleid;
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Overwegende dat de Stad initiatieven wil aanmoedigen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de
mensen die zich op het grondgebied van de Stad bevinden;

Overwegende dat de strijd tegen ongeregeldheden op het gebied van reinheid aanzienlijke kosten voor de Stad met zich
meebrengt;

Overwegende dat de Stad Brussel haar verantwoordelijkheid neemt om de hoeveelheid plastic te beperken met haar
verordening die plastic voor éénmalig gebruik bij openbare evenementen op haar grondgebied verbiedt;

Overwegende dat de partners van de Statiegeldalliantie pleiten voor een structurele oplossing voor de vervuiling van
straten, bermen, stranden en zeeën door blikjes en plastic flessen, een eerlijke oplossing voor illegale dumping door de
verpakkingsindustrie in plaats van burgers en lokale overheden de kosten te laten betalen, en een echt circulair en
duurzaam model voor het beheer van grondstoffen;

BESLIST met 33 stemmen bij 9 onthoudingen :

1. Om lid te worden van de Statiegeldalliantie;
2. Een informatie-, preventie- en bewustmakingscampagne over dit onderwerp te voeren in een komende Brusseleir, het
logo van de Statiegeldalliantie te gebruiken bij door de Stad georganiseerde evenementen, de opruimacties in de groene
zones voort te zetten, en ten slotte de selectieve sortering in de verschillende gemeentelijke inrichtingen die de
recyclage van PET-flessen en blikjes mogelijk maken, voort te zetten en te versterken;
3. Het Brussels Gewest te vragen:
- voor de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flessen in het hele Brusselse Gewest;
- voor een structurele oplossing om het sorteren en recyclen van PET-flessen en blikjes te verbeteren;
- voor een billijke oplossing om de vervuiling als gevolg van het illegaal storten van PET-flessen en blikjes te bestrijden
door de kosten door te berekenen aan de verpakkingssector;
- voor een circulair en duurzaam model voor het beheer van grondstoffen;
4. Het Brussels, Vlaams en Waals Gewest de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes te verwezenlijken;
5. Het College van Burgemeester en Schepenen op te dragen de motie te doen toekomen aan de Brusselse, Waalse,
Vlaamse en federale regering.

(g) Dhr. OURIAGHLI (PS), dhr. WAUTERS en mevr. Bianca DEBAETS (CDV & Les Engagés), mevr. STOOPS
(Ecolo-Groen), mevr. NAGY (DéFI) en dhr. BAUWENS (PTB-PVBA).

Aldus beraadslaagd in zitting van 13/02/2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 13 février 2023

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 13 februari 2023
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme
mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr.
BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme
mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr.
MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

25 (015) Secrétaire - - Assemblées & Gouvernance - (2509423)

(015) Secretaris - - Vergaderingen & Bestuur - (2509423)

Motion commune déposée par plusieurs chefs de groupe du Conseil communal.

Proposition de motion relative à la mise en place d'une consigne sur les bouteilles PET et canettes.

Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Voorstel van motie betreffende de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en voor blikjes.

Entendu l'exposé de la motion et les interventions de différents membres du Conseil sur la motion.- La proposition de
motion obtient 33 voix, il y a 9 abstentions.- Par conséquent, elle est adoptée.
Gehoord de uiteenzetting van de motie en de tussenkomsten van de verschillende leden van de Gemeenteraad over de
motie.- Het voorstel van motie behaalt 33 stemmen bij 9 onthoudingen.- Bijgevolg is het aangenomen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 13 février 2023
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 13 februari 2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)
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