Reglement met betrekking tot het verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten
tijdens evenementen in de openbare ruimte.

De gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117, 119 en 135 van de nieuwe gemeentewet,
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het
beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 houdende het verbod op plastic zakken voor
eenmalig gebruik;
Gelet op de Europese strategie betreffende kunststof, aangenomen op 16 januari 2018 door de
Europese Commissie tot bescherming van het milieu tegen vervuiling met drastische beperking
van de productie van plastic wegwerpproducten in de Europese Unie, waarvan 30% niet
gerecycleerd wordt;
Gelet op de verbintenissen van de Stad in het kader van haar klimaatactieplan en in het
bijzonder actie 2.4 "Laat het feest langer duren" om evenementen duurzaam te maken;
Overwegende dat het verbod op plastic wegwerpproducten het afvalvolume in Brussel
drastisch zou verminderen en bijdragen tot de netheid van de openbare ruimte;
Overwegende dat het zwerfvuil een belangrijk probleem is voor de openbare ruimte;
Dat "zwerfvuil" elk type "klein" afval/residuen is "weggegooid" of "onopzettelijk laten vallen"
op de openbare weg.
Dat dit soort afval meestal gegenereerd wordt door consumptie buiten;
Dat een Franse studie voor Frankrijk het aantal plastic bekers dat jaarlijks weggegooid wordt,
geraamd heeft op 4,7 miljard;
Dat dit voor de Brusselse bevolking tot jaarlijks 12.500.000 bekers betekent;
Overwegende dat 35 tot 50 % van de plastic wegwerpproducten ongecontroleerd weggegooid
worden in ons milieu;
Overwegende dat achtergelaten afval niet verdwijnt maar slechts traag degenereert (gemiddeld
500 jaar) en hun chemische componenten in de bodem en het water komen;
Overwegende dat dit zwerfvuil eveneens de riolen kan verstoppen en overstroming en
aquaplaning veroorzaken;
Dat de openbare netheid een belangrijke kost is voor de overheid en dat deze kost gedragen
wordt door de gemeenschap en dit, ten koste van andere uitgaven van openbaar belang;
Overwegende dat het mogelijk is, ook al zal de openbare netheid steeds kosten met zich
meebrengen (ruimen van de riolen, ledigen van de openbare vuilnisbakken, weghalen van dode
bladeren ...), deze kost door verschillende acties te doen dalen;

Overwegende dat de evenementen op het openbare ruimte een groot aantal publiek aantrekt,
binnen een beperkte omgeving;
Overwegende dat de evenementen op het openbare ruimte een belangrijke grote hoeveelheid
afval produceert.
Overwegende dat er ook duurzame alternatieven zijn (van papier, van bamboe, van biologisch
afbreekbaar materiaal enz.) elk van deze materiaal zullen gecommuniceerd en uitgelegd
worden aan de organisatoren van het evenement om hen geleidelijk bewust te maken van het
probleem.
Overwegende dat het milieubewustzijn zal met name door middel van een online formulier
aangevraagd worden om de openbare ruimte te gebruiken.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1 – Definitie
Hier geldt de volgende definitie:
« Evenementen op het openbare ruimte » : activiteiten van welke aard dan ook die op een
welbepaald moment en plek plaatsvinden waardoor de openbare ruimte tijdelijk in beslag wordt
genomen en waarvoor voorafgaande toestemming van de gemeentelijke autoriteiten is vereist.
Het betreft bijvoorbeeld voor concerten, voorstellingen, stoeten, feesten, sportactiviteiten,
tentoonstellingen, rommelmarkten enz..

-

"plastic" wordt begrepen: een stof bestaande uit een polymeer in de zin van artikel 3,
paragraaf 5 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, waaraan additieven of andere
substanties kunnen toegevoegd zijn en die kan functioneren als een structureel
hoofdelement van eindproducten, met uitzondering van natuurlijke polymeren die niet
chemische gemodificeerd zijn;

-

"plastic wegwerpproduct" wordt begrepen: een product dat geheel of gedeeltelijk
vervaardigd is uit plastic en niet ontworpen, vervaardigd of op de markt gebracht is om
tijdens de levenscyclus ervan meerdere malen naar de producent terug te keren om te
herladen of hergebruikt te worden voor een gebruik identiek als het dat waarvoor het
ontworpen is.

Bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming enigszins beperkend is: rietjes, bakjes en
verpakkingen voor allerhande voeding, verpakkingen om voeding ter plaatse te verbruiken of
om mee te nemen, wegwerp bestek, roerstokjes, bekers, etc.

Artikel 2 – Verbod

Het verspreiden en gebruiken van plastic wegwerpproducten tijdens evenementen in de
openbare ruimte.
De ambulante handel, volgens de regels van de gemeenteverordening betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het publieke domein van de Stad
Brussel, valt niet onder de huidige reglement, met uitzondering van ambulante activiteiten in
de omgeving van een evenement organiseert door derden op het openbare ruimte.
Artikel 3 – Sancties
Onverminderd het algemeen politiereglement of de bijzondere reglementen van de Stad en de
in deze reglementen vastgelegde sancties, kan een geldboete of een administratieve sanctie
worden opgelegd in geval van inbreuk op dit reglement overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 4 – Inwerkingtreding
De huidige reglement zal op 1 juli 2019 in werking treden.
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