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(motie éénparig aangenomen) 
 
De Gemeenteraad, 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot bepaling van de voorschriften 
voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen andere dan 
huishoudelijke; 
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; 
Gelet op de communicatie van de Commissie betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de 
vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (COM (2013) 0761); 
Gelet op de wetgevingsresolutie van het Europese Parlement, goedgekeurd op 14 maart 2014, betreffende het 
voorstel voor een richtlijn; 
Gelet op het standpunt van de Raad van 4 maart 2015 (COD (2013) 0371) over het voorstel van de Commissie 
betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic 
draagtassen (COM (2013) 0761); 
Gelet op het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en zijn 60 maatregelen; Het Plan zorgt voor de wettelijke 
uitvoering van het gewestelijke afvalbeleid, goedgekeurd op 22 november 2018 door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering; 
Gelet op de wereldwijde problematiek door het gebruik van plastic en de daaraan verbonden milieuschade;  
Overwegende dat de strijd tegen de klimaatopwarming één van de hoofdprioriteiten van de burgers is geworden 
en de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen op elk niveau, te beginnen op lokaal vlak; 
Gelet op de maatregelen van de Europese Unie betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde 
kunststofproducten op het milieu (kunststofproducten voor eenmalig gebruik en vistuig) ingevolge het akkoord 
van woensdag 19 december 2018 tussen de EU-lidstaten en het Europese Parlement over de richtlijn 
"kunststoffen voor eenmalig gebruik"; 
Overwegende dat de vervuiling door plastic erg groot is. Plastic zorgt onder meer voor grote afvalophopingen in 
de oceanen, waarvan de grootste 1,6 miljoen km² bedraagt. De bron aanpakken op Europees niveau zou 
milieuschade vermijden waarvan de kostprijs tussen nu en 2030 zou oplopen tot 22 miljard euro; 
Overwegende dat plastic zakken en flessen vandaag het grootste deel uitmaken van de plastic vervuiling in 
Europese zeeën, namelijk meer dan 70 % van al het afval; 
Overwegende dat er in de EU jaarlijks bijna 100 miljard lichte plastic zakjes gebruikt worden en dit aantal tegen 
2020 kan stijgen tot 111 miljard indien niets ondernomen wordt; 
Overwegende dat elke Europeaan gemiddeld 200 plastic zakjes per jaar gebruikt en elke Belg 97 zakjes per jaar; 
Overwegende dat, ondanks de stijging van de prijs van hulpbronnen, de recyclagegraad momenteel slechts 6,6% 
zou zijn en er de komende jaren geen significante verbetering is zicht is; 
Overwegende dat 39 % van de plastic zakken verbrand wordt en 1 zak op 2 op een stort terecht komen, waar het 
kan wegvliegen en in het milieu kan belanden; 
Gelet op de studie, gepubliceerd in 2015, van het Australia's national science research agency, die aangeeft dat 99 
% van de zeedieren plastic zullen hebben opgegeten tegen 2050; aangezien het Franse Institut de recherche pour 
le développement aangeeft dat plastic elk jaar meer dan 1,5 miljoen dieren doodt; 
Overwegende dat producten voor eenmalig gebruik zoals vuilnisbakken, recipiënten (plastic flessen, enz.), zakken, 
kantoormateriaal, emmers, gereedschap, enz. een beperkte levensduur hebben en vervangen moeten worden, 
voor sommigen regelmatig; 
Overwegende dat er alternatieven bestaan voor bestek, borden, strootjes, mengers, plastic wegwerpbekers die 
vervangen/vervaardigd kunnen worden met duurzamere materialen; 
Overwegende dat kleine dagelijkse acties tot een mentaliteitswijziging kunnen leiden en meer bewustwording 
inzake de risico's die we lopen en zullen lopen als we ons gedrag niet wijzigen; 
Overwegende dat afvalsortering noodzakelijk is om de planeet te redden en dit recycleren vergemakkelijkt; 
Overwegende dat het gemeentebestuur concrete acties moet ondernemen om de eigen "plastic" voetafdruk te 
verminderen samen met het volledige personeel; Overwegende dat deze acties versterkt moeten worden om te 
streven naar Zero Waste; 



Overwegende dat de gemeente Ukkel als overheid een verantwoordelijkheid heeft inzake de proliferatie van 
plastic afval; dat de gemeente moet streven naar verandering en een pilootgemeente moet worden; 
Overwegende dat de openbare diensten, het college en de gemeenteraad het voorbeeld moeten geven, 
Beslist : 
 
Artikel 1 : kunststoffen voor eenmalig gebruik te schrappen in alle gemeentediensten en voor plastic zakjes de 
ordonnantie inzake het verbod, goedgekeurd in september 2018, te respecteren; 
 
Artikel 2 : het bestuur te verzoeken afval meer intern te sorteren; de bevoegde diensten te verzoeken een 
pilootproject met selectieve vuilnisbakken in de openbare ruimte op te starten; 
 
Artikel 3 : de dienst Communicatie van de gemeente te verzoeken info- en sensibiliseringscampagnes voor het 
publiek te organiseren inzake de nefaste gevolgen voor het milieu van een overdadig gebruik van plastic 
producten en zakjes;  
 
Artikel 4 : een duurzaam engagement aan te gaan inzake een concrete schrapping van plastic voorwerpen binnen 
het gemeentebestuur van Ukkel, via:  
 

 de creatie en toepassing van een handvest rond goede gewoontes; 

 de toevoeging aan bestekken van een bepaling die elke inschrijver verplicht een voorkeur te geven aan 

ecologische oplossingen voor het betrokken voorwerp, in lijn met zijn productie en levensduur; 

 een adviseur aan te stellen binnen het gemeentebestuur die de referentiepersoon Zero Plastic zal zijn; 

 de schrapping van het gebruik van plastic flessen tijdens elke vergadering van politieke organen van de 

gemeente. 

 
Artikel 5 : Sensibilisering van de Ukkelse handelaars inzake de aanbevelingen van Leefmilieu Brussel;[1] 
 
Artikel 6 : Dagelijks handelen om het gebruik van plastic in alle gemeentediensten te verminderen of te 
schrappen; 
 
Artikel 7 : Sensibiliseren van scholen, ziekenhuizen en sportcentra inzake deze problematiek en hen betrekken in 
deze actie; dankzij bij voorbeeld de promotie in gemeentegebouwen van het gebruik van herbruikbare flessen of 
drinkfonteintjes die gedurende het hele jaar toegankelijk zijn; 
 
Artikel 8 : Scholen, ziekenhuizen en sportcentra uitnodigen om het gewestelijke afvalplan zo snel mogelijk uit te 
voeren; 
 
Artikel 9 : Alle sociale partners uitnodigen de kernmaatregelen van het plan uit te voeren;[2] 
 
Artikel 10 : De gemeente te engageren in dit project tot vermindering van afval en het gebruik van eenmalig 
plastic tijdens elk openbaar evenement; 
 
Artikel 11 : De federale minister van Leefmilieu uit te nodigen een herziening te overwegen van het koninklijk 
besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen om plastic verpakkingen op 
het gehele Belgische grondgebied te verbieden; 
 
Artikel 12 : De federale regering te vragen overleg te voorzien met de gewesten voor de concretisering in het 
gehele land van de voorziene bepalingen in het ontwerp van de  EU-richtlijn inzake plastic voorwerpen voor 
eenmalig gebruik; 
 
Artikel 13 : De onderhavige beraadslaging over te maken aan alle gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met o.m. Levenskwaliteit en 
Leefmilieu en de federale minister van Leefmilieu 
 

 

https://bos.irisnet.be/web/ac_ucc/meeting/cons/meetingDetails?nodeRef=workspace://SpacesStore/163871cd-66a9-4132-b94d-1c63ff1d4c43&meetingSpace=cons#_ftn1
https://bos.irisnet.be/web/ac_ucc/meeting/cons/meetingDetails?nodeRef=workspace://SpacesStore/163871cd-66a9-4132-b94d-1c63ff1d4c43&meetingSpace=cons#_ftn2


[1] Moedig klanten aan om herbruikbare zakken of andere alternatieven te gebruiken.  Dit kan op verschillende 
manieren: 

 Biedt spontaan geen zak meer aan maar vraag of de klant zelf al een zak heeft.  

 Praat hierover met de klant. 

 Beloon de klant telkens die zelf een zak meebrengt (vb.: klantenkaart, spaarkaart, korting, …). U kan dit op 

eigen initiatief doen of samen met andere handelaars van de wijk. 

 Verwijs naar de communicatiecampagne (artikels in de media, affiches, …). 

 Vraag in reclameboodschappen ook om een zak mee te brengen. 

Hang de affiche en/of de sticker op een zichtbare plek zodat de klant op de hoogte is vooraleer uw winkel binnen 
te stappen. 
  
[2] Ondersteuning en begeleiding van initiatieven van burgers, verengingen en de gemeente rond Zero Waste via 
coaching, opleiding, subsidies en pedagogische projecten. 

1. In de commerciële sector: aanmoediging van aankopen in bulk, herstelling, hergebruik en plastic zakjes 

verbieden. 

2. Ontwikkeling van de opvoeding rond duurzaam beheer van hulpbronnen in de scholen. 

3. Diversificatie en uitbreiding van de ophaalsystemen door professionele afvalverwerkers om afvalverbranding 

te voorkomen en aanmoediging van hergebruik en recyclage. 

4. Begeleiding van onderneming naar Zero Waste via het label "ecodynamische onderneming". 

5. Financiering en begeleiding van projecten rond herstelling en recyclage van bouwmaterialen op werven 

https://bos.irisnet.be/web/ac_ucc/meeting/cons/meetingDetails?nodeRef=workspace://SpacesStore/163871cd-66a9-4132-b94d-1c63ff1d4c43&meetingSpace=cons#_ftnref1
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