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Interpellatie van mevr. Egrix: Afval sorteren en zero waste in scholen. 
 

Mevr. Egrix heeft vernomen dat er in de school van haar zoon (Sint-Job) niet wordt gesorteerd. Sommige 
leerkrachten doen dit wel in hun eigen klassen (op eigen initiatief) maar op schoolniveau is er hierover niets 
geregeld. Het schoolreglement vermeldt dat het milieu gerespecteerd moet worden en er aan selectieve ophaling 
meegewerkt moet worden. Een dergelijke toestand is in de huidige tijd waar jongeren gaan betogen voor het 
klimaat ondenkbaar. De meeste gezinnen hebben zich al aangepast.  

 
Is er een vergelijkbare toestand in de andere gemeentescholen? Is er voldoende materiaal beschikbaar om 

efficiënt te kunnen sorteren en kan er gegarandeerd worden dat alles aan het einde van de rit niet in dezelfde 
vuilnisbak terecht komt? Zijn de schoonmaakploegen voldoende uitgerust en opgeleid rond dit thema? 

 
Ouders worden ook niet geïnformeerd over verpakkingsvereisten voor maaltijden en tussendoortjes.  
 
Zo'n 29 Brusselse scholen zijn gestart met het project zero waste. Kan een vergelijkbaar project hier 

ingevoerd worden, wat perfect zou passen bij de recente motie zero plastic van het bestuur? Kunnen 
schoolmiddelen gedoneerd worden om verspilling tegen te gaan? 

 
De school Sint-Job heeft sinds september een nieuwe directie. Dit is de gelegenheid om dit project te laten 

integreren in de opdracht van de school. Gedurende een periode kregen de kinderen een tussendoortje (los fruit) 
maar dit werd afgeschaft. Dit draagt nochtans bij tot de gezondheid en het principe zero waste. Men kan dit 
opnieuw invoeren, minstens eens per week in eerste instantie. 

 
De h. Hayette deelt dit standpunt. Er is een groot verschil qua inzet in dit domein tussen de scholen 

onderling. Sorteren is nochtans de eerste stap vóór verwerking. Er moet voor gezorgd worden dat men het eigen 
gedrag gaat herbekijken want de huidige afvaltoestand is ernstig te noemen. 

 
De h. Toussaint vindt dat ook sportzalen sorteren moeten aanmoedigen. 
 
De h. Cohen vindt dat de toestand al is verbeterd tegenover vroeger (waar men al tevreden was wanneer 

afval in een vuilnisbak werd gegooid). De school Val Fleuri vraagt om drinkflessen mee te geven. Hij is geen 
voorstander van dwingende maatregelen. Burgers moeten aangemoedigd worden om hun gedrag te wijzigen. 

 
Mevr. Haumont vindt sensibilisering van kinderen belangrijk omdat dit ouders kan aanmoedigen. De school 

Messidor moedigt ouders aan om geen plastic te gebruiken voor tussendoortjes en het middagmaal. Deze ouders 
kiezen dan ook minder voor plastic bij hun aankopen. 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat verschillende scholen al erg actief zijn op dit vlak. 
 
Sorteren op de speelplaats is een punt dat verbeterd kan worden. In de school Merlo komt daar nog bij dat 

het agentschap Net Brussel nog steeds geen geschikte vuilnisbakken heeft geleverd. De school Verrewinkel 
promoot plasticvrije tussendoortjes bij ouders. De school Val Fleuri vraagt ouders om een drinkfles mee te geven. 
De consumptie van fruit en groenten wordt aangemoedigd en er worden moestuinen ingericht. De school Centre 
legt individuele drinkflessen op, rauw fruit/groenten en verbiedt snoep en koekjes in allerlei verpakkingen. Deze 
school beschikt ook over een composthoop. Het Institut communal professionnel des Polders (ICPP) verbiedt 
chips en blikjes en moedigt het gebruik van waterflessen, drinkflessen en brooddozen aan. Het ICPP biedt ook 
sorteer- en composteercursussen aan. De school Eglantiers vraagt aan ouders om verpakkingsvrije voeding en 
brooddozen te verkiezen. Deze school wenst ook mee te werken aan een project van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest waarbij eens per week groenten en fruit wordt geleverd gedurende een periode van 20 weken.  

 
De dienst vraagt de schooldirecteurs om dezelfde richting uit te gaan en elk zal dit op zijn eigen manier 

invullen (reglement of bewustmaking). De schepen heeft vastgesteld dat plastic bekers en bestek niet meer 
gebruikt worden in alle gemeentescholen. 

 



Schepen De Brouwer geeft aan dat Agenda 21 de creatie van moestuinen in scholen aanmoedigt. De 
opbrengst kan gebruikt worden voor tussendoortjes voor de leerlingen. De school Plein Air heeft beslist om 
samen te werken met de vereniging La ruche qui dit oui. Er werden contacten gelegd met vzw Zero Waste 
Belgium om zero waste te promoten tijdens gemeentelijke evenementen. 

 
Mevr. Egrix vindt aanmoedigen onvoldoende. De ervaring toont aan dat dwangmaatregelen soms nodig 

zijn. 
 
Schepen Wyngaard is bereid om sensibilisering rond sorteren te lanceren bij sportclubs en in sportzalen. 


