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Mondelinge vraag van mevr. Vandeputte: Samenwerkingsovereenkomst met Leefmilieu Brussel rond het 
verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes. 

 
Mevr. Vandeputte verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst van eind 2018 tussen Leefmilieu Brussel 

en verschillende Brusselse gemeentes om plastic zakken (gratis of betalend) te verbieden omwille van de 
aangetoonde schade voor het milieu. Aan het begin van de legislatuur heeft de raad een motie zero plastic 
gemeente goedgekeurd die op een effectieve manier tot uitvoering gebracht moet worden. Heeft Leefmilieu 
Brussel de gemeente hier al over gecontacteerd? Zal het college stappen ondernemen bij Leefmilieu Brussel? Wat 
is er momenteel al in ontwikkeling? 
 
Interpellatie van mevr. Czekalski: zero plastic in de gemeentediensten, één jaar later. 

 
Mevr. Czekalski wil de balans opmaken van de motie zero plastic in de gemeentediensten die ze in maart 

2019 heeft ingediend. Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen en zijn er eventuele moeilijkheden 
aangetroffen? De eerste samenwerkingsovereenkomsten rond het verbod op plastic zakjes werden ondertekend 
in 2018. Waarom heeft de gemeente dit nog niet bekrachtigd? 

 
De doelstelling van de ordonnantie inzake milieuacties is coördinatie van inspecties. De ambtenaren van de 

gemeente en Leefmilieu Brussel moeten over dezelfde materiële mogelijkheden beschikken om milieucontroles 
uit te voeren. De ambtenaren van Leefmilieu Brussel zijn bevoegd voor het hele gewest terwijl de 
gemeenteambtenaren binnen de grenzen van hun eigen gemeentes moeten blijven. Om de tussenkomsten van 
deze ambtenaren te coördineren kan het gewest met de gemeentes samenwerkingsovereenkomsten van een jaar 
afsluiten. Deze vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten moeten zorgen voor de versterking van de coördinatie 
tussen Leefmilieu Brussel en de gemeentes. 

 
Er wordt allereerst gestreefd naar een betere informatie-uitwisseling via een informaticatool. Deelt de 

gemeente informatie met Leefmilieu Brussel? Er zal ook kennis en ervaring gedeeld worden via vergaderingen 
met inspecteurs van Leefmilieu Brussel en de gemeentes. Tijdens deze vergaderingen kunnen gezamenlijke 
controles en voorstellen ter verbetering van de wetgeving besproken worden. Zijn er al contacten met de 
gemeentes om deze kennis te delen? 

 
Administratieve sancties, alternatieve sancties, bevelen tot stopzetting op straffe van dwangsommen, 

voorzien door de inspectiecode, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de leidend ambtenaar van 
Leefmilieu Brussel, ongeacht de opsteller van de vaststelling (Leefmilieu Brussel of gemeentes). De 
samenwerkingsovereenkomsten leggen de uitwisselingsmodaliteiten vast zodat de gemeentes Leefmilieu Brussel 
kunnen informeren over de aard van de toestand bij de lancering van de procedure en de argumenten van de 
betrokken persoon. Hoeveel controles werden er al uitgevoerd in Ukkel en welke sancties werden opgelegd? 

 
De h. Hayette verwijst naar zijn amendement om het verbod op plastic uit te breiden tot handelszaken en 

zich niet enkel te beperken tot het gemeentebestuur. Hij begrijpt niet wat Ukkel tegenhoudt om een 
pilootgemeente in dit domein te zijn.  

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat de vrijwillige overeenkomsten moeten zorgen voor een betere 

coördinatie van milieucontroles via een globaal kader (plastic zakjes zijn een luik hiervan). Er werd over deze 
samenwerkingsovereenkomst gediscussieerd maar de Milieudienst heeft nog geen officiële brief gekregen waarin 
de gemeente Ukkel wordt verzocht deze overeenkomst te bekrachtigen. De Milieudienst heeft meegewerkt aan 
de voorbereiding van de samenwerking. Deze dienst stuurt normaal altijd een afgevaardigde naar de betrokken 
vergaderingen. Volgens de Milieudienst werd de overeenkomst ondertekend door de gemeentes waarvan de 
communicatie verre van vlot was.  

 
Schepen De Brouwer heeft geen gedetailleerde kennis over de opgelegde sancties van Leefmilieu Brussel 

omdat deze instantie niet systematisch informatie hierover doorgeeft. De ambtenaren van de Milieudienst 
voeren regelmatig controles uit. Sancties worden opgelegd door Leefmilieu Brussel maar het gemeentebestuur, 
dan 5 tot 10 pv's van deze aard opstelt per jaar, moet procedures volgen. De Milieudienst heeft al regelmatig 



contact met Leefmilieu Brussel en gelijkaardige diensten van andere gemeentes, past al alle bepalingen van de 
overeenkomst toe en voor het college leek het niet nodig om het te ondertekenen. 

 
Alle diensten van het bestuur hebben de nodige tijd genomen om de vereisten van de motie zero plastic te 

integreren. Er is eerst geschikt materiaal nodig, o.a. herbruikbaar vaatwerk voor gemeentelijke evenementen. 
Voor de 10 km van Ukkel worden nu herbruikbare bekers gebruikt (vermindering van wegwerpbekers met 12.000 
eenheden). Tijdens het Homborchfeest en evenementen van bibliotheken, de diensten Cultuur en Openbare 
Manifestaties worden gelijkaardige inspanningen geleverd. Er werd gevraagd aan de deelnemers van de Nacht in 
het Wolvendaelpark om eigen materiaal mee te brengen om plastic afval te verminderen. De bar maakte gebruik 
van herbruikbare glazen en kartonnen bekers en borden. 

In sommige overheidsopdrachten worden bijzondere bepalingen toegevoegd om te voldoen aan deze 
doelstelling, zoals de opdracht 2020 voor drank voor gemeentelijke recepties waarbij € 26.000 werd voorzien om 
alle plastic flessen te vervangen door glazen flessen. Schepen De Brouwer geeft wel aan dat er nog 
uitzonderingen zijn, zoals plastic flessen voor arbeiders tijdens hittegolven. Er worden wel alternatieven 
onderzocht. 

In de bepalingen van de oproep tot projecten staat de verplichting om zo veel mogelijk in bulk aan te kopen 
en wegwerpplastic te verbieden. 

Ook scholen leveren inspanningen: geen potjes voor eenmalig gebruik, bijna geen wegwerpvaatwerk meer 
en ouders aanmoedigen om herbruikbare flessen en dozen mee te geven tijdens schooluitstappen. 

De Milieudienst heeft steun verleend aan de inzameling van informaticamateriaal en huishoudtoestellen in 
oktober door de Rotary Club de Bruxelles. 

 
Er zijn nog enkele problemen. Zo is er meer opslagruimte nodig en zijn er meer personeelskosten aan 

verbonden. De zomerbarbecue van het gemeentepersoneel was het enige evenement waar nog plastic bekers 
werden gebruikt. De borden waren al van karton. 

 
De toekomstperspectieven zijn bemoedigend. De kitchenettes en vergaderzalen van het project Fabricom 

zullen duurzaam materiaal (borden, glazen, …) voorzien voor het personeel. 
Enkele andere initiatieven van het college: samenwerking met Vivaqua voor de 10 km van Ukkel en 

integratie van selectieve vuilnisbakken in het herinrichtingsplan van het Raspailpark. 
 
Schepen De Brouwer zal het voorstel van de h. Hayette samen met haar collega mevr. Delwart bestuderen. 
 
Mevr. Czekalski vindt dat dit gedetailleerde antwoord gepubliceerd moet worden op Facebook of de 

gemeentelijke website om andere gemeentes te inspireren. 
 
Mevr. Vandeputte vindt de elementen die schepen De Brouwer aanhaalt erg bemoedigend. 


