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Zitting van 20.09.22

#Onderwerp : Motie over de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen (op vraag van
Mevrouwen en de heren Loewenstein, Hacken, Plovie, El Yousfi, De Beer en Pierre-De Permentier,
gemeenteraadsleden) #

Openbare zitting

ALGEMENE ZAKEN

Secretariaat

DE RAAD,
 
Gelet op de Europese Richtlijn 2019/904 van 05/06/2019 betreffende de vermindering van de invloed van
bepaalde plastic producten op het milieu, die de staten verplicht de nodige maatregelen te nemen om tegen
2025 een systeem voor de gescheiden inzameling van petflessen in te voeren;
 
Gelet op het actieplan van de Europese Unie voor de circulaire economie, dat in maart 2020 werd onthuld;
 
Gelet op het vijfde Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, goedgekeurd door de Brusselse Gewestregering op
15/11/2018, omkaderd door de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen en de ordonnantie van
18/03/2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's;
 
Gelet op het akkoord van de Brusselse gewestregering, waarin het voornemen is opgenomen om een
statiegeldsysteem voor petflessen en -blikjes in te voeren;
 
Gelet op de reeds genoemde doelstelling van de gemeente Vorst om de sortering en recyclage van afval te
optimaliseren;
 
Gelet op het advies ten gunste van de invoering van statiegeld dat op 25/06/2021 werd uitgebracht door de
Verenging van Steden en Gemeenten van Wallonië UVCW;
 
Gelet op de recente beslissing van de Waalse minister van Leefmilieu om een haalbaarheidsanalyse te laten
uitvoeren om de gevolgen van de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes objectief te evalueren,
met inbegrip van de voorwaarden voor het welslagen ervan (artikel in de krant Le Soir van 19/04/2022), een
analyse waarbij het Brussels en Vlaams Gewest zich aansloten;
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Gelet op de oproep tot invoering van een statiegeldsysteem die op 24/08/2020 in de krant Le Soir werd
gepubliceerd door verschillende milieu- en landbouworganisaties zoals WWF België, de Koninklijke
Belgische Liga voor Vogelbescherming, Nature et Progrès, Fédération Wallonne de l’Agriculture,
Fédération des Jeunes Agriculteurs, Natagora, Fugea, Mouvement d’Action Paysanne, Union des
Agricultrices Wallonnes, Test Aankoop en Inter-Environnement Wallonie;
 
Overwegende dat iedereen er zich van bewust is dat plastic afval een verwoestend effect heeft op fauna en
flora;
 
Overwegende dat plastic afval het leven van dieren en het ecosysteem in gevaar brengt en rechtstreekse
invloed heeft op de mens;
 
Overwegende dat zowel vogels als waterdieren zoals vissen, schildpadden, schaaldieren en zeezoogdieren de
eerste slachtoffers zijn van deze ecologische ramp, zoals blijkt uit een onderzoek dat in het kader van het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties over een periode van 5 jaar werd uitgevoerd op de Noordse
stormvogel;
 
Overwegende dat uit deze studie blijkt dat 95% van de zeevogels in het Noordzeegebied plastic in hun maag
hebben;
 
Overwegende dat blikjes en plastic flesjes ongeveer 40% van het zwerfvuil uitmaken en het opruimen ervan
duur is;
 
Overwegende dat blikjes in principe 100% recycleerbaar zijn, tot in het oneindige, dankzij het aluminium
en/of het wit ijzer erin, die hun eigenschappen nooit verliezen;
 
Overwegende dat het recycleren van een blikje gelijk staat aan het besparen van de energie die nodig is om
een computer vier uur te laten draaien;
 
Overwegende dat een blikje dat in de natuur wordt weggegooid, er 100 tot 500 jaar over doet om te
verdwijnen;
 
Overwegende dat blikjes en plastic flessen het afval zijn dat het vaakst op de weg gevonden wordt;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe bij het Brussels Gewest een aanvraag heeft
ingediend om op haar grondgebied een systeem van retourpremie te mogen invoeren voor blikjes die in de
openbare ruimte worden ingezameld;
 
Dat naar aanleiding van deze aanvraag, Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Net Brussel en Fost Plus,
in april 2019, voor een testfase, vier toestellen plaatste in het Brussels Gewest, waaronder één op de campus
van de Université Catholique de Louvain in Woluwe;
 
Overwegende dat er volgens de cijfers van Leefmilieu Brussel over een periode van ongeveer 1 jaar 200.963
blikjes ingezameld werden via de vier machines die in het Brussels Gewest werden geplaatst;
 
Overwegende dat het volgens de resultaten van de enquête niet alleen ging om blikjes die op straat werden
leeggedronken of opgeraapt, maar ook om blikjes van bij de gebruikers thuis;
 
Overwegende dat uit de enquête toch bleek dat er, vooral om milieuredenen, een algemeen enthousiasme en
belangstelling is voor de inzameling van blikjes;
 
Overwegende dat na de door Leefmilieu Brussel uitgevoerde test, waarvan de positieve resultaten hierboven
zijn beschreven, een structurele en duurzame oplossing voor de recyclage van afval moet worden ingevoerd;
dat het statiegeldmechanisme aan deze criteria voldoet en een redelijke en passende oplossing is die het

2/4Gemeenteraad - 20.09.2022 - Uittreksel van dossier 34277

#007/20.09.2022/A/0042#



mogelijk maakt de kosten van de tenlasteneming van het afval van blikjes en petflessen te laten dragen door
de verpakkingssector, in plaats van door de burgers en de lokale overheden;
 
Overwegende dat een statiegeldsysteem doeltreffend is gebleken in de strijd tegen het sluikstorten van
blikjes en plastic flesjes in Scandinavië, Duitsland, Nederland, Schotland en Malta, waar reeds een
statiegeldsysteem bestaat;
 
Overwegende dat 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 teruggedrongen;
 
Overwegende dat uit verschillende enquêtes tussen 2015 en 2021 blijkt dat tussen 66% en 88% van de
Belgen voorstander is van de invoering van statiegeld voor blikjes en petflessen;
 
Overwegende dat 1.120 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven zich
bij de Statiegeldalliantie hebben aangesloten;
 
Overwegende dat de Brusselse gemeenten Jette, Koekelberg, Etterbeek, Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-
Woluwe zich bij de Statiegeldalliantie hebben aangesloten;
 
Overwegende dat de partners van de Statiegeldalliantie pleiten voor een structurele oplossing voor de
vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes, een billijke oplossing voor
sluikstorten door de verpakkingssector de kosten te doen dragen in plaats van burgers en lokale overheden,
en een echt circulair en duurzaam model voor het beheer van grondstoffen;
 
Overwegende dat de Brusselse Regering een ambitieus beleid inzake selectieve sortering en recyclage
ontwikkelt, meer bepaald met de evolutie van de sortering in de blauwe zakken en de uitbreiding van
Brudalex (wettelijk kader dat gericht is op de overgang naar een circulaire economie door een vermindering
van de administratieve lasten, bevordering van selectieve inzamelingen en hergebruik van afval.
 
Gelet op de motie "nul plastic in de diensten van het gemeentebestuur", aangenomen door de gemeenteraad
van Vorst op 26 maart 2019;
 
Gelet op het reglement aangaande de consumptie en de verkoop van drankjes tijdens voetbalwedstrijden in
statiegeldbekers van hard plastic, dat op 29 april 2019 door de gemeenteraad van Vorst werd goedgekeurd;
 
Gelet op de verschillende lokale initiatieven die in de gemeente en scholen zijn genomen om plastic afval en
blikjes te beperken;
 
BESLIST
 

1. zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, een informatie- en sensibiliseringscampagne over dit
onderwerp te voeren in een komend gemeenteblad, het logo van de Statiegeldalliantie te gebruiken
bij door de gemeente georganiseerde evenementen;

2. opruimacties uit te voeren die gericht zijn op plastic afval en blikjes, met name rond de scholen en
in groene ruimten;

3. om het Brusselse Gewest te vragen naar:
de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic afval in overleg met het

Vlaams en Waals Gewest;
een structurele oplossing om het sorteer- en recyclagepercentage van blikjes en petflessen

te verhogen;
een billijke oplossing om de vervuiling ten gevolge van het sluikstorten van blikjes en

petflessen tegen te gaan door de kosten in rekening te brengen aan de verpakkingssector;

• 

• 

• 
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een circulair en duurzaam model voor het beheer van grondstoffen;
4. het College van Burgemeester en Schepenen op te dragen de motie over te maken aan de Brusselse,

Waalse, Vlaamse en federale regering.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

Vanwege het College :
De Secretaris, 

(g) Betty Moens  
De Voorzitster, 

(g) Fatima Abbach

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Vorst

Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens  

De Burgemeester,

Mariam El Hamidine

 

• 
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