
Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren Volksvertegenwoordigers,

Betreft: actualiteitsvraag 80 liter 

Ik heb de gelegenheid gehad om deze week alle nadere gegevens mee te delen, maar het is noodzakelijk dat ik jullie 
vandaag volledig informeer over dit dossier. Het gaat om een dagelijks probleem dat alle Brusselaars treft, maar dat 
extreem eenvoudig is.

De categoriën van zakken die zich op de markt moeten bevinden, worden bepaald in het ophalingsreglement dat 
goedgekeurd is door de regering. Dit ophalingsreglement van 19 december 2008 voorziet zakken van 30, 60 en 80 liter 
voor de witte vuilniszakken. Dit reglement werd nooit door de Regering gewijzigd en er is dus geen enkele reden 
waarom de zakken van 80 liter nu zullen verdwijnen. 42% van de gebruikte zakken in ons Gewest zijn overigens net de 
vuilniszakken van 80 liter.

Op 9 juli 2014 heeft Net Brussel evenwel, zoals gemachtigd door het ophalingsreglement, een nieuw bestek overge-
maakt aan de producenten van vuilniszakken om hen de strengere stevigheidsnormen op te leggen (ter herinnering: 
overgang van 20 naar 30 micron voor de dikte, hogere normen voor de sluitingen, de elasticiteit en de naden van de 
zakken).
Tot daar geen problemen.
Spijtig genoeg voorzag het overgemaakte bestek eveneens de afscha�ng van de zakken van 80 liter. Dit is een adminis-
tratieve fout aangezien deze afscha�ng nergens voorzien was.

Van zodra ik dit vernomen had, heb ik simpelweg gevraagd aan het Agentschap Net Brussel om een brief rond te sturen 
naar de producenten van de vuilniszakken om hen te vragen de zakken van 80 liter terug in te voeren. Ter info: dezelfde 
brief werd door het Agentschap verzonden naar de federatie van de handel en diensten.
Volgens de producenten, die onder contract staan bij het Agentschap Net Brussel, zullen de vuilniszakken hun 
herintrede maken binnen 4 à 6 weken.

Tot dan zijn de zakken van 30 en 60 liter natuurlijk aanwezig zijn op de markt en er werd geen tekort hieromtrent 
vastgesteld.

De nadelen van de slecht gebruikte zakken van 80 liter werden ook herhaald. Het zijn er hoofdzakelijk 3:

1. Te vol, ze overschrijden vaak het toegelaten maximumgewicht van 15 kg voor ophaling. Dat vormt een gezond-
heidsprobleem voor de werknemers die, ik herhaal (!) tot 6 ton afval per dag moeten dragen.

2. Te vol en slecht gevuld, deze vuilniszakken scheuren gemakkelijker en vormen problemen voor de openbare netheid.

3. Ze kunnen er soms voor zorgen dat mensen niet worden gestimuleerd om te sorteren.

Tot slot dienen er 3 dingen te worden onthouden:

1. Ik heb gevraagd om de vuilniszakken van 80 liter weer in te voeren omdat ze het meest gebruikt worden door de 
Brusselaars en omdat er geen wettelijke basis is om ze te schrappen.

2. Ik heb het reeds gehad over deze kwestie, maar ik zal het er nogmaals over hebben. Voor de gezondheid van de werk-
nemers zal ik onbuigzaam zijn als het gaat over het naleven van de regel van 15 kg en ik zal vragen aan de diensten « 
Opsporing en verbalisatie  » van het Agentschap om de overtreders te bestra�en  ! Er zullen controles uitgevoerd 
worden, dat kan ik jullie beloven !  In dat opzicht herinner ik jullie eraan, en dat werd onderhandeld tijdens de voor-
bereiding van de begroting 2015, dat ik bezig ben met de aanwerving van 10 extra controleurs bij het Agentschap. 
Momenteel zijn er 25, maar dat worden er weldra 35. In totaal zal ik tijdens de legislatuur 40 extra medewerkers laten 
aanwerven.

3. In de toekomst, en rekening houdend met alle parameters, voornamelijk de ophalingshervorming waar men zal over 
moet overleggen in de Regering, zal men het ophalingsreglement natuurlijk volledig moeten herzien en zal men 
moeten beslissen over het behoud of de afscha�ng van de vuilniszakken van 80 liter. 
 Ik sluit natuurlijk niets uit hieromtrent, maar ik wil het doen met een wettelijke basis en na de nodige besprekingen en 
overlegmomenten.

Hartelijk dank,

Fadila LAANAN


