
Dames en Heren,
 
Ik heb jullie vandaag uitgenodigd om jullie de hervorming van de inzamelingen voor te stellen.
 
Deze ambitieuze hervorming, die in werking treedt op 2 januari, steunt op 4 grote assen :
 
1.   De vereenvoudiging voor de burgers
2.   Een versterking van de reiniging
3.   Een betere sortering en dus een betere recyclage
4.  De optimalisering van de inzameling van huishoudelijk afval en de rationalisering van de  
       beschikbare middelen
 
1.   De vereenvoudiging voor de burgers
 
In de eerste plaats, en dit is voor mij essentieel, hebben we het leven van de burgers willen ver-
eenvoudigen. Deze werden geconfronteerd met twee problemen :
 
• de nachtelijke inzamelingen verplichtte hen de zakken vóór 18u buiten te zetten. Veel mensen 
zijn echter nog niet thuis op dat tijdstip. Ofwel mistten deze de inzameling ofwel kregen ze een 
boete, omdat ze hun zakken hadden buitengezet vóór ze naar het werk gingen.
 
• Anderzijds verplichtte de alternerende inzameling van de gele en de blauwe zakken de burger 
om zijn zakken te bewaren gedurende twee weken en merkte het Agentschap dat het systeem 
voor veel verwarring zorgde.
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Ik heb dus besloten de nachtelijke en de alternerende inzamelingen af te schaffen. De zak-
ken zullen overdag worden ingezameld en de burgers zullen de gele en blauwe zakken elke 
week kunnen buitenzetten. Zoals ik reeds vermeldde, zullen de witte zakken tweemaal per week 
worden ingezameld. Het zal dus eenvoudiger worden voor de burgers. Kortom, 2 inzamelingen 
per week voor alle zakken voor alle inwoners van het Gewest.
 
De kwaliteit van de zakken zal bovendien weldra verzekerd worden door het Agentschap daar 
zij er de enige verdeler van wordt naar de retailers toe.
 
 
2.   Een versterking van de reiniging
 
De afschaffing van de nachtelijke inzamelingen zal de tijd dat de zakken op de stoep staan ver-
minderen; zoals ik al zei, zetten vele Brusselaars hun zakken ‘s morgens buiten en bleven deze 
soms 12 u staan. Verder zal de afschaffing van de alternerende inzamelingen het aantal vergis-
singen verminderen en dus ook het aantal niet ingezamelde zakken. Tenslotte zal de beperking 
van de zones per gemeente diezelfde gemeenten toelaten hun programma voor de reiniging van 
de wegen na de inzameling te optimaliseren.
 
Deze maatregelen komen bovenop de versterking van de reiniging die ik heb ingeluid door de 
aanwerving van 300 bijkomende personeelsleden en door de verdubbeling van de subsidies aan 
de gemeenten.
 
 
3.   Een betere sortering en dus een betere recyclage
 
Tevens heb ik de veralgemening van de oranje zakken voorzien. Deze zijn bestemd voor de in-
zameling van tafelafval. Dit valoriseerbaar afval, dat vandaag een groot aandeel uitmaakt van de 
inhoud van de witte zakken, zal dus niet langer verbrand worden. Ik heb deze oranje zakken ech-
ter niet verplicht willen maken, daar dit voor mensen, die in kleine appartementen wonen, een 
bijkomende zak zou betekenen. Deze zakken zullen op dezelfde dag als de witte zakken worden 
ingezameld.
 
 
4.   De optimalisering van de inzameling van huishoudelijk afval en de rationalisering van de be-
schikbare middelen
 
Behoud van de 2 wekelijkse inzamelingen van de witte zakken, van de wekelijkse inzameling 
van de groene zakken, de veralgemeende inzameling van de oranje zakken in het hele Gewest, de 
wekelijkse inzameling van de blauwe en gele zakken en dus einde van de alternerende inzamelingen. 
Zoals u ziet zijn we overgegaan tot een globale reorganisatie van de inzamelingen om zo de lev-
enskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren, de beschikbare middelen van het Agentschap te 
optimalisren en de sortering te verbeteren in lijn met de Europese doelstellingen terzake.
 
Ik vestig jullie aandacht op de inzameling van organisch afval. De fameuze oranje zakken. De in-
zameling zal overal gebeuren, zoals ik reeds vermeldde, maar blijft op vrijwillige basis. Het is niet 
langer nodig om zich in te schrijven, het volstaat de zakken aan te schaffen en ze op het juiste mo-
ment buiten te zetten. In de nieuwe kalender die alle Brusselaars in december zullen ontvangen, 
zal een bon voor een gratis eerste rol oranje zakken zitten. Ik kom later terug op dit punt.
 
Deze hervorming was tevens de gelegenheid om het hele proces te herzien en zo de beschikbare 
middelen efficiënter en pragmatischer aan te wenden.



 
Deze oefening heeft ondermeer mogelijk gemaakt :
 
• Een betere verdeling van de lasten voor het personeel van Net Brussel. In het begin van de week 
wegen de witte zakken het zwaarst. We hebben besloten dat ze op dezelfde dag als de blauwe 
zakken, die het lichtst zijn, zullen worden ingezameld. De hervorming zorgt ook voor een even-
wicht in de verdeling van de werklasten onder het personeel dat selectieve inzamelingen doet en 
het personeel dat belast is met het restafval.
 
• De hervorming heeft ook mogelijk gemaakt de inzamelingsschema’s volledig te herzien. Tot 
vandaag zorgden deze voor heel wat kopzorgen, met straten die niet dezelfde dag konden worden 
bediend. Alles werd vereenvoudigd en de toewijzing van de voertuigen werd volledig herzien.
 
• De hervorming was ook de gelegenheid om het uurschema  van het vertrek van de vrachtwa-
gens te herzien. Deze zullen vertrekken om 5u30 in plaats van 6u30 vandaag, om zo de drukste 
uren van de spits te vermijden.
 
Het spreekt vanzelf dat elke verandering onvoorziene gevolgen kan hebben. Een evaluatie zal in 
dat geval plaatshebben zodat snel operationeel kan worden bijgestuurd.
 
Ik reken op jullie om de burgers te informeren, maar tegelijk zal tijdens de week van 5 december 
een brochure aan alle gezinnen worden gestuurd. Deze bevat een kalender van de inzamelingen en 
een inzamelingsmemo waarmee iedereen kan weten welk afval welke bestemming krijgt, en zoals 
ik reeds vermeldde, een bon voor een gratis eerste rol oranje zakken.
 
Tenslotte vermeld ik ook de applicatie « Recycle ! » van onze partner Fost+, die op smartphone 
informatie verschaft over de inzamelingen in Brussel.
 
 
Ik dank jullie voor jullie aandacht en zal met genoegen jullie vragen beantwoorden.
  
 


