
Kwaliteit van de zakken :
 Fadila Laanan duidt het Agentschap Net Brussel aan als enige 

tussenpersoon in de fabricatie en verdeling van de zakken
 voor afvalinzameling. 

De Brusselse Regering heeft tijdens de zitting van 9 juli het voorontwerp tot ordonnan-
tie goedgekeurd van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
belast met de Openbare Netheid en met de Inzameling en verwerking van afval, Fadila 
Laanan, die voorziet om van het Agentschap Net Brussel een aankoopcentrale te 
maken (zowel voor de fabricatie als voor de verdeling van de officiële zakken voor 
huishoudelijk afval als voor de aankoop van reinigingsmateriaal door de gemeenten). 

We stellen vast dat sinds twee jaar reeds de kwaliteit van bepaalde zakken voor 
huishoudelijk afval die te koop zijn, onvoldoende is en niet beantwoordt aan de vast-
gestelde criteria in het lastenboek. 
De steeds dalende kwaliteit zou het resultaat zijn van een groeiende concurrentie 
tussen de erkende fabrikanten die met elkaar in competitie gaan. Deze competitie 
wordt nog versterkt door de tussenkomst van niet erkende fabrikanten die goedkope 
namaakzakken in de handel brengen die van slechte kwaliteit zijn. 

Om aan deze situatie te verhelpen heeft het gewestelijk Agentschap het lastenboek 
voor de erkende fabrikanten reeds aangepast. Nochtans verhinderen deze wijzigingen 
een verdere verslechtering van de situatie niet. De kwaliteit van de vuilniszakken is 
echter een essentieel element in de goede uitvoering van de afvalinzameling in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat een prioritaire opdracht is van algemeen belang. 

Hierbij gaan we er enerzijds van uit dat de Brusselaars moeten kunnen beschikken 
over kwaliteitszakken tegen een redelijke prijs en anderzijds dat het in het belang is 
van het Brussels Gewest dat de inzameling van afval in de beste condities gebeurt om 
de netheid van de openbare ruimte en de bescherming van het milieu te kunnen verze-
keren. 

Voor Fadila Laanan : « Lijkt het evident dat het Agentschap voor de Netheid een 
hoofdrol speelt in de fabricatie en de verdeling van deze zakken, door de exclusieve 
tussenpersoon te worden tussen de fabrkanten en de aankoopcentrales van de 
distributie. Dat is de reden waarom het Regeringsakkoord voorziet om van het 
Agentschap Net Brussel een aankoopcentrale te maken belast met het op de markt 
brengen van officiële zakken voor huishoudelijk afval, teneinde de toegankelijkheid 
van de prijs, de kwaiteit en de authenticiteit van de zakken te kunnen verzekeren. »

Het Regeringsakkoord stelt zich als doel, naast de zaken m.b.t. de vuilniszakken, van 
het Agentschap Net Brussel een marktcentrale te maken teneinde de aankoop van 
reinigingsmateriaal door de gemeenten te vergemakkelijken (via gegroepeerde over-
heidsopdrachten). 

Inderdaad, verschillende gemeenten hebben de wens uitgedrukt om hun bestellingen 
van materieel te centraliseren met het oog op schaal- en kostenvoordelen, maar 
tevens op tijdswinst in de administratieve procedures van de overheidsopdrachten. 
Fadila Laanan is verheugd met deze vooruitgang : « Het Agentschap, als operator van 
de Gewestelijke netheid, is het beste geplaatst om aan deze noden te beantwoorden. 
Een volledige lijst van de leveringen en diensten, beschikbaar via overheidsopdrachten 
die langs het gewestelijk Agentschap lopen, zal in de toekomst kunnen worden aange-
boden aan de Brusselse gemeenten. » 
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