WAT VERANDERT ER?
Sinds september 2017 is er een algemeen verbod op niet-herbruikbare plastic kassazakken in alle winkels in het Brussels Gewest. U
bent er dus al aan gewend om altijd een herbruikbare tas of doos
bij te hebben.
In 2018, het jaar van ‘Zero afval’, wordt het verbod uitgebreid naar
andere zakjes. Vanaf 1 september verdwijnen alle lichte plastic
zakjes voor het verpakken van bulkproducten uit de rekken (fruit
en groenten, noten, zaden, accessoires, klus- en onderhoudsproducten, enz.). Ze worden vervangen door duurzamere alternatieven:
papieren of stoffen zakjes die u zal kunnen hergebruiken.

IN WELKE WINKELS WORDEN LICHTE PLASTIC
ZAKJES VERBODEN?
In alle winkels in het Brussels Gewest, ongeacht de producten
die er worden verkocht: voeding, kleding, schoonheidsproducten,
geneesmiddelen, klusmateriaal… Het verbod geldt ook op de markt
en bij elke vorm van verkoop op straat (rommelmarkt, huis-aan-huisverkoop…).

ALTIJD ’N TAS OP ZAK

WAT IS HET VOORDEEL VOOR MIJ?

Een nieuwe situatie is altijd even wennen. Wij helpen u op weg met
deze eenvoudige tips:

U kent het wel, u ging eigenlijk geen boodschappen doen, maar
plots denkt u aan iets en… u hebt geen herbruikbare verpakkingen op zak. In dat geval mag de handelaar u een biogebaseerd en
thuiscomposteerbaar zakje aanbieden voor:

Een beschermd leefmilieu én een betere gezondheid:

• Vermijd overbodige verpakking: producten zoals bananen, meloen, courgettes, wortelen… hebben eigenlijk geen extra verpakking nodig. Ze kunnen rechtstreeks in uw herbruikbare boodschappentas.
•
Breng altijd lichte herbruikbare verpakkingen mee: producten zoals fruit, groenten, noten, enz. kan u niet-verpakt kopen.
Steek enkele stoffen of papieren zakjes in uw herbruikbare boodschappentas, en vul ze keer op keer.

WILT U EEN STAP VERDER GAAN?
Steeds meer winkels verkopen brood, eieren, ontbijtgranen, rijst,
pasta, noten, olijfolie, koffie,
thee, bloem, en talrijke andere
producten zonder verpakking.
Naast uw kleine stoffen of papieren zakjes, kan u ook vershouddoosjes, lichte flesjes,
een eierdoosje, enz. meenemen. Eenmaal thuis kunt u de
doosjes met koel te bewaren
producten rechtstreeks in de
frigo zetten, en de inhoud uit
de stoffen zakjes overgieten
in glazen bokalen of blikken trommels waarin het goed bewaart.
Daarna steekt u ze onmiddellijk terug in uw herbruikbare tas voor de
volgende aankopen!

• De productie, distributie en vernietiging van plastic zakjes voor
eenmalig gebruik en andere wegwerpproducten vergt onnodig
veel grondstoffen en energie, en dit heeft een impact op de natuur
en het klimaat. Herbruikbare producten hebben een beperkte milieu-impact aangezien er niet voortdurend grondstoffen nodig zijn
om nieuwe producten te maken.

• fruit en groenten
• vochtige etenswaren zoals vis, vlees, olijven…
Opgelet, deze maatregel is tijdelijk en dient enkel om de overgangsperiode te vergemakkelijken (tot 31/12/2029). Maak er dus nu alvast
een goede gewoonte van om uw eigen herbruikbare verpakkingen
mee te brengen.

• Het vernietigen van afval – de weggegooide zakjes – heeft altijd een
ecologische impact op de bodem, de lucht of het water. Ondanks
de rookfilters die de uitstoot van onze verbrandingsoven sterk verminderen, vervuilen bepaalde deeltjes de lucht die we inademen.

NOG VRAGEN?

• Tot slot kunnen de zakjes en andere plastic voorwerpen die in de
natuur en in de oceanen belanden, dieren verwonden of binnendringen in onze voedselketen in de vorm van microplastics die
mogelijk kankerverwekkend zijn.

Het verbod op lichte plastic verpakkingen geldt overal in het Brussels Gewest. Alle handelaars zijn op de hoogte van de verandering.
Indien u vragen hebt, stel ze dan aan de winkelier of aan Leefmilieu
Brussel.

Het Brussels Gewest heeft zich geëngageerd voor de omschakeling
naar een circulaire economie. De jacht op afval is dus begonnen en is
specifiek gericht op plastic voor eenmalig gebruik. Het Gewest doet
er alles aan om de inwoners te helpen om haalbare alternatieven te
vinden.
INFO:
Meer tips rond ‘Zero afval’:
zeroafval.leefmilieu.brussels
Download onze publicaties over ‘Zero afval’
via document.leefmilieu.brussels
of bestel ze via info@leefmilieu.brussels
of 02 775 75 75:
• de folder “Zero afval: 10 tips”
• de brochure “Minder afval produceren door beter te
consumeren: eenvoudige tips met een grote impact”
Zero waste-activiteiten in Brussel:
neemdeel.leefmilieu.brussels
zerowastebelgium.org/nl

INFO

Nood aan inspiratie of een helpende hand? Verenigingen als
Zero Waste Belgium organiseren workshops om uw eigen
herbruikbare verpakkingen te maken en om het bulkaanbod
in uw buurt te ontdekken.
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Zeker niet! Trek uw kasten en lades open: plastic vershouddoosjes, blikken koeken-/koffie-/theetrommels en glazen
confituur-/vruchtenmoes-/sauspotten bij de vleet, hopen
oude T-shirts of sjaals die u kunt (laten) omtoveren tot originele
stoffen zakjes, enz.
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TIJDELIJKE UITZONDERINGEN

“Moet ik die herbruikbare verpakkingen dan
allemaal nieuw kopen?”

VANAF 1 SEPTEMBER 2018
ZULLEN ER NÓG MINDER
PLASTIC ZAKJES ZIJN
WANT BRUSSEL KIEST RESOLUUT VOOR ZERO AFVAL

LEEFMILIEU.BRUSSELS

HELP, WAT NU GEDAAN?!?
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Op 1 september herneemt u uw activiteiten: school, werk,
sport… Hebt u al de gewoonte om een boterhammendoos,
een herbruikbare lunchtrommel met restjes, of een drinkfles
mee te nemen? Wat als u deze goede gewoonte nu eens zou
toepassen op een andere activiteit zoals boodschappen
doen? Draag bij aan de gezamenlijke inspanning om ons
plasticverbruik te verminderen door altijd uw herbruikbare
tassen én verpakkingen mee te nemen voor kleine en grote
aankopen. Vanaf 1 september zullen alle lichte plastic
zakjes verboden zijn.

