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Definitie van de problematiek 

 

In Brussel produceert elk individu enkele honderden kilo huishoudelijk afval per jaar.  

En daar moeten we dan nog het afval bijtellen dat afkomstig is van het werk. Alle sectoren 

zijn afval generatoren. 

 

Deze overvloed aan afval is  het gevolg is van ons verbruik.  

 

Afval verbruikt energie en is verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot vanaf de productie tot de 

verwijdering van afvalstoffen.  

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat praten over afvalbeheer niet enkel gaat om afvalgebruik, 

maar ook om de vermindering van de productie door ons gebruik te veranderen. 

 

 

Milieu-uitdagingen en syndicale uitdagingen 

 

Om de politieke doelstelling inzake duurzame ontwikkeling operationeel te maken, is het 

noodzakelijk om te werken rond concrete realiteit op elk gebied. Het afvalbeheer is in deze 

context een cruciaal punt. 

 

Het sociaal overleg kan, voor deze kwestie, de motor vormen die kan zorgen voor een echt 

dynamisch afvalbeheer in de bedrijven en het collectief en individueel gedrag veranderen.  

 

Wettelijke elementen 

 

De ordonnantie van 14.06.2012 betreffende afval in de Brusselse regering. 

Deze ordonnantie verplicht de Brusselse ondernemingen om :  

 De selectieve sortering, gescheiden van vuilophaling 

 Het afsluiten van een contract met een erkende afvalophaaldienst (als het volume van de 
afval groter is dan huishoudafval) 

Gevaarlijk afval: 

De ordonnantie van 14.06.2012 betreffende afval in de Brusselse regering  

De ordonnantie van 05.06.1997 betreffende Milieuvergunningen.  

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het afvalregister 

– 30.01.1997 
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Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende instellen afval et 

gevaarlijk afval lijst – 25.04.2002 

Besluit van de executief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende verwijdering 

van gevaarlijk afval - 19.09.1991(veranderd bij Besluit van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 16.09.1999).  

Afval afkomstig van de gezondheidszorg (aanvullend gevaarlijk afval) 

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van 

afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg. – 23.03.1994.  

 

De actoren 

 

Interne actoren:  

     De directie van de onderneming 
     De werknemersvertegenwoordigers 
     De werknemers 
     Milieuraadgever 

 

EXTERNE ACTOREN EN HULPMIDDELEN: 

 De leveranciers 
 De onderaannemer  
 Net Brussel 
 afvalophaaldiensten 

 

 

De acties (individueel of collectief) 

 

Een efficiënt afvalbeheer, gebeurt stapsgewijs, via 3 etappes : 

1. De preventie: de uitvoering van maatregelen ter vermindering van afval bij de bron. 
2. Afval valorisatie: hergebruik, recyclage, of omzetting in energiebronnen. 
3. Opruiming. 

 

 

 

 

 

Actie in het CPBW: 



4 

 

 Een overzicht van de huidige afvalstroom per type afval. 
 Een meer ecovriendelijke aankooppolitiek voorstellen. 
 Een enquête voeren om het niveau van sensibilisering inzake afval te kennen 
 Voorstellen om sensibiliseringsacties te voeren in overleg. 
 Voorstellen afvalvalorisatie actie.  

 

Actie in OR: 

 Een kostenanalyse vragen van de actuele aankooppolitiek en afvalbeheer. 
 Indien mogelijk, een kostenanalyse voor een werkorganisatie in geval van 

veranderingen. 
 

Actie in SD: 

 Een lijst van verschillende acties om het gedrag te veranderen voor wat  betreft de 
productie van afval. 

 

 

 

Om verder te gaan: 

 

 www.brise-milieu.be 
 www.arp-gan.be  (Net Brussel) 
 www.leefmilieubrussel.be  
 www.ademe.fr 
 www.duurzamestad.be 

 

 

Deze fiche werd opgesteld door de «Kyoto-groep» in het kader van het Brussels intersyndicaal netwerk voor sensi-

bilisering rond milieu (BRISE), een samenwerkingsverband van het ABVV, het ACV en de ACLVB – juli 2014. 

                      

BRISE wordt gesteund door 
Leefmilieu Brussel  
Contact : info@brise-milieu.be 

www.brise-milieu.be 

http://www.brise-milieu.be/
http://www.arp-gan.be/
http://www.ademe.fr/

