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La prévention et la gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale. — Le plan 1998-2002
(approuvé par arrêté du Gouvernement du 9 juillet 1998)

PARTIE I. — Stratégie

Le Plan de Gestion et de Prévention des Déchets de la Région de Bruxelles-Capitale pour la période 1997-2002 est
constitué d’une série d’options reposant sur une stratégie. Les principes constitutifs de cette stratégie s’intègrent
parfaitement dans la stratégie européenne de gestion des déchets telle que révisée par la Commission européenne le
30 juillet 1996 tout en explicitant certains thèmes.

C’est de ces principes que découlent les différentes propositions contenues dans la partie II.

1.1. La hiérarchie des principes de gestion des déchets

La Région adopte la hiérarchie de priorité décroissante suivante pour les principes de gestion des déchets en vue
de réduire les nuisances associées à la production et à la gestion des déchets et d’atteindre pour 2002 certains objectifs
chiffrés exprimés en pourcentage pondéral. En particulier, pour ce qui concerne l’incinération, aucun permis ne sera
accordé pour une unité d’incinération sur le territoire bruxellois et la Région et limitera à trois le nombre de fours de
l’installation d’incinération des ordures ménagères localisée à Neder-over-Hembeek :

1. Prévenir la production de déchets à la source et, le cas échéant, réduire, voire éliminer leur nocivité pour
l’environnement.

La Région vise une diminution à la source de la production des déchets de 10 % tous types de déchets tous secteurs
confondus y compris par l’accroissement du recours à la réutilisation.

La Région vise l’amélioration qualitative de certains flux de déchets dont la teneur en substances nocives est source
de pollution.

2. Valorisation des déchets

La Région imposera la valorisation des déchets par toute technique favorable à l’environnement et acceptable sur
le plan économique.

2.1. Compostage individuel

Le compostage individuel de bonne qualité permet la valorisation de la fraction organique des déchets ménagers
avec un impact environnemental extrêmement réduit.

La Région se donne pour objectif de faire participer 10.000 ménages au compostage individuel.

2.2 Recyclage des matériaux et traitement organique

La Région se donne pour objectif le recyclage ou la récupération de 33 % des déchets ménagers et de 88 % des
déchets non ménagers.

2.3. Valorisation énergétique

La Région se donne pour objectif de réserver la valorisation énergétique aux déchets qui ne peuvent être recyclés
en raison de coûts environnementaux, économiques ou sociaux excessifs.

3. Elimination des déchets

3.1. Incinération des déchets

La Région se donne pour objectif de mettre fin à toute incinération de déchets dans des installations démunies de
système de récupération d’énergie.

3.2. Mise en décharge

A l’horizon 2002, la Région fixe comme objectif d’arrêter la mise en décharge de déchets non ménagers n’ayant pas
fait l’objet d’un tri, à la source et/ou d’un traitement préalable.

Cette hiérarchie se veut un guide permettant d’établir des politiques rationnelles de gestion des déchets mais ne
constitue pas un cadre rigide dogmatique. Dans certains cas, des études impartiales peuvent amener les pouvoirs
publics à considérer que l’une des options est la plus appropriée pour l’environnement alors qu’elle n’est pas classée
en premier dans cette hiérarchie.

1.2. La responsabilité étendue du producteur

La Région fera de la responsabilité étendue du producteur le principe central de sa politique.

La « responsabilité étendue du producteur » est l’attribution au producteur d’un bien de la responsabilité de gérer
les déchets apparaissant en fin de vie du bien. L’attribution de la responsabilité à cet acteur de la chaı̂ne
production/mise sur le marché/consommation/gestion du déchet est motivée par l’effet induit de prévention et de
recyclage. Le producteur d’un bien chargé de la gestion du déchet intégrera les aspects environnementaux liés à la
gestion des déchets des produits qu’il fabrique. Aux côtés d’autres outils, ceci encourage à une réflexion intégrée au sein
de l’entreprise sur la production de déchets lors de la production et après la consommation : c’est l’éco-design.

Néanmoins, dans certains cas, ce n’est pas le producteur qui dispose du pouvoir de choix et un autre acteur de la
chaı̂ne doit être responsabilisé. C’est l’exemple des emballages. Le producteur d’emballages ne dispose pas du pouvoir
de décision; c’est l’acteur qui met un produit à la consommation qui décide quel emballage utiliser pour ce produit. Dès
lors, dans ce cas particulier, l’acteur responsabilisé dans le cadre de l’accord de coopération entre les Régions est le
responsable d’emballage, c’est-à-dire l’acteur qui met un bien emballé à la consommation.

La responsabilité étendue du producteur peut être instaurée au moyen d’instruments réglementaires ou
volontaires et déboucher sur des mécanismes économiques tels que les éco-redevances.
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1.3. Une approche multi-instrumentale

La Région privilégiera l’utilisation d’instruments économiques et recherchera la cohérence entre les différents types
d’instruments en place : écotaxes, tarification des prestations de l’Agence, subsides, etc.

1.3.1. Les instruments économiques

La Région privilégiera l’utilisation d’instruments économiques.

Dans le cadre de l’économie de marché, les instruments économiques peuvent jouer un rôle particulièrement
important pour la mise en oeuvre d’une politique en matière de déchets. Si la hiérarchie des principes de gestion des
déchets intègre les aspects de protection de l’environnement et d’économie des ressources naturelles, la réalité des coûts
de gestion des déchets ne traduit pas cette hiérarchie car les coûts de type environnementaux ne sont généralement pas
inclus dans les coûts des différents procédés de gestion des déchets. Les instruments économiques permettent donc de
favoriser une gestion des déchets conforme à la hiérarchie des principes de gestion des déchets.

La nécessité et les modalités d’une réforme ou d’une introduction d’instruments économiques liés à la production,
la gestion ou l’élimination des déchets permettant de mieux répartir la pression fiscale sans l’augmenter fera l’objet
d’une large étude intégrant les aspects sociaux, économiques et une évaluation des coûts et bénéfices pour
l’environnement. La tarification de l’Agence Bruxelles-Propreté sera continuellement adaptée pour assurer une
incitation maximale à la prévention et au recyclage.

Par ailleurs, dans une région caractérisée par une structure d’entreprise prédominée par les P.M.E., l’adoption de
technologies performantes et propres risque d’être freinée par la faible détention de capitaux par les P.M.E. Le recours
à la politique régionale d’expansion économique est de nature à favoriser les mutations nécessaires.

1.3.2. Les accords volontaires

La Région de Bruxelles-Capitale favorisera les accords volontaires conclus pour réaliser les objectifs posés par la
Région, voire par l’Union européenne.

De façon générale, les politiques environnementales nécessitent la mobilisation et la bonne volonté des différents
partenaires concernés. Or, la voie réglementaire même profondément concertée est parfois rigide dans sa formulation
et ne permet pas toujours de choisir les meilleures options pour atteindre un objectif donné. Les accords volontaires
construits autour d’un objectif réglementaire permettent par contre d’adopter avec le plus de souplesse les mesures les
plus appropriées. Néanmoins, les accords volontaires nécessitent un encadrement juridique.

1.3.3. Les instruments juridiques

La Région adaptera et complétera la réglementation bruxelloise relative aux déchets dans un souci d’efficacité. La
législation bruxelloise relative aux déchets nécessite d’être clarifiée et simplifiée en certains points tels la gestion des
déchets dangereux et d’être complétée pour encadrer l’utilisation de certains instruments tels les obligations de reprise
et les accords volontaires.

1.3.4. Sensibilisation et information

La Région engagera dans chaque action du plan une politique pro-active en matière de sensibilisation et
d’information.

La réussite de la mise en oeuvre de la politique en matière de déchets dépend pour une large part de la
participation des personnes et la collaboration des organismes relais. Il s’agit de réformer les habitudes sur le lieu de
travail autant qu’au domicile. Ceci nécessite une écoute et une recherche de partenariat permanents.

1.4. Le développement économique et l’emploi

La Région développera certaines activités de gestion des déchets porteuses d’emplois, notamment de faible
qualification et d’insertion sociale. Le rôle social de l’ABP s’inscrira dans ce cadre.

Les activités liées à une gestion des déchets conforme à la hiérarchie de gestion des déchets présentent
d’intéressantes potentialités en matière de développement économique et de création d’emplois dans certains secteurs.
Il importe que la Région bruxelloise se positionne dans certains secteurs de gestion des déchets compte tenu de la
structure socio-économique urbaine de la Région. Aussi, le développement d’emplois d’insertion par des collaborations
entre entreprises, associations et pouvoirs publics est une voie à emprunter dans certains cas telle que la gestion du
matériel électrique et électronique déclassé.

1.5. La collaboration entre Régions belges

Les limites géographiques de la Région de Bruxelles-Capitale entraı̂nent une dépendance relative vis-à-vis des
infrastructures industrielles de gestion des déchets des Régions flamande et wallonne.

La Région proposera une dynamique de concertation aux deux autres régions en vue de trouver des solutions
communes pour certains flux de déchets et d’exploiter de façon optimale la complémentarité entre installations des
trois Régions.

1.6. Le partenariat avec les communes

La Région privilégiera le partenariat avec les communes pour, notamment, la lutte contre les dépôts sauvages et
l’importation illicite de déchets, la sensibilisation des habitants et la mise en place de parcs à conteneurs.

En effet, les communes bénéficient d’une proximité avec les habitants qui permet un échange direct et la
proposition de services proches des habitants.

1.7. Le service optimal à la population

La Région aura pour souci un service optimal à la population.

Les systèmes et les modalités de collecte des déchets ménagers seront développés dans une optique de qualité
optimale du service rendu à la population.

1.8. La coopération internationale

La Région participera aux travaux des réseaux européens actifs dans le domaine des déchets.

La Région de Bruxelles-Capitale, Ville-Région et Capitale de l’Union européenne se doit d’assumer son rôle
européen et de participer activement aux travaux des réseaux européens. Une telle participation permet en outre de
bénéficier des enseignements découlant des expériences d’autres villes, régions ou pays.

3315BELGISCH STAATSBLAD — 02.02.2000 — MONITEUR BELGE



1.9. Les statistiques

La Région développera les outils adéquats pour améliorer continuellement la connaissance et la maı̂trise des flux
de déchets.

La mise en œuvre du plan nécessite d’être mesurée et d’être adaptée aux situations particulières. C’est pourquoi
le volet statistiques lié aux déchets revêt une importance particulière. Des mécanismes nécessitent d’être mis en place
pour assurer la base statistique nécessaire.

PARTIE II. — Plan

CHAPITRE 1er. — Diminuer à la source la quantité et la nocivité des déchets
Le concept de prévention des déchets comprend l’amélioration qualitative des déchets produits par la limitation

de leur teneur en substances nocives et la diminution à la source de la production des déchets
Cette notion de prévention ne doit pas être confondue avec les concepts de « minimisation » ou de « réduction »

qui comprennent à la fois la prévention au sens strict, le recyclage et toute autre forme de valorisation. Ces concepts
visent seulement la réduction des quantités de déchets arrivant en décharge. Dès lors, il faut souvent prendre avec
précaution les affirmations de réduction de la quantité de déchets qui peuvent ne concerner que le recyclage ou la
valorisation de certains flux de déchets.

La Région dispose de données relatives à la collecte de certains déchets (déchets collectés par l’ABP, par les
éliminateurs agréés et par d’autres acteurs). Mais les informations quantitatives relatives à la production de déchets
sont très généralement soit parcellaires, soit non cohérentes. Dès lors, l’analyse rigoureuse de l’évolution de la
production de déchets ménagers ou de déchets non ménagers est difficile à réaliser. Il semble néanmoins que la
production de déchets pendant les années ‘70 et ‘80 ait augmenté de plusieurs pour cent par an. En ce qui concerne les
déchets ménagers, il semble que cet accroissement soit actuellement réduit à une valeur entre 0 et 2 % selon des sources
émanant de différents états ou régions européens. Peu de données fiables sont disponibles tant au niveau national
qu’européen pour ce qui concerne l’historique et la réalité actuelle de la production de déchets industriels.

La responsabilité étendue du producteur et les instruments économiques sont de nature à favoriser le recyclage et
dans certains cas la prévention des déchets. Ces thèmes font l’objet de chapitres spécifiques du Plan.

La Région a intégré un volet prévention dans toutes les propositions du plan. Néanmoins, un certain nombre
d’initiatives visent spécifiquement ou prioritairement la prévention des déchets. Ces initiatives reprises ci-dessous
doivent concerner à la fois les activités au sein des entreprises, la composition des produits commercialisés et les
habitudes de consommation.

1.1. Un réseau bruxellois pour la minimisation des déchets
La Région développera avec les ONGs et les Communes un réseau de conseillers chargé de mobiliser les habitants

et les entreprises de petite taille autour de trois objectifs d’importance décroissante.
1. la prévention des déchets à la source
2. le compostage individuel
1. le tri/recyclage des déchets

Prescription 1.1.

Pour réaliser le programme cadre de minimisation établit par l’IBGE, la Région constituera un réseau de conseillers
engagés sous subside régional dont les activités seront coordonnées et suivies par deux personnes engagées par l’IBGE
à cet effet sous statut contractuel pour une durée de cinq ans.

Le programme cadre comprendra les axes suivants :

* actions éducatives au sein des écoles

* promouvoir la réutilisation

* relais des informations et actions de terrain développées par le centre d’information sur la consommation durable

* promotion du compostage individuel

* relais des informations développées par la Région relative à la gestion, au recyclage et au tri des déchets.

Prescription 1.2.

Un comité d’accompagnement du programme de minimisation sera constitué de représentants de la Région (ABP,
IBGE, etc), des Communes, des ONGs de consommateurs et des ONGs environnementales.

1.2. Activités au sein des entreprises et des administrations

La Région développera une série d’initiatives pour inciter les P.M.E./P.M.I. à adhérer à des modes de
fonctionnement intégrant la prévention des déchets. La Région se doit également de montrer l’exemple en intégrant les
impératifs de la prévention des déchets et plus largement de la prévention des atteintes à l’environnement.

Prescription 1.3.

L’IBGE étudiera les sources des substances dangereuses présentes dans les flux de déchets. Les flux et substances
prioritaires pour cette étude sont notamment les boues et les mâchefers, les substances concernées sont essentiellement
les métaux lourds, le chlore, les CFCs et PCBs diffus.

L’ABP sera associée aux aspects de l’étude concernant les déchets présentés à la collecte et les résidus
d’incinération.

Sur base des résultats des études, l’IBGE proposera des programmes sectoriels de prévention qualitative et l’ABP
évaluera les possibilités de modifier les modalités de collecte pour améliorer la qualité des résidus.

Prescription 1.4.

La Région développera dans le cadre des lois d’expansion économique un programme d’aide pour les P.M.E.
notamment des secteurs identifiés dans les résultats de l’étude de la prescription 1.3.; ceux liés à la Région par des
conventions environnementales ou d’autres démarches volontaires et les secteurs ayant établi des plans de prévention.
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Prescription 1.5.
En association avec les organisations représentatives des entreprises, l’IBGE mettra sur pied des formations

gratuites en matière d’audit déchets à l’attention des P.M.E. et P.M.I. bruxelloises.
Prescription 1.6.
Au sein des conventions environnementales sectorielles, l’IBGE intégrera des prescriptions spécifiques concernant

des programmes d’information sectorielle relatifs à la prévention des déchets et à l’éco-consommation.
Prescription 1.7.
La Région bruxelloise proposera aux deux autres Régions belges des échanges de données et d’outils destinés à la

sensibilisation des entreprises.
Prescription 1.8.
Les délégués bruxellois auprès de la commission interrégionale de l’emballage accorderont une attention

particulière au contenu des plans généraux de prévention élaborés par les responsables d’emballages.
Prescription 1.9.
Les initiatives déjà déployées en matière de prévention, notamment le plan de prévention obligatoire pour les

hôpitaux, la charte pour l’éco-consommation et la gestion des déchets liés aux activités de bureau, feront l’objet d’un
accompagnement permanent par l’IBGE et leurs aspects prévention seront renforcés.

Prescription 1.10.
L’IBGE étudiera l’opportunité d’étendre l’obligation d’établir des plans de prévention des déchets à de nouveaux

secteurs, et particulièrement dans le cadre des demandes de permis d’environnement.
Prescription 1.11.
Après une phase de démonstration de deux ans par l’IBGE et l’ABP, la Région considérera l’opportunité de rendre

l’application du règlement européen d’audit et de management environnemental EMAS obligatoire pour les
administrations régionales et pour les entreprises de gestion des déchets.

Prescription 1.12.
La Région adoptera par arrêté des cahiers de charges types des principales fournitures des administrations

régionales intégrant les critères environnementaux permettant la sélection des produits. A cette fin, un groupe de travail
réunissant les administrations concernées sera convoqué par l’IBGE.

1.3. La composition des produits commercialisés
La détermination de normes de produits est de la compétence de l’autorité fédérale. Néanmoins, en vertu de

l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions sont associées à l’élaboration des réglementations fédérales en
matière de normes de produits.

Par ailleurs, les travaux de la commission de suivi des écotaxes touchent de près les politiques régionales. Or, si
l’interface Région/Commission de suivi n’existe qu’informellement, il n’est pas suffisamment développé.

Prescription 1.13.
La Région interviendra auprès de l’autorité fédérale en vue de faire interdire la mise sur le marché de certains

produits dont ceux identifiés dans le cadre de l’étude de la prescription 1.1. La première de ces interventions concernera
dès à présent les piles boutons au mercure.

Prescription 1.14.
La Région interviendra auprès de l’autorité fédérale afin d’être formellement associée aux travaux concernant les

éco-taxes.
Prescription 1.15.
La Région interviendra auprès de l’autorité fédérale pour promouvoir l’éco-label européen et résoudre, notamment

par le biais de la future loi relative aux normes de produits, le problème de la labellisation des produits au moyen de
labels non reconnus ou ambigus, source de confusion pour le consommateur.

1.4. La prévention des déchets dans la gestion des espaces verts publics
S’il y a peu de techniques qui permettent de diminuer efficacement les quantités de déchets produites, l’adoption

de certaines pratiques permet de réutiliser les matériaux végétaux en lieu et place de les éliminer. Citons par exemple,
la « tonte-broyage » des pelouses qui en coupant très finement l’herbe permet de laisser les résidus sur place sans
détériorer la pelouse tout en lui maintenant la matière organique et les éléments nutritifs dont elle a besoin ou encore
le broyage des tailles d’arbres et leur utilisation possible dans certains cas comme mulch sur des plates-bandes pour
éviter la croissance des herbes adventices ou leur utilisation comme matériaux pour créer des sentiers dans les parcs
et forêts.

Les espaces verts publics et particulièrement les arbres en voiries sont souvent mis à rude épreuve (sol peu
favorable, sur-utilisation des espaces verts, stress hydrique, agression physique, …).Le compost en améliorant la
structure du sol et en apportant les éléments nutritifs importants permet de diminuer ces effets négatifs tout en
stimulant l’utilisation du compost et par la même, le recyclage des déchets verts.

De nombreuses sociétés privées ou publiques ont à gérer des terrains vagues ou des jardins (ex. : SNCB) et
produisent également des déchets verts. De plus, de nombreuses entreprises d’entretien des jardins ou d’architecture
de jardin sont actives à Bruxelles et ont un rôle extrêmement important à jouer en matière d’information des particuliers
ou des sociétés privées (conseils sur la réalisation du compost et sur son utilisation). Ce sont également des acteurs clés
décidant de l’utilisation sur place ou non des déchets verts.

Prescription 1.16.
La Région s’engage endéans l’année qui suit l’adoption du Plan à réunir les différents gestionnaires des espaces

verts publics (IBGE, AED, Communes) afin d’établir un code de bonne gestion des espaces verts publics qui traitera
notamment les aspects suivants :

— limitation de l’usage d’intrants de synthèse (fertilisants, etc);
— favoriser l’utilisation de compost d’engrais naturels et la réutilisation de déchets verts sur le site.
1.5. Les habitudes de consommation
Pour ce qui concerne la consommation, le rôle de la Région est de mobiliser les différents acteurs en vue de

sensibiliser le consommateur. Un moyen essentiel pour atteindre cet objectif est de développer un système structurel
d’information des consommateurs sur les éco-produits.
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Prescription 1.17.

La Région imposera au secteur de la distribution :

— une obligation d’information de la clientèle relative aux produits écologiques;

— l’utilisation exclusive de sacs de sortie de caisse réutilisables.

Prescription 1.18.

La Région créera au sein du réseau éco-consommation développé en Régions wallonne et flamande un centre
d’information sur les labels, le marquage et la consommation durable en vue d’assurer une information indépendante
relative aux éco-produits.

Prescription 1.19.

En soutien au réseau de minimisation (voir prescription 1.1.), l’IBGE développera des campagnes de sensibilisation
en matière de prévention des déchets et y consacrera des moyens importants, notamment pour :

— faire prendre conscience aux consommateurs du rôle joué par les écolabels et de leur signification;

— accroı̂tre la participation des bruxellois aux systèmes de réutilisation (vêtements, emballages consignés, piles
rechargeables,...);

— participer à la formation des élèves et étudiants;

— sensibiliser les personnes du troisième âge.

Prescription 1.20

La Région soutiendra les initiatives propres à promouvoir la réutilisation de biens usagés, notamment les
initiatives d’économie sociale.

CHAPITRE 2. — Appliquer le principe de la responsabilité du producteur

L’accord de coopération relatif à la prévention et à la gestion des emballages et des déchets d’emballages met en
place le principe de la responsabilité étendue des responsables d’emballages pour la gestion des déchets d’emballages.
Ce principe est actuellement également appliqué pour les piles usagées.

Un certain nombre d’autres flux de déchets font actuellement l’objet de débats aux niveaux de l’Europe et des
Régions belges en vue de mettre en place des systèmes de gestion basés sur ce même principe. Il s’agit essentiellement
de projets d’obligations de reprise assorties d’obligations de valoriser le papier, les véhicules hors d’usage, les pneus
usagés et le matériel électrique ou électronique déclassé. Compte tenu de la présence en Région de Bruxelles-Capitale
de 42 % du parc belge des équipements bureautiques et informatiques, la Région est appelée à jouer un rôle privilégié
pour ce flux de déchets.

Certains autres déchets tels les solvants sont source de pollution diffuse de l’air ou de l’eau et peuvent également
être concernés par un système de reprise.

Si ce type d’initiatives sont plus aisées à initier sur une base interrégionale, en cas d’absence de volonté des deux
autres Régions belges, la Région bruxelloise se propose de développer seule certaines des initiatives ci-dessous.

Prescription 2.1.

Le Gouvernement participera activement à la négociation avec les deux autres Régions belges des accords pour la
mise en place de la responsabilité du producteur pour :

— les véhicules hors d’usage. Cet accord contiendra les objectifs suivants basés sur la proposition de Directive de
la Commission Européenne : un taux de réutilisation/récupération de 85 % et un taux de réutilisation/recyclage de
80 % du poids des véhicules d’ici à 2005; des proportions qui devraient passer respectivement à 95 % et 85 % en 2015;

— les pneus. Les objectifs sont :

* atteindre pour l’an 2000 un objectif de collecte des pneus usagés proche de 100 %;

* rechaper en l’an 2000 au moins 25 % en poids du flux de pneus usagés;

* valoriser en l’an 2000 (autrement que par rechapage) au moins 65 % en poids du flux de pneus usagés;

* abandonner avant l’an 2000 l’élimination des pneus usagés par mise en décharge ou incinération sans
récupération d’énergie;

— le matériel électrique et électronique. Cet accord qui reprendra les objectifs fixés au niveau européen devra
permettre la réutilisation, le recyclage et le traitement des composants dangereux de ces équipements;

— le papier. Cet accord devrait permettre de recycler en moyenne en Belgique 40 % des papiers d’origine ménagère
en 1998 et 75 % en 2001.

Prescription 2.2.

La Région négociera avec les deux autres Régions belges une initiative réglementaire commune spécifique pour
l’encadrement des actions déjà entreprises en matière de gestion des piles usagées dans le cadre des écotaxes,
notamment pour en assurer le recyclage effectif. Les quantités de piles devant être collectées et recyclées devront être
équivalentes à 40 % des piles mises sur le marché en 1996, 50 % en 1997, 60 % en 1998, 67,5 % en 1999 et 75 % en 2000.

Prescription 2.3.

Le Gouvernement développera une initiative réglementaire pour encadrer les initiatives futures des secteurs
concernés par les écotaxes sur le papier notamment pour ce qui concerne les publicités toutes boı̂tes et les papiers de
bureaux.

Prescription 2.4.

Le Gouvernement établira une obligation de reprise par le fournisseur de certains déchets dangereux qui sont à la
source de dangers ou de pollutions des eaux ou de l’air, notamment les solvants organiques et les solvants chlorés, les
huiles, les produits photographiques usagés, les bouteilles de gaz et l’ensemble des déchets chimiques ménagers dont
prioritairement les médicaments périmés.
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CHAPITRE 3. — Valoriser les déchets ménagers
Les principales réalisations du Plan Déchets 1992 - 1997 en matière de déchets ménagers sont :
— l’absence de mise en décharge de déchets ménagers;
— la mobilisation de capitaux considérables pour réduire les nuisances des émissions de fumées de l’incinérateur

de déchets ménagers sous le niveau imposé aux installations d’incinération de déchets dangereux;
— la collecte de papier et de carton par l’ABP sur toute la Région;
— le développement progressif par l’ABP (426.000 habitants à ce jour) de la collecte d’emballages, partiellement

financée par l’association des responsables de la mise sur le marché de biens emballés (FOST PLUS);
— le développement par l’ABP du réseau de bulles à verre sur 380 sites;
— la collecte par l’ABP des déchets chimiques ménagers par camionnette mobile, coins verts commerçants ou coins

verts communaux et des piles en partenariat avec l’asbl BEBAT;
— la création par l’ABP d’une déchetterie accessible aux ménages et aux P.M.E. au nord de Bruxelles;
— la création par certaines communes de parcs à conteneurs dont Saint-Josse et Schaerbeek. Il existe d’autres

initiatives plus limitées dans d’autres communes;
— la collecte de textiles par des ONGs;
— la collecte sur demande par certaines Communes et par l’ABP d’encombrants auprès des ménages.
Le Plan 1992 - 1997 a également vu la mise sur pied par l’ABP de sociétés d’économie mixte chargées d’implanter

des centres de tri de déchets d’emballages ménagers, de regroupement de vieux papiers et cartons recyclables.
Néanmoins, si la participation de la population aux collectes sélectives est réelle, il est clair qu’elle est trop basse.
Le Plan 19987 - 2002 se focalisera pour ce qui concerne les déchets ménagers sur le développement d’un service

complet et optimal pour la population à travers les points suivant :
— l’amélioration des modalités de collectes sélectives des déchets;
— l’extension des collectes sélectives d’emballages en porte-à-porte à toute la Région;
— le développement d’un réseau dense de petits parcs à conteneurs communaux et de grandes déchetteries

régionales pour les déchets encombrants, les déchets verts, les déchets chimiques ménagers et les briquaillons triés;
— la valorisation des déchets organiques de légumes, fruits et jardins (LFJ);
— la valorisation des vêtements, textiles et maroquinerie usagés;
— l’aménagement de sites de proximité pour apport volontaire : bulles à verre et éco-coins;
— l’information et la sensibilisation relatives aux collectes sélectives;
— l’étude des nouveaux procédés de traitement;
— le transport des déchets par voie d’eau;
— la collaboration interrégionale;
— la lutte contre les dépôts sauvages et l’exportation illicite de déchets ménagers;
— la révision de la fiscalité relative aux déchets ménagers.
La Région bruxelloise adopte les objectifs de tri-recyclage à la source suivants pour l’an 2002 :

Recyclage des déchets ménagers

Objectifs 2002 (1) Tonnage

(%) kt/a (3)

— Emballages 50 39,5

papier 20

carton 50

Verre 75

Plastique 20

métaux ferreux (1) 60

métaux aluminium 15

multicouche 15

— Autres papiers 75 32,3

— Collecte FLJ dans les quartiers de banlieu et de maisons 65 10

— Déchets verts 33 10

— Vêtements, textiles, maroquinerie 60 5,4

— Encombrants 50 12,5

— Ferrailles récupérées à l’incinération (2) 100 3000

TOTAL 33 109,7

Notes

(1) A l’exclusion des ferrailles récupérées dans les mâchefers.

(2) Ferrailles d’origine strictement ménagère.

(3) Exprimées en tonnes 1995.
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Pour que les objectifs puissent être atteints, outre les options de réutilisation (vêtements, électroménager) ou de
gestion décrites sous les titres 3.1. à 3.6., il est essentiel de développer une politique de sensibilisation très ambitieuse
auprès de la population telle que prévue sous le titre 3.7. En effet, l’objectif est de doubler la participation par habitant
desservi par les collectes sélectives. Une telle évolution des pratiques ne pourra être atteinte qu’avec la mobilisation
complète de la population.

L’intégralité des déchets non réutilisés ou triés à la source aux fins de recyclage seront incinérés dans l’installation
d’incinération des déchets ménagers située à NOH. L’énergie produite est récupérée ainsi que les mâchefers ferreux.

Complémentairement à ces objectifs de valorisation sur le plan matière, approximativement un tiers des déchets
incinérés ont un contenu énergétique exploitable ce qui permet la production d’électricité répondant à 5-6 % des besoins
de la Région.

3.1. L’amélioration des modalités de collectes sélectives

Actuellement, les modalités de collectes sont très variables au travers de la Région et parfois mal perçues
notamment en raison de différences entre les dispositions réglementaires, les informations portées par les sacs bleus et
jaunes et la réalité des collectes :

— collecte des sacs gris deux fois par semaine;

— collecte du verre par bulles et en porte-à-porte;

— collecte des emballages en verre, métal, plastique ou carton en porte-à-porte un jour par semaine en même
temps que les sacs gris. Les cartons sont tolérés dans les sacs bleus;

— collecte du papier et du carton d’emballage deux fois par mois;

— les vêtements sont collectés mensuellement en porte-à-porte ou via un réseau de guérites;

— au sein d’une même commune, des zones de collecte distinctes coexistent ce qui complique considérablement
la communication au travers des relais communaux.

La collecte des déchets et particulièrement la collecte sélective au sein de grands ensembles d’habitat vertical
nécessite une approche particulière tenant compte des conditions spécifiques à ce type d’habitat, notamment par
l’utilisation optionnelle ou obligatoire de récipients spécifiques placés sur l’espace privé.

Prescription 3.1.

Les modalités de collecte sélective en porte-à-porte des déchets ménagers seront adaptées comme suit dès 1998.

Les déchets seront collectés en porte-à-porte deux fois par semaine. Un jour par semaine, la collecte concernera à
la fois les sacs gris, les sacs bleus et le papier/carton. L’autre jour de collecte concernera uniquement les sacs gris.

En outre, les tournées seront organisées de manière homogène sur chaque commune.

Les emballages à recycler seront collectés dans des sacs bleus de 50, 80 ou 120 litres, il s’agit des bouteilles et bocaux
en verre, des bouteilles en plastique, des boı̂tes de conserves et cannettes métalliques, des cartons à boissons et autres
cartons alimentaires (cartons de céréales, etc.).

Les papiers/cartons seront acceptés dans des sacs jaunes de 30 l, des caisses ou par ballots ficelés. Il s’agit des
journaux, revues, publicités, caisses, etc..

3.2. L’extension des collectes sélectives d’emballages en porte-à-porte

Prescription 3.2.

Dès 1998, l’ensemble de la population bruxelloise sera desservie par les collectes sélectives d’emballages en
porte-à-porte organisées par l’ABP.

3.3. Un réseau de parcs à conteneurs de petite taille et de grande déchetteries

Un réseau dense de parcs à conteneurs et de déchetteries sera mis en place en vue d’accueillir, outre les déchets
d’emballages et les vieux papiers, certaines catégories de déchets pour lesquelles la population ne bénéficie pas d’un
service optimal :

— les déchets verts;

— les déchets encombrants;

— les déchets chimiques ménagers.

Le réseau comprendra :

— une quinzaine de parcs à conteneurs communaux de petite taille acceptant ces catégories de déchets d’origine
exclusivement ménagère. Les déchets d’emballages ou de papier recyclables seront galement acceptés;

— quatre déchetteries régionales de grande taille acceptant les mêmes catégories de déchets mais également, sur
base payante, et en quantité limitée les déchets des PME/PMI et les déchets de travaux de rénovation remis par les
ménages.

L’ensemble des parcs à conteneurs et déchetteries seront accessibles pour toute la population de la Région. Ils
seront, en outre, dotés de kits de sensibilisation au tri/recyclage.

Prescription 3.3.

L’IBGE subsidiera les investissements d’aménagement réalisés par les Communes pour la mise en place de petits
parcs à conteneurs acceptant, outre les déchets d’emballages et le papier/carton, les déchets verts, les déchets
encombrants et les déchets chimiques ménagers. Ces déchets d’origine exclusivement ménagère seront orientés vers
des centres de tri ou de recyclage aux frais de la Région. D’autres déchets tels les déchets de rénovation peuvent être
acceptés par les parcs à conteneurs mais leur évacuation sera facturée aux Communes à une tarification incitative à un
tri poussé. Les options de réparation et réutilisation seront privilégiées, notamment en relation avec le développement
de l’économie sociale.

Les modalités d’exploitation feront l’objet d’une concertation étroite entre chaque commune d’une part et l’ABP et
l’IBGE d’autre part qui assureront un rôle de conseil et de coordination. Ces modalités feront l’objet d’une convention
propre pour chaque parc.

Prescription 3.4.

L’ABP ouvrira trois nouvelles déchetteries acceptant les mêmes déchets mais aussi sur base payante, les déchets
de rénovation des ménages et les déchets des PME/PMI. Le réseau des 4 déchetteries couvrira l’ensemble de la Région.
Les sites considérés pour ces déchetteries régionales sont repris à l’annexe 2.
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3.4. La valorisation des déchets organiques
Les déchets organiques représentent 32 % de la poubelle ménagère.
Ce gisement fera l’objet des actions suivantes :
— collecte des déchets verts par apport volontaire;
— collecte saisonnière de déchets verts en porte-à-porte;
— encouragement du compostage individuel;
— mise en place après des opérations pilotes d’une collecte en porte-à-porte des déchets organiques de cuisine et

de jardin dans certains quartiers;
— collecte des carcasses lors de la fête du mouton;
— encouragement du compostage décentralisé.
3.4.1. Collecte de déchets verts
Les déchets verts sont produits pendant toute l’année mais en quantités variables : la période de décem-

bre à février est caractérisée par une production faible et la période de mars à novembre par une production moyenne
avec des pics en mai-juin et octobre.

Par ailleurs, les sapins de Noël sont un flux hautement symbolique dont la collecte aux fins de recyclage porte un
message mobilisateur de la population pour les politiques de recyclage.

Outre leur collecte dans les parcs à conteneurs, les déchets verts seront acceptés dans les parcs à conteneurs et
feront l’objet de campagnes de collecte en porte-à-porte. Les déchets verts seront traités dans un centre de compostage
régional.

Prescription 3.5.
L’ABP procédera à la collecte en porte-à-porte :
— des sapins de Noël au début du mois de janvier;
— des déchets verts de printemps à la mi-juin;
— des déchets verts d’automne fin octobre.
Prescription 3.6.
La Région développera sur le site du Bempt un centre régional de compostage des déchets verts.
3.4.2. Le compostage individuel
Le compostage individuel est un moyen par lequel la population peut traiter elle-même une fraction de ses déchets

organiques. D’après certaines expériences belges et étrangères, les quantités de déchets qui sont compostées par une
personne qui pratique le compostage individuel varient de 50 à 100 kg/an. Par ailleurs, les zones pour lesquelles le
compostage individuel peut être le plus facilement stimulé doivent comporter une forte proportion de jardins d’une
surface de plus de 50 m2. Il est également observé dans ces expériences que le taux de participation des habitants dans
de telles zones peut être d’environ 10 %, particulièrement si un système de taxation incitatif est pratiqué.

Dans le cas de la Région bruxelloise, le potentiel de participation au compostage individuel est d’environ
10.000 ménages.

Plusieurs techniques de compostage individuel existent :
* compostage dans des fûts plastique;
* compostage à l’aide de « lombrics spécialisés »;
* compostage en tas maintenu ou non par des planches en bois ou une clôture.
Le choix entre les différentes techniques dépend essentiellement des quantités et types de déchets à composter. En

cas de grandes quantités ou d’une forte proportion de tonte de pelouse, des systèmes simples sont préférables car il faut
pouvoir facilement retourner le tas. En cas de forte proportion de déchets de cuisine très humides et de petites quantités
de déchets de jardin « tendre », le système de lombrics compostage est préférable. Dans le commerce, on trouve des fûts
spécifiquement conçus pour réaliser le compost, ceux-ci sont parfois plus esthétiques mais ont le grand désavantage
d’être relativement coûteux.

Prescription 3.7.
L’IBGE encouragera le compostage individuel par :
— la publication d’une documentation technique appropriée;
— la création au sein des ONGs actives dans l’éducation à la nature d’un réseau d’assistants techniques pour le

compostage;
— le développement, en collaboration avec le Réseau pour la Réduction des déchets, de campagnes de

sensibilisation ciblées sur les quartiers dont les habitants sont les plus susceptibles de composter leurs déchets;
— la création et la formation d’un réseau de « maı̂tres composteurs »;

— l’encouragement au compostage individuel en stimulant la fabrication de systèmes simples.

Prescription 3.8

L’IBGE développera au parc de la Woluwe, un centre de démonstration des diverses techniques de compostage
individuel. Un personnel formé pourra accueillir la population afin de donner toutes les explications sur la production
et l’utilisation du compost. Des séances d’information seront régulièrement réalisées.

3.4.3 Le compostage décentralisé

Certains Etats membres de l’Union européenne ont développé avec succès des expériences de compostage
décentralisé en partenariat avec des horticulteurs, agriculteurs ou potagistes qui réalisent à petite échelle le compostage
de déchets de légumes, fruits et jardins (LFJ) qui leur sont remis par les habitants.

Dans de nombreux quartiers d’habitats pourvus de jardins, il existe des activités du type horticulture ou potagers
qui se prêtent au développement de ce type d’initiatives.

Prescription 3.9.

L’IBGE développera un partenariat avec certains horticulteurs gestionnaires de potagers ou autres acteurs
concernés en vue de développer le compostage décentralisé de quartier.
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3.4.4. Collecte de déchets de cuisine et de jardin en porte-à-porte
Alors que le compostage des déchets de jardin seuls est une filière économique, les évolutions technologiques sont

de nature à rendre concurrentiels également, la collecte sélective et le compostage aérobie de déchets de légumes, fruits
et de jardin mélangés (LFJ). Selon les expériences étrangères, ce type de collecte en milieu urbain dense ou mixte et
poser des problèmes de qualité susceptibles de se répercuter sur une qualité médiocre du compost produit.

D’autre part, la Région est dépendante des autres Régions belges pour le traitement de tels déchets et pour
l’écoulement du compost.

Néanmoins, la Région souhaite s’engager dans des actions de collecte/compostage des déchets LFJ qui concernent
des tonnages potentiels considérables. Le gisement des déchets LFJ dans les quartiers verts de la Région est estimé à
plus de 100 kg par habitant et par an. La Région poursuit l’objectif de collecter 10.000 tonnes de déchets LFJ par an en
2002 auprès des 10 % de la population bruxelloise résidant en habitat horizontal (banlieues ou maisons).

Dans cette zone, une sensibilisation active au compostage individuel sera réalisée pour éviter le transfert de
déchets habituellement compostés vers la collecte LFJ.

Prescription 3.10.
L’IBGE et l’ABP étudieront les expériences étrangères de collecte/recyclage de déchets LFJ réalisées dans des

environnements comparables à ceux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sur cette base, l’IBGE et l’ABP réaliseront une série d’opérations pilotes de petite échelle pour définir les zones et

modalités de collecte optimales pour le développement à moyen terme de ces collectes sur le territoire bruxellois.
Prescription 3.11.
La Région sollicitera la collaboration des autres Régions belges pour le traitement de déchets LFJ collectés

sélectivement.
Prescription 3.12.
Dès 2001, sous réserve des disponibilités de capacité de traitement, les collectes de LFJ seront organisées dans les

zones d’habitat horizontal (habitat en ordre ouvert).
3.4.5. Collecte des carcasses de moutons
La très forte production de carcasses de moutons à l’occasion de la fête du mouton nécessite une réponse

pragmatique de la Région en vue de sauvegarder l’hygiène.
Prescription 3.13.
L’ABP réalisera la mise en place ponctuelle d’un réseau de conteneurs pendant la fête du mouton dans le cadre

d’une démarche de sensibilisation aux collectes sélectives de la population concernée.
3.5. La valorisation des vêtements, textiles et de la maroquinerie usagés
Le service de collecte mensuelle en porte-à-porte assortie d’un petit réseau de guérites permet la collecte, la

réutilisation et le recyclage par des ONGs de près de 20 % du gisement potentiel. Une part importante du flux collecté
est destiné à la réutilisation, ce qui fait de cette opération une initiative ayant des effets réels sur la prévention des
déchets.

Une communication volontariste peut permettre d’accroı̂tre les dons aux associations et d’améliorer encore le bilan
financier très favorable à la Région.

Prescription 3.14.
Le Gouvernement continuera à soutenir le secteur associatif à but humanitaire pour la collecte et le recyclage des

vêtements, textiles et de la maroquinerie usagés; la collecte en porte-à-porte ainsi qu’un réseau de guérites seront
développés.

Prescription 3.15.
L’IBGE inclura dans les campagnes de communication relatives à la prévention des déchets, un important volet

relatif à la réutilisation des vêtements, textiles et de la maroquinerie usagés.
3.6. Aménagement de sites de proximité pour apport volontaire : bulles à verre et éco-coins
En vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de recyclage du verre (75%), outre les collectes porte-à-porte, il

y a lieu d’une part de développer quantitativement le réseau de bulles existant et d’autre part d’optimiser sa répartition
spatiale en concertation avec les communes, tout en assurant la propreté des abords par une surveillance et un mobilier
urbain appropriés.

Une nouvelle génération de conteneurs à verre enterrés est proposée sur le marché et testée à l’étranger. Cette
formule présente des avantages en termes d’insertion visuelle et acoustique dans le paysage urbain. Certains nouveaux
conteneurs sont également équipés de systèmes permettant le tri automatique par couleur, le broyage et le télécontrôle
du remplissage. Une telle bulle intelligente est en test à Bruxelles.

Sur les 380 sites de bulles à verre, une cinquantaine se prête au développement d’éco-coins acceptant en plus du
verre, le papier et le carton, les textiles, les piles, etc. Certains de ces sites, notamment en habitat vertical devraient
inclure des conteneurs bleus et des conteneurs jaunes pour les déchets d’emballages et de papier.

Il importe que le réseau d’éco-coins soit réalisé dans une perspective urbanistique harmonieuse et que son
implantation soit équilibrée sur les plans géographique et démographique.

Par ailleurs, le secteur de la distribution procède d’une part à la collecte volontaire de piles et doit collecter d’autre
part les emballages de groupage et de transport conformément à l’accord de coopération concernant la prévention et
la gestion des déchets d’emballages. Il est à noter que dans certains pays voisins, la grande distribution collabore avec
les pouvoirs publics pour installer des éco-coins dans ses parkings.

Prescription 3.16.
A l’horizon 2000, l’ABP portera le réseau de bulles à verre à un total de 500 sites répartis de façon équilibrée sur

les plans géographique et démographique dont 20 sites expérimentaux pour l’utilisation de conteneurs enterrés.
L’ABP veillera à convertir si possible en éco-coins 50 des sites de bulles à verre dont la liste et les caractéristiques

urbanistiques seront établies en concertation avec les communes.
Prescription 3.17.
L’IBGE, après concertation avec le secteur de la distribution, proposera en 1998 un arrêté sectoriel visant à ériger

sur ses parkings de grande capacité des éco-coins pour la collecte :
— d’emballages;
— de textiles usagés;
— de piles;
— de papier.
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3.7. L’information et la sensibilisation aux collectes sélectives
La sensibilisation aux collectes sélectives, destinée à convaincre la population de trier ses déchets, a fait l’objet de

grands battages médiatiques depuis leur lancement, fin 1992. Les pouvoirs publics ont utilisé les outils tels que grands
panneaux publicitaires, flancs de trams, folders toutes-boı̂tes, radio et télévision. Ces outils utilisés isolément
nécessitent des budgets importants mais, leur utilisation est utile en support à des actions de communication locale de
terrain. Par contre, un outil de communication perçu par la quasi-totalité de la population est le sac de collecte sélective.
De même, les articles rédactionnels dans les journaux, surtout à l’échelle locale ou communale, sont fort remarqués.

La population demande largement des outils simples : un guide de tri pratique, un calendrier de collecte, le tout
accompagné de sacs de collecte et soutenu par une information de fond, sur le pourquoi des choix et modalités, sur les
progrès des collectes, sur les filières de recyclage, et sur l’impact ou le bénéfice pour elles.

Cependant, une fois un pourcentage de base de la population touché, il reste de nombreuses personnes qui ne
participent pas, pour des raisons diverses, soit pratiques, soit par manque d’intérêt voire en raison de la non
visualisation d’un bénéfice immédiat. Dans les premières communes concernées (Auderghem, Berchem-Ste-Agathe,
Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-St-Pierre,...), la participation a été bonne dès le départ : les problèmes pratiques tels
que la place ou le coût des sacs sont rares. De plus, la communication a été soutenue avec de nombreux sacs gratuits,
suivis de bons de réduction pour les sacs, le tout soutenu par une communication régulière au cours de l’année (radio,
toutes-boı̂tes, flancs de trams en mars, mai).

Les résultats ont une première fois baissés lors de l’arrêt de distribution de sacs gratuits et dans une plus large
mesure lors de l’extension de la collecte, lancée en juin 94. La communication était moins soutenue alors que la
population est plus difficile à sensibiliser. Lors de la dernière extension, en octobre 96, d’autres faits ont entravé le bon
résultat des collectes, dont la modification des modalités de collecte et du message de tri.

L’observation in situ de la participation à un niveau local très fin a démontré une très grande variabilité de
participation aux collectes sélectives qui est corrélée :

— au type d’habitat : horizontal ou vertical, superficie, etc;
— au type de quartier, notamment lié au contrôle social;
— avec les réalités socio-économiques et culturelles.
De toute évidence, la détérioration des niveaux de participation nécessite une politique volontariste combinant le

partenariat entre la Région (ABP, IBGE) et les communes, le réexamen des modalités de collecte, des campagnes
d’information adaptées à la diversité des publics ainsi que des propositions d’incitants fiscaux.

Prescription 3.18.
La sensibilisation de la population sera réalisée régulièrement par l’ABP au moyen de brochures et d’articles de

presse quotidienne et locale, etc. Elle concernera le pourquoi, le contexte et les résultats des collectes sélectives.
La Région communiquera selon trois modes :
— général : sensibilisation à la notion de tri;
— local : utilisation de relais proches de la population, comme la commune et les associations, voire d’un réseau

de citoyens motivés;
— thématique : à l’occasion d’événements saisonniers pour sensibiliser au principe du tri (sapins,...).
La Région assurera en outre la cohérence et la complémentarité entre les campagnes de communication régionales

et celles déployées par les organismes tels que FOST+ et BEBAT.
Prescription 3.19.
L’ABP diffusera des outils de communication, dont un calendrier, un guide de tri et des cartes locales reprenant les

possibilités de collecte (porte-à-porte, bulles, éco-coins, parcs à conteneurs, collecte des déchets verts dans les parcs,
coins verts, etc.)

Prescription 3.20.
L’IBGE informera la population sur les logos écologiques et leur signification quant à la recyclabilité des produits

ainsi que sur les filières de recyclage (électroménager, déchets organiques, matières plastiques, etc.).
3.8. L’étude des nouveaux procédés de traitement des déchets
Certains procédés alternatifs à l’incinération ont été développés et testés en Europe ces dernières années (au-delà

de l’étape d’unité pilote). Ils peuvent présenter pour l’avenir un intérêt potentiel pour le traitement des déchets
ménagers par la Région voire d’autres flux de déchets par différents acteurs présents sur le marché. On citera
essentiellement la biométhanisation, le compostage aérobie, la thermolyse, etc. Dans ce cadre, également, la Région
étudiera les possibilités de valorisation de matières premières secondaires de matériaux dans des applications de
production d’isolation acoustique. Cette démarche s’intègre à une optique globale de lutte contre le bruit en Région de
Bruxelles-Capitale.

Prescription 3.21.
L’IBGE présentera un rapport sur les nouveaux procédés de traitement des déchets élaboré en collaboration avec

les milieux universitaires. L’ABP sera associée à l’étude dans le comité d’accompagnement. Les possibilités de synergie
avec les autres Régions pour le recours à de telles technologies seront étudiées.

3.9. Le transport des déchets par voie d’eau
Le transport des déchets ménagers par voie d’eau présente un intérêt environnemental certain de par la réduction

du transport routier lourd qu’il entraı̂ne au niveau régional.
En particulier, l’obligation pourrait être imposée par la Région de transporter les produits de construction,

démolition ou encombrants par voie navigable, comme c’est le cas dans d’autres villes européennes. Les conséquences
d’une telle obligation feront l’objet d’une étude préalable.

Le transport des déchets ménagers par voie d’eau présente également un intérêt environnemental important et doit
pouvoir être encouragé avec les précautions nécessaires pour éviter les nuisances.

Prescription 3.22.
L’ABP poursuivra le développement du projet de transfert de déchets par voie d’eau. A cette fin, l’ABP présentera

en 1998 un rapport incluant une évaluation de l’incidence budgétaire du projet qui devrait devenir opérationnel au plus
tard en 2002. Une attention particulière sera réservée à l’impact social de ce projet.

3.10. La collaboration interrégionale
La mise en place de politiques de valorisation ou d’élimination des déchets ménagers implique des contraintes

logistiques et la disponibilité d’installations appropriées. En raison des particularités géographiques de la Région
bruxelloise, il est essentiel d’assurer une collaboration interrégionale pour optimiser les politiques de gestion des
déchets.
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Prescription 3.23.
La Région interviendra auprès des autres Régions belges pour assurer l’exploitation optimale des installations

situées dans les 3 Régions compte tenu de la nature et de la proximité des flux de déchets.
3.11. La lutte contre les dépôts sauvages et l’exportation illicite de déchets ménagers
La Région est confrontée à des apports croissants illicites de déchets ménagers. Cette situation pourrait résulter des

modes de taxation appliqués dans les autres Régions ayant une pression financière trop importante et des modalités
pratiques de collecte posant des problèmes à la population.

Prescription 3.24.
La Région développera une série d’actions pour lutter efficacement contre les apports illicites de déchets ménagers.

Notamment par la répression par l’IBGE et l’ABP et par la concertation avec les communes voisines de la Région.
3.12. La révision de la fiscalité relative aux déchets ménagers
En Région bruxelloise le service public de ramassage et de gestion des déchets ménagers est financé au moyen du

budget général de la Région.
Les expériences étrangères semblent indiquer que l’introduction d’un système fiscal proportionnel à la quantité de

déchets produits entraı̂ne un accroissement de la participation de la population au tri-recyclage (pour autant que les
flux de déchets triés soient imposés à un taux inférieur), voire une diminution de la production de déchets.

L’introduction d’un tel système pourra être envisagé en Région bruxelloise dès que l’ensemble de la population
jouira des mêmes possibilités de tri-recyclage.

Prescription 3.25.
L’IBGE et l’ABP collaboreront à une proposition de réformes fiscales régionales instaurant une fiscalité

proportionnelle à la production de déchets qui sera présentée en 1999. Le rapport contenant la proposition abordera
notamment :

— l’état de la question dans les Régions/communes proches;
— l’étude d’un système de taxation basé sur le volume des déchets ménagers ainsi que sur une méthode de

facturation différenciée pour les déchets recyclés;
— l’analyse des éventuels effets pervers liés et des moyens de les éviter;
— l’analyse de différents scénarii pour la Région de Bruxelles-Capitale;
— l’impact socio-économique sur les ménages, notamment en fonction de leur composition;
— les mesures sociales à instaurer;
— les flux de déchets à considérer (sacs bleus, jaunes, gris, déchets LFJ, encombrants, …).
3.13 La collecte sélective des déchets dans les espaces publics
Actuellement, les espaces publics ne sont équipés que de poubelles tout venant. Avec la généralisation des collectes

sélectives d’emballages, il convient de proposer une collecte séparative dans tous les espaces publics.
Prescription 3.26
Le Gouvernement assurera le remplacement ou l’adaptation progressifs des poubelles tout venant équipant les

espaces publics de façon à assurer la collecte sélective de ces déchets.
Dès l’an 2000, l’IBGE équipera les parcs et forêts sous sa gestion de poubelles de collecte sélective.

CHAPITRE 4. — Gestion de déchets posant des problèmes de propreté publique
Certains déchets tels les déjections canines et les déchets encombrants ou les briquaillons versés illicitement posent

des problèmes de propreté publique.
Ces problèmes nécessitent des actions spécifiques touchant tant des aspects organisationnels et de service public

que de comportement.

Prescription 4.1.

L’ABP présentera en 1998 un Programme Régional de Propreté.

CHAPITRE 5. — Valoriser et éliminer les déchets non-ménagers dans des conditions respectueuses de l’environnement

5.1. Conditions générales de traitement

5.1.1. Déchets non ménagers non dangereux

Les déchets non ménagers non dangereux sont estimés à 2.300.000 tonnes par an y compris les terres de déblais
et à l’exclusion des boues.

Ces déchets sont traités selon des filières très diverses comprenant le recyclage, l’incinération avec ou sans
récupération d’énergie et la mise en décharge.

Les objectifs pour l’horizon 2002 pour le traitement de ces déchets sont :

TONNAGES
1995

TRAITEMENT 1995 (%) OBJECTIFS 2002 (%)

Recyclage
ou récupération

Incinération avec
r é cup é ra t ion
d’énergie

Mise
en décharge

Recyclage ou
ré cup é ra t ion
matière

Incinération avec
r é cup é ra t ion
d’énergie

Mise
en décharge

Déchets de construction &
démolition

— hors terres 610.000 75 0 25 95 0 5

— terres 1.000.000 100 0 0 100 0 0

Mâchefers d’incinération 130.000 0 0 100 100 0 0

Autres déchets non ména-
gers non dangereux afval

560.000 34 43 23 55 33 12

TOTAL 2.300.000 72 10 18 88 8 4

Ces objectifs seront atteints au moyen de la mise en oeuvre des politiques sectorielles et des politiques par flux de
déchets décrites plus loin dans ce chapitre par l’utilisation optimalisée des capacités existantes d’incinération de
l’installation située à Neder-over-Hembeek et par la combinaison d’imposition réglementaire et de nouvelles évolutions
des tarifs de l’ABP incitatives au tri-recyclage.
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Prescription 5.1.
En vue d’optimaliser l’utilisation des capacités d’incinération existantes de l’installation de Neder-over-Hembeek,

la Région établira un ensemble de règles juridiques limitant l’incinération de déchets non ménagers non dangereux aux
déchets combustibles résiduels au terme d’un tri à la source ou centralisé. Ce tri doit être encouragé auprès des clients
de l’ABP par la voie tarifaire.

Prescription 5.2.
Lors de la délivrance de permis d’environnement, l’IBGE et les communes intégreront des conditions relatives aux

flux de déchets devant être orientés vers des filières de recyclage.
5.1.2. Déchets non ménagers dangereux
Les déchets non ménagers dangereux sont estimés à 40.000 à 60.000 tonnes par an dont 11.600 tonnes de cendres

volantes d’incinération.
La Région se donne pour objectif à l’horizon 2002 de maı̂triser la gestion de la totalité des déchets non ménagers

dangereux.
Prescription 5.3.
L’IBGE intensifiera les contrôles dans les secteurs producteurs de déchets dangereux.
5.2. Approche sectorielle
5.2.1. Déchets des écoles
La production de déchets par les écoles est estimée en première approche à 10.000 tonnes par an. La Région se

donne pour objectif pour 2002 le recyclage de 40 % de ces déchets et la participation au tri sélectif de tout le réseau
primaire et secondaire.

En Région de Bruxelles-Capitale, seules certaines écoles pratiquent le tri des déchets et s’engagent dans une
politique d’éco-consommation alors que tous les organismes enseignants bénéficient de la collecte de déchets par la
Région à titre gratuit.

Les écoles constituent un canal privilégié pour la sensibilisation des acteurs actuels de la société que sont les
familles et pour la sensibilisation des adultes qui demain constitueront le tissu social bruxellois. Une action au niveau
des écoles doit dès lors être considérée comme prioritaire en vue de réformer les modes de gestion des déchets et de
consommation de la population. Il importe également de clarifier au sein des écoles les instructions de tri des déchets.

Prescription 5.4.
En application des règles de tarification arrêtées en juillet 1997, l’ABP proposera aux écoles la continuation de la

collecte des déchets à titre gratuit sous réserve de l’engagement à trier et au tri effectif des déchets selon les modalités
proposées par la Région à l’exclusion de toutes autres.

Les écoles s’engageant à trier seront en outre formées et équipées par l’ABP et l’IBGE de matériel ad hoc
(contenants, outils de communication).

Prescription 5.5.
L’IBGE et l’ABP réuniront les relais appropriés du monde enseignant bruxellois pour assurer l’intégration de la

prévention des déchets et des collectes sélectives dans une approche pédagogique.
5.2.2. Déchets de bureau
La très forte représentation du secteur tertiaire et administratif dans la Région de Bruxelles-Capitale rend ce secteur

prioritaire. Le nombre de personnes concernées par le tri journalier sur le lieu de travail dans les bureaux est
considérable : plus de 440.000 personnes. Pour ce qui concerne les déchets, ce sont des quantités considérables de papier
qui empruntent des filières peu appropriées : 40.000 tonnes par an.

La Région se donne pour objectif le recyclage de 80 % de ces déchets.
L’IBGE par la circulaire et la charte bureau a enclenché au sein de plus de 240 organismes une nouvelle logique de

consommation de gestion des déchets.
Le bilan de l’opération a montré que jusqu’à présent les réalisations des entreprises, associations et administrations

en matière de gestion des déchets ont surtout concerné le papier pour lequel le bilan économique est le plus favorable.
Il importe d’assurer que l’ensemble des déchets de papier produits par le secteur tertiaire soit recyclés. Ceci pourra

être réalisé par une obligation réglementaire.
Par ailleurs, la charte bureau doit être réorientée et développée dans les objectifs de prévention.
Prescription 5.6.
Le Gouvernement adoptera un arrêté rendant obligatoire pour toutes les activités de bureaux le tri des déchets en

quatre fractions :
— emballages recyclables;
— papier;
— déchets dangereux;
— fraction résiduelle.
5.2.3. Déchets de construction et de démolition
En 1995, 25 % des déchets de construction et de démolition hors terres de déblais ont été éliminés par mise en

décharge. Les terres de déblais sont utilisées en remblais, elles ne font pas l’objet d’une élimination.
La Région se pose pour objectif pour 2002 de réduire la mise en décharge de ces déchets à 5 % (hors terres).
Une part croissante des déchets de construction et de démolition suivent les filières de recyclage. Il s’agit

essentiellement de la fraction pierreuse et sableuse de ces déchets. Ils font l’objet de l’arrêté du 16 mars 1995 qui instaure
une obligation de recyclage sous réserve que le marché puisse absorber les matériaux de construction recyclés et de la
circulaire ministérielle du 9 mai 1995 qui prévoit certaines possibilités d’utilisation de matériaux de construction
recyclés dans les chantiers publics.

Néanmoins, les responsables de chantiers n’ont que partiellement intégré le tri dans leur organisation et beaucoup
de chantiers publics se déroulent encore sans l’utilisation de matériaux recyclés.

Prescription 5.7.
Le Gouvernement intégrera dans le cahier des charges type 150 des clauses
— autorisant l’utilisation de matériaux recyclés à partir de déchets de construction et de démolition;
— établissant la transparence des coûts de gestion des déchets.
Prescription 5.8.
L’IBGE mettra en oeuvre en partenariat avec les organisations représentatives ou scientifiques du secteur une large

campagne de sensibilisation des responsables de chantier visant notamment à améliorer le degré de tri sur chantier en
vue du recyclage ou de l’utilisation telle quelle de certains déchets en remblais.
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5.2.4. Déchets spéciaux d’activités de soins de santé
Parmi les déchets produits lors d’activités de soins de santé on distingue une catégorie de déchets ne présentant

pas de caractéristiques particulières (déchets de cantine ou de bureau, emballages non contaminés,...) et une catégorie
de déchets présentant des caractéristiques particulières : les déchets spéciaux d’activités de soins de santé (déchets
infectés, pièces et fluides anatomiques, objets piquants ou tranchants, médicaments cytostatiques).

La prévention des déchets d’activités de soins de santé a été abordée au chapitre 2. La gestion des déchets spéciaux
nécessite des initiatives complémentaires à celles réalisées dans le plan 1992 - 1997 en vue d’en améliorer la gestion.

Au sein des déchets spéciaux on distingue :
— les déchets spéciaux produits par les hôpitaux, soit plus de 99 % des déchets spéciaux;
— les déchets spéciaux produits de façon diffuse par les différentes professions (dentistes, infirmiers, médecins,

vétérinaires, etc.);
— les déchets spéciaux produits par le malade à domicile (traitement à base d’insuline, etc.).
5.2.4.1. Déchets spéciaux produits par les hôpitaux
A terme, la quantité de déchets spéciaux à gérer en provenance des hôpitaux sera inférieure à 1.000 tonnes par an

dont la presque totalité proviennent des hôpitaux.
Ces déchets nécessitent un traitement spécifique selon un des trois procédés suivants :
1. incinération dans une installation spécialisée. De telles installations existent dans les trois Régions;
2. incinération dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés, le four étant alimenté

directement au moyen d’une trémie d’accès direct et d’une chaı̂ne de manutention spécifique. La mise en
fonctionnement d’une installation de ce type est prévue pour 1998 en Région wallonne;

3. désinfection suivie de l’incinération des déchets désinfectés dans une installation d’incinération de déchets
ménagers et assimilés.

Le coût global (conditionnement, transport, prétraitement éventuel, incinération) pour les procédés 2 et 3 sont très
proches et sont inférieurs à celui du procédé 1.

Prescription 5.9.
Le Gouvernement accordera un subside limité à 25 millions pour l’investissement par l’hôpital Erasme dans une

installation de désinfection de grande capacité accessible aux hôpitaux bruxellois.
Prescription 5.10.
Le Gouvernement acceptera la conversion du centre d’incinération des déchets spéciaux des Cliniques

Universitaires Saint-Luc en un centre de désinfection de ces déchets accessible aux hôpitaux bruxellois.
5.2.4.2. Déchets spéciaux produits de façon diffuse
Les déchets diffus sont essentiellement constitués par des objets piquants, coupants ou tranchants.
Les services de collecte mis en place par les opérateurs économiques ne semblent pas répondre aux besoins des

praticiens et sont très coûteux.
En vue de favoriser les synergies entre acteurs du monde médical et l’émergence des services les plus appropriés,

la réglementation nécessite d’être adaptée aux réalités des déchets spéciaux diffus, principalement en matière de
collecte et de transport.

Prescription 5.11.
Le Gouvernement modifiera l’arrêté relatif à la gestion des déchets d’activités de soins de santé pour :
— autoriser les praticiens à remettre des petites quantités de déchets spéciaux à un hôpital qui recourt aux services

d’un éliminateur agréé;
— autoriser la reprise de certains déchets spéciaux par le fournisseur de services ou de biens en rapport avec les

déchets spéciaux concernés;
Á autoriser les praticiens à remettre des petites quantités de déchets spéciaux à un centre de regroupement situé en

Région de Bruxelles-Capitale.
5.2.4.3. Déchets spéciaux produits par un malade se soignant à domicile
Certaines personnes atteintes de maladies se soignent elles-mêmes à domicile, ce qui entraı̂ne la production de

déchets spéciaux pour l’élimination desquels aucun service n’est proposé.
Prescription 5.12.
L’ABP envisagera d’étendre le service de la collecte de déchets chimiques ménagers à la collecte des déchets

spéciaux produits par un malade se soignant à domicile.
5.2.5. Déchets de l’HORECA
Les emballages faisant l’objet de l’accord de coopération relatif aux emballages et aux déchets d’emballage ainsi

que les déchets organiques dont le recyclage devient compétitif vis-à-vis de l’incinération, sont deux flux de déchets à
haut potentiel de recyclage.

En une première approche on peut estimer la production de ces déchets par le secteur HORECA en Région
bruxelloise à :

— 27.000 tonnes par an de déchets d’emballage dont approximativement 40 % de carton et 50 % de verre;
— un minimum de 10.000 tonnes par an de déchets organiques.
Le secteur HORECA est également confronté à la problématique de la gestion des autres déchets tels que les huiles

alimentaires et les déchets de déshuileurs.
La Région se donne pour objectif à l’horizon 2002 de recycler 70 % des déchets d’emballage et 70 % des déchets

organiques du secteur HORECA.
Prescription 5.13.
Endéans l’année qui suit l’adoption du Plan, l’IBGE analysera la problématique des déchets de l’HORECA. Au

terme de cette analyse, l’IBGE proposera un plan sectoriel de prévention et de gestion des déchets et soumettra celui-ci
à concertation auprès des organismes représentatifs du secteur.

Prescription 5.14.
Au terme de la troisième année qui suit l’adoption du Plan, le Gouvernement évaluera l’opportunité de soumettre

les entreprises du secteur HORECAproduisant de grandes quantités de déchets organiques à une obligation de collecte
sélective aux fins de recyclage.
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5.3. Approche par type de déchets

5.3.1. Boues

L’étude des boues a montré que la problématique :

— a fait l’objet d’un vide juridique notamment en matière de responsabilité et d’obligation d’entretien des
infrastructures;

— nécessite des procédés de traitement efficacement associés à des stations d’épuration;

— comprends trois flux de boues distincts regroupés selon l’origine :

1. les boues de dragage du canal et de curage des étangs et rivières. Ces boues mixtes (biodégradables et solubles)
parfois fortement polluées sont dominées en quantité par les boues de dragage du canal. Il est stratégique pour la RBC
d’obtenir la garantie de traitement et de valorisation de ces boues de dragage à des conditions économiquement
raisonnables.

2. les boues issues du réseau d’égouttage (avaloirs, égouts, collecteurs, bassins d’orage et gadoues de fosses
septiques). Certaines de ces boues (gadoues de fosses septiques, de certains égouts et collecteurs) sont riches en
matières organiques. Les autres sont essentiellement sableuses;

3. les boues issues du processus d’épuration des eaux en station d’épuration.

Des eaux polluées engendrent des boues polluées. La prévention qualitative des boues consiste entre autres à
éliminer à la source les polluants présents dans l’eau et se retrouvant à terme dans les boues. Une grande partie de la
pollution est d’origine industrielle. Aussi la récente taxation des eaux usées permettra-t-elle une réduction progressive
des émissions de polluants dans l’eau.

Une meilleure qualité des boues permettra des traitements ultérieurs moins lourds et moins coûteux, ainsi qu’un
plus large éventail de possibilités de débouchés.

La quantité de boues d’épuration augmente progressivement dans tous les pays européens.

Ceci sera le cas pour la Région lors de la mise en fonctionnement des stations d’épuration. Les traitements les plus
fréquents sont la mise en décharge et la valorisation, notamment agricole. Cependant, la mise en décharge tend
progressivement à être restreinte tandis que l’épandage agricole est de plus en plus strictement réglementé en raison
des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines. On constate qu’une nouvelle filière, l’incinération se
développe peu à peu en Europe, spécialement dans le cas de stations d’épuration de grande capacité. Cette incinération
se déroule soit dans des installations spécifiques soit en mélange avec les déchets ménagers.

La valorisation agricole paraı̂t attrayante à priori. Néanmoins, cette valorisation nécessite des boues de qualité,
pauvres en polluants, germes pathogènes, etc, et riches en matière organique. En supposant que tous les rejets
industriels toxiques de la Région soient maı̂trisés, et que les boues issues du processus d’épuration de ces eaux ne soient
pas polluées, il reste le problème des débouchés pour ces boues. Si les parcelles agricoles sont éloignées de la station
d’épuration, les coûts de stockage, prétraitement et transport limitent les possibilités d’épandage. Par ailleurs,
l’épandage agricole des boues est déjà très limité en Flandre. De plus, au niveau de certains Etats membres de l’UE, les
débouchés en agriculture ont été fortement limités notamment au Pays-Bas et en Allemagne.

L’option du traitement des boues dans un incinérateur spécialisé a été choisie pour la station de Bruxelles-Sud.
Cette station qui traitera, dès 1998 les eaux de 360.000 équivalents habitants. Les boues produites seront incinérées dans
une installation à lit fluidisé située sur le site de la station d’épuration.

La station Nord sera une station de taille très importante (1.100.000 équivalents habitants) se situant à proximité
de l’incinérateur de Neder-over-Hembeek. La question du mode de traitement des boues n’a pas été tranchée à ce jour
et doit faire l’objet d’une étude. Néanmoins, les accords passés avec la Région flamande précise que la Région flamande
traitera une partie de ces boues. Les modalités d’exécution de cet accord sont à l’étude.

Les autres boues riches en matière organique peuvent être traitées en station d’épuration. Il s’agit des gadoues de
fosses septiques, des boues de bassins d’orages, et de certains égouts et collecteurs.

Celles plutôt sableuses doivent subir une séparation granulométrique, suivie d’un lavage et d’un séchage. Les
sables et graviers peuvent être valorisés en construction (parfois après traitement de dépollution), tandis que la partie
organique peut être traitée en station d’épuration. Ce traitement concerne les boues de dragage et la plupart des boues
d’avaloirs, d’égouts et de collecteurs.

Pour ce qui est des boues très polluées, la séparation de la fraction granulométrique la plus contaminée est un
préalable à toute valorisation. Cela implique des analyses préalables et l’existence d’une législation.

Les quantités des différentes boues sont estimées en première approche à :

— boues d’épuration station sud : 7000 à 12000 t/a de matière sèche

station nord : 20000 à 32000 t/a de matière sèche

— boues d’avaloirs : 5000 à 10000 m3;/an humide

— boues d’égouts : 2000 m3;/an humide au minimum

— boues de fosses septiques : 4000 m3;/an humide

— boues de dragage du canal : 57.000 m3;/an humide.

Les boues de collecteurs de curage des étangs et des rivières ne font pas l’objet d’une estimation.

Prescription 5.15.

L’IBGE présentera en 1998 un rapport relatif à la source des composants indésirables des boues et contenant un
plan d’action pour en réduire les apports et ainsi favoriser la valorisation des boues. Ce rapport envisagera notamment
le rôle d’un réseau de mesure permettant des inspections de contrôle, une réforme de la taxe sur les rejets d’eaux usées
et le recours aux technologies propres.

Prescription 5.16.

L’IBGE et l’AED présenteront un rapport conjoint analysant la problématique de l’ensemble des boues générées par
le réseau d’assainissement et en particulier des boues de la future station d’épuration Bruxelles-Nord, sous l’angle de
la prévention quantitative et des modes de traitement appropriés compte tenu des impératifs environnementaux et
économiques.
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Prescription 5.17.
Le Gouvernement arrêtera les modalités de gestion des boues notamment :
— la désignation des responsables pour les différentes boues;
— la fréquence d’entretien des infrastructures et voies hydrauliques concernées;
— les modes de traitement des différentes boues, y compris la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques

telles par exemple, l’épandage sur des terrains ou des berges;
— en tout état de cause aucune nouvelle installation d’incinération ne sera construite en Région bruxelloise pour

traiter les boues de la station nord.
Prescription 5.18.
Le Gouvernement favorisera les synergies pour la gestion des boues organiques ou sableuses dans les installations

existantes dans la Région pour l’épuration des eaux usées et l’incinération des déchets.
5.3.2. Déchets dangereux
Si la collecte des déchets dangereux progresse pour différentes catégories la Région en accroı̂tra fortement sa

maı̂trise. De plus, le système d’agréation et les exigences relatives à la collecte de déchets dangereux nécessitent d’être
rationalisés. Il s’agit :

1. de réduire la charge administrative inhérente au système d’agréation existant tout en en améliorant l’efficacité;
2. de créer un système simplifié pour :
— la reprise de déchets par le fournisseur;
— autoriser l’apport contre rémunération de petites quantités à un centre de regroupement autorisé dans la Région.
De plus, il est nécessaire de diminuer la quantité de certains déchets dangereux liquides déversés dans les égouts

par certains acteurs économiques mais aussi par les ménages. Un plan doit également être arrêté en concertation avec
les autres Régions belges pour l’élimination des PCB.

Prescription 5.19.
Le Gouvernement modifiera la procédure d’agréation des éliminateurs de déchets dangereux :
l’obligation d’agréation sera transformée en une obligation d’enregistrement;
des conditions d’enregistrement seront arrêtées par le Gouvernement;
le non-respect des conditions d’enregistrement pourra entraı̂ner le retrait de l’enregistrement.
Prescription 5.20.
Le Gouvernement adoptera un arrêté fixant un enregistrement simplifié pour les fournisseurs de produits désireux

de reprendre les déchets résultant de l’utilisation de ces produits pour autant qu’il s’agisse de classes de produits bien
spécifiées.

Prescription 5.21.
Le Gouvernement modifiera la réglementation relative à la collecte des déchets dangereux pour autoriser, dans le

cas de petites quantités de déchets dangereux produites, le transport par le détenteur et la remise à un centre de
regroupement autorisé en Région de Bruxelles-Capitale.

Prescription 5.22.
Le Gouvernement interviendra auprès du Gouvernement fédéral en vue de faire intégrer dans l’étiquetage

obligatoire des produits générant des déchets dangereux, des mentions précisant les modes de gestion obligatoires pour
ce type de déchets.

Prescription 5.22.
Le Gouvernement arrêtera un plan d’élimination des PCB.
5.3.3. Mâchefers
Les mâchefers présentent un potentiel de recyclage dans certaines applications de construction routière,

d’infrastructures et de bâtiments. L’ABP est propriétaire d’un brevet concernant la fabrication de blocs de construction
et a été chargée par le Gouvernement de créer une société d’économie mixte chargée d’exploiter commercialement ce
brevet.

Le contenu des mâchefers en composés divers nécessite un contrôle préalable des applications de réutilisation en
sous-fondation en Région de Bruxelles-Capitale, notamment en rapport avec la problématique de la pollution du sol.
Il importe d’étudier la source de ces composés contenus par les mâchefers et de les réduire pour faciliter leur
valorisation.

Dans le cadre du développement du transport de déchets par voie d’eau, il convient d’envisager le cas des
mâchefers.

A l’horizon 2002 la Région se donne pour objectif de limiter la mise en décharge aux résidus de recyclage des
mâchefers.

Prescription 5.24.
L’ABP orientera les mâchefers vers des filières de recyclage.
Prescription 5.25.
La Région arrêtera les normes et la procédure permettant le recyclage des mâchefers.
Prescription 5.26.
L’IBGE présentera un rapport établi en association avec l’ABP relatif à la source des composants indésirables des

mâchefers. L’IBGE proposera des programmes de prévention sectoriels pour en réduire les apports. L’ABP évaluera les
possibilités de modifier les modalités de collecte permettant d’améliorer la qualité des mâchefers.

5.3.4. Déchets animaux
Les déchets ″animaux″ proviennent à Bruxelles essentiellement des établissements de transformation de produits

animaux tels que les abattoirs, les ateliers de découpe de la viande, les charcuteries, les bouchers etc.
Les déchets produits par ces établissements sont séparés en déchets à haut risque et déchets à bas risque. Les

déchets qualifiés de haut risque sont tous les animaux ou déchets d’animaux qui sont impropre à la consommation
humaine ou pour lesquels il y a un doute : viandes avariées ou contaminées par des substances pharmacologiques
interdites, les boı̂tes de conserve périmées, les animaux atteints par des maladies transmissibles à l’homme ou aux
animaux. Sont également repris comme ″déchet animal à haut risque″, les cadavres d’animaux comme les chiens et les
chats euthanasiés, les animaux morts le long des voiries ou dans les parcs.

Les déchets qualifiés de ″bas risque″ sont entre autres, les peaux, la laine, les viandes présentant des anomalies de
couleur, de consistance, etc.

Moyennant un contrôle sérieux des procédés de traitement et des sous-produits obtenus, la majorité de ces déchets
sont valorisables : les déchets animaux à haut risque, après destruction des agents pathogènes, sont utilisés sous forme
de farine dans la préparation d’engrais ou d’aliments pour animaux. Les déchets à faible risque entrent dans la
fabrication d’aliments pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques.
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Il n’y a pas sur le territoire de la Région d’usine de transformation de déchets animaux. Ces déchets sont éliminés
dans les autres régions du pays.

Suite aux fraudes survenues dans le cadre de la lutte contre la maladie de la ″vache folle″, il est important
d’accroı̂tre et d’intensifier les contrôles sur ces déchets en collaboration avec les autres acteurs concernés Ministère
fédéral de la santé publique, Ministère fédéral de l’agriculture et les deux autres Régions du Pays.

Prescription 5.27
Après avis des autorités fédérales concernées, la Région modifiera et complétera la législation sur les déchets

animaux pour améliorer l’identification et le classement des déchets animaux et permettre un meilleur contrôle des
filières d’élimination afin notamment d’éviter que ces cadavres d’animaux n’empruntent la filière de fabrication de
farines animales.

5.3.5. Déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
La convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

survenant en navigation rhénane intérieure prévoit certains engagements dont la mise en oeuvre incombe aux Régions.
Prescription 5.28
Le Port de Bruxelles établira les infrastructures de collecte, dépôt et réception des déchets visés par la convention

de Strasbourg.
Le Port accordera une attention particulière à la facilité d’utilisation de ces infrastructures.

CHAPITRE 6. — Emballages

Ce chapitre rassemble toutes les mesures du Plan concernant directement les emballages.

Le gisement des déchets d’emballages en Région de Bruxelles-Capitale est estimé à :

1. 80.000 t/a pour les ménages dont 41 % de verre, 24 % de plastique, 16 % de carton, 9 % de métaux, 6 % de
multicouche et 4 % de papier. Les emballages boissons représentent +/- 40 % des déchets d’emballages ménagers;

2. entre 60.000 et 100.000 t/a pour les autres acteurs dont la moitié de papier et de carton;

Les secteurs principaux produisant ces déchets sont les commerces (+/- 50 %), l’HORECA (+/- 30 %), les bureaux
(+/- 5 %), le solde provenant de la construction, de l’industrie et de l’agriculture.

6.1. Mesures générales

Conformément à l’Ordonnance du 24 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération concernant la
gestion des déchets d’emballages :

1. les déchets d’emballages seront recyclés et valorisés selon les taux et le calendrier suivant :

1998 Année 1999 et suivantes

Recyclage (%) 45 50

Valorisation totale (%) 70 80

L’obligation d’atteindre ces taux étant à charge des responsables d’emballages.

2. Les responsables de plus de 10 tonnes d’emballages par an sont tenus de soumettre tous les trois ans un plan
général de prévention comportant des mesures projetées et des objectifs chiffrés en matière :

a) d’augmentation de la proportion de la quantité de déchets d’emballages recyclables par rapport à la quantité des
emballages non recyclables;

b) d’augmentation de la proportion de la quantité des emballages réutilisables par rapport à la quantité des
emballages perdus;

c) d’amélioration des propriétés physiques et des caractéristiques de l’emballage en vue de lui permettre soit de
supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d’utilisation normalement prévisibles, soit d’être recyclés;

d) d’amélioration des propriétés physiques et la composition chimique de l’emballage en vue de réduire la nocivité
des matériaux contenus dans ceux-ci et de minimiser les impacts environnementaux des déchets d’emballages lors de
leur gestion;

Les représentants bruxellois auprès de la Commission Interrégionale de l’Emballage accorderont une attention
particulière aux plans de prévention et à l’atteinte des quotas spécifiquement en Région bruxelloise.

6.2. Mesures concernant les déchets d’emballages d’origine ménagère

Le tableau suivant fixe les taux de recyclage à atteindre.

Recycler des déchets d’emballages ménagers

Objectif 2002 (1)

(%)

* Emballage 50

papier 20

carton 50

verre 75

plastique 20

métaux ferreux(1) 60

métaux aluminium 15

multicouche 15
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Actuellement, les modalités de collectes de ces déchets sont très variables au travers de la Région et parfois mal
perçues notamment en raison de différences entre les dispositions réglementaires, les informations portées par les sacs
et la réalité des collectes :

— collecte du verre par bulles et en porte-à-porte;

— collecte des emballages en verre, métal, plastique ou carton en porte-à-porte un jour par semaine en même
temps que les sacs gris. Les cartons sont tolérés dans les sacs bleus;

— collecte du papier et du carton d’emballage deux fois par mois;

au sein d’une même commune, des zones de collecte distinctes coexistent ce qui complique considérablement la
communication au travers des relais communaux.

La collecte sélective au sein de grands ensembles d’habitat vertical nécessite une approche particulière tenant
compte des conditions spécifiques à ce type d’habitat, notamment par l’utilisation optionnelle ou obligatoire de
récipients spécifiques placés sur l’espace privé.

Les prescriptions relatives aux emballages se trouvant au chapitre 3 sont reprises ci-après pour rappel.

Prescription 3.1.

Les modalités de collecte sélective en porte-à-porte des déchets ménagers seront adaptées comme suit dès 1998.

Les déchets seront collectés en porte-à-porte deux fois par semaine. Un jour par semaine, la collecte concernera à
la fois les sacs gris, les sacs bleus et le papier/carton. L’autre jour de collecte concernera uniquement les sacs gris.

En outre, les tournées seront organisées de manière homogène sur chaque commune.

Les emballages à recycler seront collectés dans des sacs bleus de 50, 80 ou 120 litres, il s’agit des bouteilles et bocaux
en verre, des bouteilles en plastique, des boı̂tes de conserves et cannettes métalliques, des cartons à boissons et autres
cartons alimentaires (cartons de céréales, etc.).

Les papiers/cartons seront acceptés dans des sacs jaunes de 30 l, des caisses ou par ballots ficelés. Il s’agit des
journaux, revues, publicités, caisses, etc.)

Prescription 3.2.

Dès 1998, l’ensemble de la population bruxelloise sera desservie par les collectes sélectives d’emballages en
porte-à-porte organisées par l’ABP.

CHAPITRE 7. — Les installations de traitement

7.1. Liste des installations de traitement gérant les déchets d’origine bruxelloise

La liste non exhaustive reprenant les principales installations effectuant le traitement de déchets d’origine
bruxelloise est la suivante :

En Région de Bruxelles-Capitale

— incinération des déchets ménagers et assimilés Siomab

— incinération de boues d’épuration Station sud

— traitement des boues Station Sud

Bruseval (projet)

CRT (projet)

— traitement des terres

— tri des déchets industriels banals Aramis

Decombre Services

Demets

Demeuter mabru

De Pauw

B.S. Service

Vanpachtenbeke (projet)

— tri, vêtements, encombrants Armée du Salut

Oxfam

Les Petits Riens

— tri et regroupement des métaux Brumétal

Eloy

Tribel Metal

— recyclage des métaux Brufer

FMM

Georges

Schmit

Stevens
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— recyclage des papiers Etathome

Recupa

— concasseur De Kempeneer

Lute, BRC, ABR,

Desmedt

Brecyc (projet)

— traitement de l’asphalte Bruda

— tri des déchets ménagers Bruxelles-Papier

Bruxelles-Recyclage

— compostage BruxellesCompost

— traitement des déchets inertes Demeuter (projet)

— déchetterie Déchetterie du Ruppel

— incinération des déchets hospitaliers non spéciaux Parc Léopold

spéciaux Saint-Luc Institut

— Pasteur, Indaver, Machiels

— parcs à conteneurs communaux St-Josse,

Schaerbeek

Hors Région de Bruxelles-Capitale

— concasseurs BRC, ABR, Desmedt

— centre de tri et de regroupement (déchets industriels) Van Gansewinkel, Biffa

— centre de tri (déchets industriels banals) Van Pachtenbeke

— centre de tri/conteneurs De Meuter, Stallaert,

Amacro

— centre de tri (déchets ménagers) Watco (Lot)

— Décharges Région wallonne Biffa, Sodever,

CETEM, HOSLET

— Décharges Région flamande Sobry, Indaver

7.2. Capacités d’incinération de Neder-over-Hembeek

L’installation d’incinération de Neder-over-Hembeek est en train d’être modernisée notamment par un système
d’épuration des fumées, dont coût des travaux, 1,055 milliards BEF. Il importe d’optimiser l’utilisation de cette
installation en vue de traiter les déchets selon les modes les plus appropriés et de répondre le plus complètement
possible aux besoins de la Région.

Compte tenu des objectifs posés par le Plan, les déchets d’origine bruxelloise orientés vers l’incinération à
Neder-over-Hembeek seront à l’horizon 2002 :

— 71 % des déchets ménagers : 241.000 tonnes/an;

Á 8 % des déchets non ménagers non dangereux : 174.000 tonnes/an (1).

Soit un total à incinérer de 415.000 tonnes dont l’essentiel sera traité dans l’installation de Neder-over-Hembeek,
une petite partie (bois, pneus, etc.) pouvant suivre d’autres filières de valorisation énergétique.

La capacité opérationnelle maximale atteinte a été en 1996 de 535.000 tonnes. Il se dégagera dès lors sans difficulté
une capacité minimale disponible de 130.000 tonnes/an toutes autres choses restant égales.

La capacité réellement disponible dépendra de différents facteurs dont notamment :

— l’évolution de la production de déchets;

— l’évolution du contenu énergétique des déchets (Pouvoir Calorifique Inférieur : PCI) des déchets incinérés, une
hausse du PCI entraı̂nant une baisse de capacité. Il s’avère difficile à ce stade de prévoir l’évolution du PCI des déchets
incinérés. Le PCI dépendra de la composition des déchets ménagers et de celle des déchets non ménagers ainsi que de
leur proportion relative.

Néanmoins, toutes autres choses restant égales, on peut considérer que le PCI des déchets soustraits à l’incinération
sera supérieur au PCI moyen des déchets incinérés. En effet, les déchets soustraits à l’incinération seront principalement
des papiers et du carton.

— l’incidence sur la capacité opérationnelle de l’incinérateur des travaux de modernisation et de réalisation d’un
système d’épuration des fumées. Ces travaux devraient permettre d’utiliser au mieux la capacité installée;

— la mise en oeuvre éventuelle de collectes sélectives en porte-à-porte de déchets ménagers de cuisine et de jardin
qui dépendent d’une collaboration interrégionale pour le traitement de ces déchets.

Cette mise en oeuvre dépend des possibilités de collaboration interrégionale pour le traitement des déchets ainsi
collectés. Moyennant une telle collaboration, les quantités détournées pourraient atteindre 170 à 180.000 T.
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7.3. Installations d’incinération

Le nombre d’installations d’incinération présentes en Région de Bruxelles-Capitale sera réduit et les normes
d’émissions atmosphériques de ces incinérateurs seront resserrées.

Prescription 7.1.

L’installation d’incinération des Cliniques Universitaires Saint-Luc sera mise à l’arrêt.

Prescription 7.2.

Le permis de l’installation d’incinération de Neder-over-Hembeek sera revu de façon à respecter les normes de
rejets atmosphériques plus strictes que celles établies par la législation européenne relative à l’incinération des déchets
ménagers, et ce, afin de tendre vers les rejets autorisés par la législation européenne erelative à l’incinération des
déchets dangereux.

L’option de la réduction des rejets d’oxydes d’azote au-delà des normes européennes sera soumise à une étude
coûts/bénéfices environnementaux.

Prescription 7.3.

Les permis des installations d’incinération de la Station Sud, du Parc Léopold et de l’Institut Pasteur seront revus
de façon à réduire les rejets de polluants atmosphériques autorisés.

CHAPITRE 8. — Compléter la législation relative aux déchets

Outre les actes réglementaires qui doivent être posés pour mettre en oeuvre les différents chapitres du plan,
l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets nécessite d’être complétée et adaptée
sur certains points. La mise en oeuvre d’une politique de responsabilisation étendue du producteur nécessite de
nouvelles habilitations pour le Gouvernement en matière d’obligations de reprise et de conclusion d’accords
volontaires opposables aux tiers. Ces dispositions existent dans les deux autres Régions belges pour ce qui concerne
l’obligation de reprise et en Région flamande pour ce qui concerne la conclusion d’accords volontaires opposables aux
tiers.

Prescription 8.1.

Le Gouvernement proposera une ordonnance modificatrice de l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention
et à la gestion des déchets. Le texte comprendra notamment :

— une habilitation du Gouvernement en matière d’obligation de reprise;

— l’adaptation des définitions de déchets et de déchets dangereux aux textes européens, et la définition par liste
de ces déchets;

— un encadrement pour la conclusion par le Gouvernement d’accords volontaires réalisant la reprise de déchets
par le producteur du produit à l’origine de ces déchets;

— la simplification de la procédure d’agréation des éliminateurs de déchets dangereux.

CHAPITRE 9. — Favoriser le développement économique et la création d’emplois dans le secteur des déchets

Il apparaı̂t que l’on puisse parler d’une sous représentation bruxelloise en ce qui concerne les secteurs liés à la
gestion des déchets à l’exception de la collecte des déchets ménagers. Ceci se traduit en une part réduite de la valeur
ajoutée et en un nombre d’emplois limité dans ce secteur. Les raisons que l’on peut invoquer pour expliquer cette sous
représentation sont les caractéristiques des industries du secteur qui sont de grande taille et occupent des terrains
importants pour le stockage. Néanmoins, de nombreuses activités liées à la valorisation des déchets présentent une
forte intensité d’utilisation de main d’oeuvre peu qualifiée et des possibilités de création d’emplois de réinsertion.

Dans le cadre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets pour la période 1992 - 1997, un minimum de
315 emplois directs (équivalents temps pleins) ont été créés dont plus de 20 % par l’ABP.

Si certains flux de déchets constituent dès aujourd’hui des opportunités, les tendances seront à l’avenir à la
valorisation de flux de déchets de plus en plus diversifiés tels les pneumatiques, les véhicules, les piles, le matériel
électrique et électronique usagé. Les nouveaux secteurs qui seront créés par le développement de ces activités de
valorisation sont notamment constitués d’entreprises dont la nature est plus appropriée pour l’implantation en Région
de Bruxelles-Capitale que certaines activités de traitement de masse de déchets. On peut citer au nombre de ces
entreprises, les centres de démontage de différents biens en fin de vie tels les véhicules hors d’usage, le matériel
électrique et électronique et certaines usines de recyclage.

Prescription 9.1.

Le Gouvernement favorisera l’implantation d’entreprises actives dans le secteur de la gestion des déchets sur base
des critères suivants :

— intensité d’utilisation de main d’œeuvre;

— surface limitée nécessaire pour le déploiement de l’activité;

— impact sur l’environnement limité;

— viabilité économique des projets.

Prescription 9.2.

L’IBGE engagera une étude de cas relative à certains secteurs présentant un potentiel de développement
appréciable en Région bruxelloise. Un Comité d’Accompagnement sera constitué pour cette étude comprenant le
Ministère, la SDRB, le Port de Bruxelles, la SRIB et la Technopole.

Prescription 9.3.

Le Gouvernement soutiendra la mise en oeuvre d’une unité pilote de valorisation par démontage, tri et recyclage
de matériel électrique et électronique dans le cadre d’un projet réunissant le secteur public et le secteur associatif
bruxellois.
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CHAPITRE 10. — Collaboration entre Régions belges

Les limites géographiques de la Région de Bruxelles-Capitale entraı̂nent une dépendance relative vis-à-vis des
infrastructures industrielles de gestion des déchets des Régions flamande et wallonne.

La Région proposera une dynamique de concertation aux deux autres régions en vue de trouver des solutions
communes pour certains flux de déchets et d’exploiter de façon optimale la complémentarité entre installations des
trois Régions.

La Région bruxelloise, par la mise en oeuvre des dispositions et en atteignant les objectifs de recyclage de ce plan
cherchera à réduire autant que possible la mise en décharge de déchets.

Prescription 10.1.

La Région proposera notamment aux autres Régions belges une collaboration en matière :

1. d’infrastructure concernant :

— le traitement de déchets organiques par compostage ou méthanisation;

— l’incinération de déchets ménagers non recyclables;

— le traitement des boues résultant de l’épuration des eaux usées;

— le transport de déchets par voie d’eau.

2. d’élaboration de solutions communes de gestion :

— généralisation de la responsabilisation des producteurs;

— réduction de la mise en décharge.

Prescription 10.2.

La Région contribuera de façon pro-active aux travaux de la Commission Interrégionale des Emballages.

CHAPITRE 11. — Maintenir une base d’information permettant de mesurer l’effet des politiques mises en œuvre

Le domaine de la production et de la gestion des déchets fait l’objet en Région de Bruxelles-Capitale comme dans
d’autres Régions belges et d’autres Etats membres de l’Union Européenne ainsi qu’au niveau de l’Union Européenne
même d’un déficit d’informations statistiques

Les premières informations fiables sur la production de déchets ménagers ont été générées par la méthodologie
d’analyse des poubelles ménagères. Pour ce qui concerne les déchets non-ménagers gérés en Région bruxelloise,
l’enquête déployée par l’IBGE en 1996 a permis de cerner certaines données et des enquêtes plus spécifiques d’en
préciser certains aspects.

Néanmoins, il convient de mettre en place des mécanismes structurels permettant de tenir à jour cette banque de
données à un coût administratif limité pour les entreprises et les pouvoirs publics. L’optique adoptée dans le premier
plan déchets d’imposer à tout producteur de déchets industriels une déclaration annuelle doit être écartée en faveur
d’obligations reposant sur les entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.

Prescription 11.1.

L’IBGE procédera chaque année à deux campagnes d’analyse des poubelles ménagères et assimilées.

Prescription 11.2.

L’Institut élaborera et tiendra à jour la banque de données relative à la gestion des déchets sur base du registre
communiqué à l’Institut par les acteurs de la gestion des déchets.

Prescription 11.3.

Dans certains cas où des études plus approfondies sont nécessaires, l’IBGE réalisera des enquêtes.

CHAPITRE 12. — Les effets des rejets atmosphériques sur la santé

Certains habitants de la Région se sont montrés particulièrement inquiets quant à l’effet des rejets atmosphériques
des incinérateurs sur la santé. Il convient que la Région se documente de la façon la plus complète sur ces aspects de
santé publique qui dépassent sa compétence et informe la population.

Prescription 12.1.

Il sera créé au sein de l’IBGE une cellule Santé & Environnement qui, notamment en relation avec l’Observatoire
Santé de la Région bruxelloise assurera au nombre de ses tâches les missions suivantes.

1. se documenter sur les problèmes de santé publique liés aux polluants atmosphériques émis par les incinérateurs.

2. diffuser aux bruxellois une information neutre et transparente

Note

(1) 8 % des déchets non ménagers non dangereux correspondent à 184.000 t/a. Ce tonnage comprend au minimum
10.000 t/a de bois et de pneus incinérés dans d’autres installations.
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Annexe 1. — BUDGET

TABLEAU 1. — DEPENSES LIEES AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES A CHARGE D’ORGANISMES PUBLICS

Prescription 1998 1999 2000 2001 2002 Remarques

Chapitre 1 : Diminuer à la source la quantité et la nocivité
des déchets

1.1. & 1.18 Réseau de minimisation et centre d’informa-
tion sur les labels et la consommation durable

25 45 45 45 45 Budget IBGE

1.3. Etude des substances dangereuses 5 5 5 Budget IBGE

1.5. Formation des PME aux audits déchets 0.4 0.3 1 Budget IBGE

1.9. Sensibilisation 8 8 8 8 8 Budget IBGE (inclut les budgets relatifs aux campagnes
de prévention IBGE-ONG, à la charte bureau, à la
sensibilisation textiles)

Chapitre 3 : Valoriser les déchets ménagers

3.3. Parcs à conteneurs

* investissement 6 6 6 6 6 Budget IBGE

* gestion des déchets 5 15 30 45 45 Budget ABP

3.4. Déchetteries régionales

* investissement (hors terrain) 25 25 25

* gestion 15 30 45 Budget ABP

3.5. Collectes saisonnières en porte-à-porte de déchets
verts

5 5 5 5 Budget ABP

3.6. Centre de compostage BEMPT 40 10 20 30 Budget ABP

3.7. & 3.9. Promotion du compostage individuel &
décentralisé

6 4 2 2 2 Budget IBGE

3.8. Centre pédagogique de Woluwé 10 1 1 1 Budget ABP

3.10.Opération pilote GFT 5 10 10 Budget IBGE

3.12. Collecte LFJ 30 30 Budget ABP

3.14. Subside collecte textiles 4 4 4 4 4 Budget IBGE

3.16. Sites d’apport volontaire de proximité Budget ABP

* bulles 6

* conteneurs enterrés 3 8 8

* éco-coins 5 10 10

3.18. & 3.19 Communication relative aux collectes sélecti-
ves

15 15 15 15 15 Budget ABP ne concerne que les déchets autres que
emballages (voir tableau 2)

3.21. Etudes des nouveaux procédés de traitement des
déchets

5 5 5 Budget IBGE

3.25. Proposition de réforme fiscale - 5 - - - Budget IBGE
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Prescription 1998 1999 2000 2001 2002 Remarques

Chapitre 5 : Valoriser et éliminer les déchets non ména-
gers dans des conditions respectueuses de l’environne-
ment

5.3. Equipement des écoles de contenant pour la collecte
sélective

p.m. budget repris sous 3.15. & 3.16.

5.5. Charte bureaux

p.m. budget repris sous 1.7.

5.8. Sensibiliser chantiers
p.m. repris sous 1.7.

5.9. Prétraitement des déchets d’hôpitaux 10 15 Budget IBGE

5.12. Plan HORECA 1 1 Budget IBGE

5.14. Etude relative aux boues 1 3 Budget AED

5.25. Etude des sources polluant les mâchefers

p.m. budget repris sous 1.1.

Chapitre 9 : Favoriser le développement économique et la
création d’emplois dans le secteur des déchets

9.2. Etude de nouveaux secteurs déchets porteurs d’emplois 2 Budget IBGE

9.3. Actions pilotes sur le démontage du matériel électri-
que et électronique

3 3 Budget IBGE

Chapitre 10 : collaboration entre Régions belges

10.2. Commission Interrégionale de l’Emballage 3 3 3 3 3 Budget IBGE

Chapitre 11 : Maintenir une base d’information permet-
tant de mesurer l’effet des politiques mises en œuvre

11.1. Analyse de composition des poubelles 7 7 7 7 7 Budget IBGE

11.2. Gestion de la Banque de données sur la gestion des
déchets

1 1 Budget IBGE

Chapitre 12 : Les effets des rejets atmosphériques sur la
santé

12.1. Cellule Santé & Environnement 2 4 4 4 4 Budget IBGE

TOTAL GENERAL 97,4 230 ,3 226 278 273
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Annexe 2

Liste indicative des localisations retenues pour la réalisation de sites

pour l’apport volontaire de déchets

A. Parcs à conteneurs

A1. Sites communaux

— Anderlecht : rue des Bateliers;

— Auderghem : rue des écoliers;

— Berchem : GB Basilix;

— Bruxelles : le long du canal ou à Laeken;

— Evere : Rue Carli;

— Forest : pas de site communal identifié;

— Ganshoren : près du nouveau cimetière;

— Ixelles : Avenue de la Forêt ou Chaussée de Waterloo;

— Jette : avenue du Laerbeek;

— Koekelberg : rue Jean Jaquet;

— Molenbeek : Bd Mettewie/Chée de Gand et rue Ransfort;

— St-Gilles : rue de Bosnie;

— St-Josse : rue de la Cible;

— Schaerbeek : rue Waelhem;

— Uccle : rue de Stalle;

— Boitsfort : rue Vandervelde;

— Woluwe-St-Lambert : Chaussée de Stockel;

— Woluwe-St-Pierre : Val des Seigneurs.

A2 Sites régionaux

— Avenue du Parc de la Woluwe, ancien dépôt de l’IBGE;

— A proximité de l’Hippodrome de Boitsfort;

— A proximité des serres de Laeken

B. Déchetteries régionales gérées par l’ABP

— Nord-Est : déchetterie du Ruppel;

— Sud-Ouest : à proximité du centre de compostage;

— Nord-Ouest : site à déterminer;

— Sud-Est : site à déterminer.
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 99/31287]

De preventie en het beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Plan 1998-2002
(goedgekeurd door het besluit van de Regering van 9 juli 1998)

DEEL I. — Strategie

Het plan voor het beheer en de preventie van afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de
periode 1997-2002 bestaat uit een reeks opties op basis van een strategie. De principes van deze strategie stemmen
overeen met de Europese strategie voor afvalbeheer zoals ze door de Europese Commissie werd herzien op 30 juli 1996,
waarbij bepaalde thema’s werden geëxpliciteerd.

Uit die principes resulteren de voorstellen die in deel II worden beschreven.

1.1. Hiërarchie van de principes van afvalbeheer

Het Gewest neemt de volgende dalende prioriteitshiërarchie aan voor de principes van afvalbeheer met de
bedoeling de negatieve effecten van afvalproductie- en beheer te beperken en tegen 2002 bepaalde becijferde
doelstellingen (uitgedrukt in % van het gewicht) te realiseren. Wat in het bijzonder de afvalverbranding betreft, zal er
geen vergunning worden toegekend voor een verbrandingsinstallatie op het grondgebied van het Brusselse Gewest en
zal het aantal ovens in de installatie van Neder-over-Heembeek tot drie worden beperkt :

1. Voorkomen van de productie van afval aan de bron en in voorkomend geval hun schadelijkheid voor het milieu
verminderen of zelfs elimineren.

Het Gewest beoogt een vermindering van de productie aan de bron met 10% voor alle afvaltypes en voor alle
sectoren tezamen, onder meer door een beroep te doen op hergebruik.

Het Gewest beoogt een kwaliteitsverbetering van bepaalde afvalstromen waarvan de schadelijke substanties
zorgen voor vervuiling.

2. Nuttige toepassing van afval

Het Gewest zal de nuttige toepassing van afval verplichten. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van
technieken die goed zijn voor het milieu en die economisch aanvaardbaar zijn.

2.1. Individuele compostering

Een individuele compostering van hoge kwaliteit maakt een nuttige toepassing van de organische fractie van het
huishoudelijk afval mogelijk, met een minimaal effect op het milieu.

Het Gewest stelt zich tot doel om 10.000 gezinnen aan individuele compostering te laten doen.

2.2. Recycling van materialen en organische verwerking

Het Gewest stelt zich tot doel 33% van het huishoudelijk afval en 88% van het niet-huishoudelijk afval te
hergebruiken of te recycleren.

2.3. Energieterugwinning

Het Gewest beoogt de energetische valorisatie van afval dat, omwille van buitensporige economische, sociale of
milieukosten niet voor recycling in aanmerking komt.

3. Afvalverwijdering

3.1. Afvalverbranding

Het Gewest stelde zich tot doel de verbranding van afval in installaties zonder energieterugwinningssysteem af te
schaffen.

3.2. Storten

Voor het jaar 2002 heeft het Gewest als doelstelling het stopzetten van het storten van niet-huishoudelijk afval dat
niet werd gesorteerd aan de bron en/of geen voorbehandeling onderging.

Deze hiërarchie is bedoeld als leidraad voor een rationeel afvalbeleid, maar is geenszins strikt en dogmatisch. In
sommige gevallen kunnen onpartijdige studies de overheid doen inzien dat de ene of andere optie het meest geschikt
is voor het milieu, ook al staat die niet op de eerste plaats binnen deze hiërarchie.

1.2. De verregaande verantwoordelijkheid van de producent

De verantwoordelijkheid van de producent wordt het centrale principe van het beleid van de overheid.

De verregaande verantwoordelijkheid van de producent betekent de producent van een goed de verantwoorde-
lijkheid geven voor het beleid van het afval dat ontstaat op het einde van de levensduur van het betreffende goed. De
toekenning van een dergelijke verantwoordelijkheid aan deze schakel in de keten van productie, lancering, verbruik,
afvalbeheer, is ingegeven door het afgeleide effect van preventie en recycling. Als een producent wordt belast met het
afvalbeheer van zijn producten zal hij vanzelf rekening houden met de milieuaspecten die samenhangen met het
afvalbeheer voor de producten die hij maakt. Dat zet mede aan tot een geı̈ntegreerde reflectie binnen het bedrijf met
betrekking tot afvalproductie tijdens de productie en na de consumptie : dat noemen wij eco-design.

In sommige gevallen is kan de producent echter niet kiezen en moet een andere schakel in de keten de
verantwoordelijkheid krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor verpakkingen. De producent van verpakkingen kan niet
beslissen. Het is immers degene die een product voor consumptie vrijgeeft, die beslist welke verpakking voor dat
product zal worden gebruikt. In dit specifieke geval, in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten,
is de verantwoordelijke dus de verpakkingsverantwoordelijke, m.a.w. degene die een verpakt goed voor consumptie
vrijgeeft. De uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent kan met behulp van regelgeving of op vrijwillige basis
worden ingesteld en uitmonden in economische mechanismen als eco-taksen.
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1.3. Een multi-instrumentele benadering

Het Gewest zal bij voorkeur gebruik maken van economische instrumenten en zal een samenhang nastreven
tussen de verschillende soorten instrumenten die bestaan : eco-taksen, tarifering van de diensten van het Agentschap,
subsidies, enz.

1.3.1. De economische instrumenten

Het Gewest zal voorrang verlenen aan economische instrumenten.

In het kader van de markteconomie kunnen de economische instrumenten een heel belangrijke rol spelen bij de
invoering van een afvalbeleid. De hiërarchie van de principes van afvalbeheer integreert de aspecten van
milieubescherming en spaarzaamheid bij het gebruik van natuurlijke middelen, terwijl de realiteit van de kosten van
afvalbeheer deze hiërarchie in het geheel niet weerspiegelt, aangezien de kosten voor milieubescherming over het
algemeen niet vervat zitten in de kosten van de verschillende procédés voor afvalbeheer. Dank zij de economische
instrumenten kan er dus een afvalbeheer in de hand worden gewerkt door de economische actoren, in
overeenstemming met de hiërarchie van de principes van het afvalbeheer.

De noodzaak en de modaliteiten van een hervorming of invoering van economische instrumenten gebonden aan
de productie, het beheer of de verwijdering van afval die een betere verdeling van de fiscale druk toelaten, zonder deze
te moeten verantwoorden, zullen het voorwerp vormen van een ruimere studie die rekening houdt met sociale en
economische aspecten en met de kosten/batenanalyse voor het milieu. De tarifering van het Agentschap Net Brussel
zal constant worden aangepast om zo een maximale aanzet tot preventie en recyclage te verzekeren.

Anderzijds loopt men het risico dat in een gewest dat gekenmerkt wordt door een bedrijfsstructuur waarin het
bedrijfstype KMO overheerst, het gebruik van schone hoogwaardige technologieën wordt afgeremd door de geringe
kapitaalkracht van KMO’s. Een beroep doen op de regionale expansiepolitiek heeft een gunstige invloed op de
noodzakelijke mutaties.

1.3.2. De akkoorden op vrijwillige basis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de akkoorden op vrijwillige basis stimuleren die worden afgesloten om de
doelstellingen van het Gewest en de Europese Unie te realiseren

Over het algemeen veronderstelt een goed milieubeleid een mobilisatie van alle betrokken partners, die bovendien
stuk voor stuk hun goede wil moeten tonen. Al bestaat er verregaand overleg bij het uitwerken van de regelgeving, toch
is de formulering ervan soms stroef en biedt ze niet steeds de mogelijkheid de beste opties te kiezen om het
vooropgestelde doel te bereiken.

De vrijwillige akkoorden die rond een regelgevend doel worden opgebouwd, bieden daarentegen de mogelijkheid
de meest geschikte maatregelen zo flexibel mogelijk toe te passen. Toch is er voor akkoorden op vrijwillige basis een
juridisch kader nodig.

1.3.3. De juridische instrumenten

Het Gewest zal de reglementen van Brussel in verband met afval verduidelijken en aanvullen. De Brusselse
wetgeving in verband met afval moet op sommige punten, zoals op het gebied van het beheer van gevaarlijk afval,
verduidelijkt en vereenvoudigd worden. Ze moet ook vervolledigd worden om een kader te scheppen voor het gebruik
van bepaalde instrumenten zoals de terugnameplicht en de akkoorden op vrijwillige basis.

1.3.4. Sensibilisering en informatie

Het Gewest zal bij elke actie van het plan een pro-actief beleid voeren inzake sensibilisering en informatie.

Het succes van het afvalbeleid hangt voor een groot deel af van de participatie van mensen en de samenwerking
met de bemiddelende organismen. Het is een kwestie van verandering van gewoonten op het werk en thuis. Dat
veronderstelt een permanente aandacht en het op zoek gaan naar partners.

1.4. Economische ontwikkeling en tewerkstelling

Het Gewest zal eigen initiatieven nemen om bepaalde activiteiten inzake afvalbeheer te ontwikkelen, die voor
bijkomende tewerkstelling kunnen zorgen, vooral voor laaggeschoolden en ter bevordering van sociale integratie. De
sociale rol van het ANB past in dit kader.

De activiteiten die samenhangen met een afvalbeheer dat beantwoordt aan de hiërarchie van het afvalbeheer
bieden interessante mogelijkheden inzake economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid in
bepaalde sectoren. Het is belangrijk dat het Brussels Gewest in bepaalde sectoren van het afvalbeheer een positie
inneemt, rekening houdend met de sociaal-economische en stedelijke structuur van het Gewest.

Anderzijds is de ontwikkeling van banen die integratie bevorderen door de samenwerking tussen bedrijven,
verenigingen en openbare instanties een weg die in bepaalde gevallen moet worden bewandeld, bijvoorbeeld voor het
beheer van afgedankt elektrisch en elektronisch materiaal.

1.5. De samenwerking tussen de Belgische Gewesten

Omwille van de geografische grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is men afhankelijk van de
industriële infrastructuren voor afvalbeheer van het Vlaamse en het Waalse Gewest. Het Brussels Gewest zal aan beide
andere gewesten een dynamisch overleg voorstellen om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor bepaalde
afvalstromen en om gebruik te maken van het aanvullend karakter van installaties van de drie gewesten.

1.6. Het partnerschap met de gemeenten

Het Gewest zal vormen van partnerschap met de gemeenten begunstigen voor onder andere de strijd tegen
sluikstorten en illegale afvalimport, sensibilisering van de inwoners en het creëren van netwerken voor het ophalen van
afval. De gemeenten kunnen gebruik maken van de nabijheid van de bewoners om op die manier een rechtstreekse
uitwisseling mogelijk te maken en een dienstverlening voor te stellen die dicht bij de burger staat.

1.7. De optimale dienstverlening aan de bevolking

Het Gewest zal zorgen voor een optimale dienstverlening aan de bevolking.

De systemen en ophaalmodaliteiten voor huishoudelijk afval zullen ontwikkeld worden met het oog op deze
optimale dienstverlening aan de bevolking.
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1.8. De internationale samenwerking

Het Gewest zal deelnemen aan werkzaamheden van Europese netwerken die actief zijn op het gebied van
afvalverwerking.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B stad, Gewest en hoofdstad van de Europese Unie — heeft de plicht een
Europese rol te spelen en actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de Europese netwerken. Een dergelijke
participatie biedt bovendien de mogelijkheid lessen te trekken uit de ervaring van andere steden, regio’s of landen.

1.9. Statistieken

Het Gewest zal doeltreffende instrumenten ontwikkelen om de kennis en de beheersing van de afvalstroom
voortdurend te verbeteren.

De toepassing van het plan moet behoedzaam gebeuren en aangepast zijn aan specifieke situaties. Daarom is het
onderdeel statistieken in verband met afval bijzonder belangrijk. Mechanismen moeten op punt worden gesteld om de
noodzakelijke statistische basis te verzekeren.

DEEL II. — Plan

HOOFDSTUK I. — Reduceren van de hoeveelheid en de schadelijkheid van het afval

Het concept afvalpreventie omvat een verbetering van de kwaliteit van het geproduceerde afval door een
beperking van zijn gehalte aan schadelijke stoffen en een vermindering aan de bron van de productie van afval.

Het begrip preventie mag niet worden verward met de begrippen « minimalisering » of « reductie », die zowel
preventie in de strikte zin als recycling en elke andere vorm van nuttige toepassing omvatten. Die concepten beogen
slechts een beperking van de hoeveelheid gestort afval. Daarom moet men vaak voorzichtig zijn met beweringen in
verband met de vermindering van de hoeveelheid afval, die soms uitsluitend betrekking hebben op de recycling of
nuttige toepassing van bepaalde afvalstromen betreffen.

Het Gewest beschikt over gegevens betreffende de ophaling van bepaalde afvalstoffen (afval dat wordt opgehaald
door het ANB, door erkende afvalverwerkingsbedrijven of door andere actoren). Toch is de kwantitatieve informatie
met betrekking tot de afvalproductie erg algemeen, onvolledig of onsamenhangend. Daarom is het moeilijk een
doeltreffende analyse te maken van de evolutie van de productie van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval.
Niettemin blijkt de afvalproductie gedurende de jaren ’70 en ’80 met verscheidene procenten per jaar te zijn
toegenomen. Wat het huishoudelijk afval betreft, lijkt deze groei volgens bronnen van verschillende Europese staten of
regio’s thans te zijn gedaald tot een waarde tussen 0 en 2%. Over de vroegere en huidige productie van industrieel afval
beschikt men zowel op nationaal als op Europees vlak over weinig betrouwbare gegevens.

De verregaande verantwoordelijkheid van de producent en de economische instrumenten zijn van die aard dat ze
recyclage en in sommige gevallen afvalpreventie stimuleren. Die thema’s vormen het voorwerp van specifieke
hoofdstukken van het plan.

Het Gewest wil in alle voorstellen van het plan een aspect preventie integreren. Toch is een bepaald aantal
initiatieven specifiek of voornamelijk gericht op afvalpreventie. Die initiatieven die hierna worden besproken, moeten
betrekking hebben op de activiteiten in het kader van de bedrijven, de samenstelling van de gecommercialiseerde
producten en het consumentengedrag.

1.1. Een Brussels netwerk voor het beperken van afval

Samen met de NGO’s en de gemeenten zal het Gewest een netwerk ontwikkelen van raadgevers die de inwoners
en kleine bedrijven rond drie doelstellingen moeten scharen. In dalende volgorde van belangrijkheid gaat het om de
volgende doelstellingen :

1. afvalpreventie aan de bron

2. individuele compostering

3. sortering/recycling van afval

Voorschrift 1.1.

Om het door het BIM uitgewerkte kaderprogramma voor afvalbeperking te realiseren, zal het Gewest een netwerk
samenstellen van raadgevers die worden aangeworven met gewestelijke subsidies en waarvan de activiteiten worden
gecoördineerd en gevolgd door twee personen die daarvoor door het BIM worden aangeworven en die een contract
van vijf jaar worden aangeboden.

Het kaderprogramma omvat de volgende hoofdlijnen :

educatieve acties in de scholen

promoten van het hergebruik van afval

verstrekken van informatie en organiseren van acties op het terrein, ontwikkeld door het centrum voor informatie
over duurzame consumptie

promoten van individuele compostering

verstrekken van informatie ontwikkeld door het Gewest met betrekking tot het beheren, het recycleren en het
sorteren van afval.

Voorschrift 1.2.

Er zal een begeleidingscommissie voor het beperkingsprogramma worden samengesteld uit afgevaardigden van
het Gewest (ANB, BIM, enz.), de gemeenten, NGO’s van consumenten en milieu-NGO’s.

1.2. Activiteiten binnen de bedrijven en de overheden

Het Gewest zal een reeks initiatieven ontwikkelen om de KMO’s/KMI’s aan te sporen zich aan te sluiten bij
procedures die afvalpreventie omvatten. Het Gewest moet bovendien het voorbeeld geven door een procedure te
volgen die de dwingende bepalingen van de preventie van afval en van milieuschade in het algemeen omvat.
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Voorschrift 1.3.

Het BIM zal de gevaarlijke substanties bestuderen die in de afvalstroom terechtkomen. Daarbij wordt vooral
gedacht aan slib, slakken, zware metalen, chloor, de verspreide CFK’s en PCB’s.

Het ANB wordt betrokken bij de studie voor de delen die te maken hebben met het afval dat wordt ingezameld
en met de verbrandingsresten.

Op basis van die studieresultaten zal het BIM kwalitatieve preventieprogramma’s per sector voorstellen. Het ANB
zal de mogelijkheden nagaan om de inzamelingsmodaliteiten te wijzigen met het oog op een betere kwaliteit van de
residu’s.

Voorschrift 1.4.

Het Gewest zal in het kader van de wetten op economische expansie een programma ontwikkelen voor hulp aan
de KMO’s, en in het bijzonder de KMO’s van de sectoren die geı̈dentificeerd werden in de studieresultaten van
voorschrift 1.3; de sectoren die gebonden zijn aan het Gewest door milieu-overeenkomsten of andere vrijwillige
initiatieven en de sectoren die preventieplannen hebben uitgewerkt.

Voorschrift 1.5.

Samen met de representatieve organisaties van ondernemingen zal het BIM gratis opleidingen organiseren inzake
afvalaudits ten behoeve van de Brusselse KMO’s en KMI’s.

Voorschrift 1.6.

In het kader van de sectoriële milieuconventies zal het BIM specifieke voorschriften integreren met betrekking tot
sectoriële informatieprogramma’s voor afvalpreventie en eco-consumptie.

Voorschrift 1.7.

Het Brussels Gewest zal aan de beide andere Belgische Gewesten voorstellen gegevens en instrumenten voor de
sensibilisering van bedrijven uit te wisselen.

Voorschrift 1.8.

De Brusselse vertegenwoordigers bij de Interregionale Verpakkingscommissie zullen zich in het bijzonder
toeleggen op de opvolging van de algemene preventieplannen, uitgewerkt door de verpakkingsverantwoordelijken.

Voorschrift 1.9.

Die initiatieven die reeds worden ontwikkeld inzake preventie, meer bepaald het verplichte preventieplan voor de
ziekenhuizen, het charter voor het milieuvriendelijk verbruik en het afvalbeheer op kantoor en de algemene
preventieplannen van de verpakkingsverantwoordelijken, zullen het voorwerp vormen van een permanente
begeleiding door het BIM en hun preventieaspecten zullen worden versterkt.

Voorschrift 1.10.

Het BIM zal het nut bestuderen van de uitbreiding naar nieuwe sectoren van de verplichting plannen voor
afvalpreventie voor te leggen, en meer bepaald bij nieuwe aanvragen voor een milieuvergunning.

Voorschrift 1.11.

Na een demonstratieperiode van twee jaar bij het BIM en het ANB zal het Gewest het verplicht stellen van de
toepassing van het Europese reglement van audit en milieubeheer overwegen voor de gewestelijke besturen en voor
de afvalbeherende bedrijven.

Voorschrift 1.12.

Het Gewest zal door middel van een besluit typebestekken voor belangrijke leveringen aan gewestelijke overheden
goedkeuren die milieucriteria omvatten die de selectie van de producten mogelijk maakt. Daartoe zal het BIM een
werkgroep samenroepen van de betrokken overheden.

1.3. Samenstelling van de gecommercialiseerde producten

De bepaling van de productnormen valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Op grond van artikel 6
van de speciale wet van 8 augustus 1980 zijn de Gewesten echter betrokken bij de uitwerking van de federale
regelgeving inzake productnormen.

De werkzaamheden van de opvolgingscommissie eco-taksen komen anderzijds dicht in de buurt van de
gewestelijke politiek. Het raakpunt tussen Gewest en opvolgingscommissie bestaat echter enkel informeel en is niet
voldoende ontwikkeld.

Voorschrift 1.13.

Het Gewest zal bij de federale overheid tussenkomen met het oog op het verbod om bepaalde producten,
waaronder de producten die werden geı̈dentificeerd in het kader van de studie van voorschrift 1.3, op de markt te
brengen. De eerste interventie die onmiddellijk start, zal betrekking hebben op knopbatterijen met kwik.

Voorschrift 1.14.

Het Gewest zal van de federale overheid eisen formeel betrokken te zijn bij de werkzaamheden in verband met
eco-taksen.

Voorschrift 1.15.

Het Gewest zal bij de federale overheid tussenkomen om het Europese eco-label te stimuleren en het probleem op
te lossen van het aanbrengen van niet-erkende of dubbelzinnige labels op producten, wat voor verwarring zorgt bij de
consument. Dit zal met name mogelijk zijn aan de hand van de toekomstige wet betreffende de productnormen.
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1.4. Afvalpreventie bij het beheren van de openbare groene ruimten
Hoewel er weinig technieken bestaan om de hoeveelheden geproduceerd afval op doeltreffende wijze in te perken,

maakt de invoering van bepaalde praktijken een hergebruik van vegetatieve materialen mogelijk, zodat ze niet moeten
worden verwerkt als afval. Zo is er bijvoorbeeld het « maaien-vermalen » van de grasperken, waarbij het afgemaaide
gras ter plaatse zo fijn wordt gemalen dat het kan blijven liggen zonder het grasperk te beschadigen en bovendien als
meststof dienst kan doen. Nog een andere mogelijkheid bestaat erin het snoeiafval te verhakselen en te gebruiken als
mulchlaag op perken om de groei van onkruid in te dijken of als materiaal voor het aanleggen van paden in parken
en bossen.

De openbare groene ruimten en in het bijzonder de bomen en verkeerswegen worden vaak zwaar op de proef
gesteld (slechte bodem, overgebruik van de groene ruimten, waterdruk, fysische agressie,...). Met behulp van compost
kan de bodemstructuur worden verbeterd en kan de bodem worden verrijkt. En op die manier wordt het gebruik van
compost en het recycleren van groen afval gestimuleerd.

Heel wat private en openbare bedrijven hebben onbebouwde terreinen of tuinen te onderhouden (bijv. de NMBS)
en produceren daardoor ook groenafval. Bovendien zijn er een heleboel tuinaanleg- of tuinarchitectuurbedrijven actief
in het Brusselse die een zeer belangrijke rol te vervullen hebben op het vlak van het informeren van particulieren en
privé-bedrijven (advies betreffende het maken en gebruiken van compost). Zij zijn trouwens ook belangrijk voor het
besluiten tot het al dan niet hergebruiken van groenafval ter plaatse.

Voorschrift 1.16
Het Gewest verbindt zich ertoe om binnen een jaar na de invoering van het Plan al de verschillende beheerders

van de openbare groene ruimten (BIM, BUV, Gemeenten) samen te brengen om een code uit te werken voor het goede
beheer van de openbare groene ruimten, die met name de volgende aspecten zal behelzen :

— beperking van het gebruik van synthetische stoffen in de bodem (meststoffen, enz.);
— bevordering van het gebruik van compost, natuurlijke meststoffen en gerecycleerd groenafval ter plaatse.
1.5. Consumptiegewoonten
Wat de consumptie betreft, is het de rol van het Gewest de verschillende actoren in beweging te brengen om de

consument te sensibiliseren. Een essentieel middel om dit doel te bereiken is de ontwikkeling van een structureel
informatiesysteem over eco-producten voor de consumenten.

Voorschrift 1.17.
Het Gewest zal aan de distributiesector het volgende opleggen :
— verplichting de klanten te informeren in verband met ecologische producten;
— exclusief gebruik van herbruikbare zakken aan de kassa.
Voorschrift 1.18.
Het Gewest zal binnen het eco-consumptienet dat ontwikkeld werd in het Waalse en Vlaamse Gewest een

informatiecentrum installeren voor informatie over labels, markeringen en duurzame consumptie met het oog op de
verzorging van een onafhankelijke informatie in verband met eco-producten.

Voorschrift 1.19.
Ter ondersteuning van het afvalbeperkingsnetwerk (zie voorschrift 1.1) zal het BIM sensibiliseringcampagnes op

het getouw zetten inzake afvalpreventie en er belangrijke middelen voor uittrekken, zoals :
— de consument bewust maken van de rol van de eco-labels en de betekenis ervan;
— de betrokkenheid van de Brusselaars bij systemen van hergebruik stimuleren (kleding, verpakking, herlaadbare

batterijen,);
— deelnemen aan de vorming van leerlingen en studenten;
— sensibilisering van mensen van de derde leeftijd.
Voorschrift 1.20.
Het Gewest zal zijn steun verlenen aan eigen initiatieven ter bevordering van het hergebruik van gebruikte

goederen, en in het bijzonder aan initiatieven die kaderen in een sociale economie.

HOOFDSTUK II. — Toepassing van het principe van de producentenverantwoordelijkheid
Het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval voert het principe in van

de verregaande verantwoordelijkheid van de verpakkingsverantwoordelijken voor het beheer van verpakkingsafval.
Dat principe wordt thans eveneens toegepast voor gebruikte batterijen.

Een bepaald aantal andere afvalstromen vormen thans het voorwerp van debatten op Europees niveau en op het
niveau van de Belgische Gewesten met het oog op de invoering van de systemen van afvalbeheer op basis van hetzelfde
principe. Het gaat voornamelijk over projecten die de verplichting tot terugname inhouden, gecombineerd met de
verplichting van nuttige toepassing van papier, voertuigwrakken, versleten banden en afgedankt elektrisch en
elektronisch materiaal.

Als men bedenkt dat 42% van het Belgische park van kantoor- en computeruitrusting zich in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bevindt, kan het Gewest niet anders dan een bevoorrechte rol spelen in het beheer van die
afvalstroom.

Sommige afvalsoorten die een bron van vervuiling van lucht of water zijn, kunnen eveneens het voorwerp vormen
van een systeem van terugname.

Hoewel dit soort initiatieven gemakkelijker op punt te stellen zijn op interregionale basis, zal het Gewest, indien
bij de twee andere Belgische Gewesten hiertoe de wil ontbreekt, de onderstaande initiatieven zelf ontwikkelen.

Voorschrift 2.1.
De regering zal actief deelnemen aan de onderhandelingen met de beide andere Belgische Gewesten voor

akkoorden in verband met de verantwoordelijkheid van de producent voor :
— Voertuigwrakken. Dit akkoord zal volgende doelstellingen bevatten, gebaseerd op het voorstel van een Richtlijn

van de Europese Commissie : een percentage nuttige toepassing van 85% en een percentage recyclage van 80% (van het
gewicht van de voertuigen) tegen het jaar 2005. Deze percentages moeten tegen het jaar 2015 tot respectievelijk 95% en
85% stijgen;
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— Banden. De doelstellingen zijn :

* tegen het jaar 2000, 100 % van de versleten banden ophalen;

* tegen het jaar 2000 minstens 25 % (in gewicht) van de versleten banden herrubberen;

* tegen het jaar 2000 minstens 65 % (in gewicht) van de versleten banden nuttig toepassen (op een andere manier
dan herrubberen)

* tegen het jaar 2000 bij de verwijdering van versleten banden geen gebruik meer maken van storten of verbranden
zonder energieterugwinning;

— Elektrisch en elektronisch materiaal. Dit akkoord, gebaseerd op de doelstellingen die op Europees niveau
werden bepaald, moet het hergebruik, de recyclage en de verwerking van gevaarlijke bestanddelen van deze toestellen
mogelijk maken;

— Papier. Dit akkoord moet toelaten om in 1998 in België ten minste 40 % en in 2001 75 % van het papier van
huishoudelijke herkomst te recycleren.

Voorschrift 2.2.

Het Gewest zal met de beide andere Belgische Gewesten een gemeenschappelijk wettelijk initiatief overeenkomen
voor een omkadering van de reeds getroffen initiatieven inzake het beheer van gebruikte batterijen in het kader van de
eco-taksen, meer bepaald om een efficiënte recycling ervan te verzekeren. De hoeveelheid batterijen die zullen moeten
worden opgehaald en gerecycleerd, zal gelijk zijn aan 40% van de op de markt gebrachte batterijen in 1996, 50% in 1997,
60% in 1998, 67,5% in 1999 en 75% in 2000.

Voorschrift 2.3.

De regering zal een wettelijk initiatief nemen voor het omkaderen van de toekomstige acties van de bij de
eco-taksen op papier betrokken sectoren. Dit is met name het geval voor huis-aan-huisreclame en kantoorpapier.

Voorschrift 2.4.

De regering zal de leveranciers van bepaald gevaarlijk afval dat aan de basis ligt van gevaren of pollutie van water
en lucht (meer bepaald organische oplosmiddelen en chloorhoudende oplosmiddelen, olie, gebruikte fotografische
producten, gasflessen en al het huishoudelijk chemisch afval, met als prioriteit de oude geneesmiddelen) verplichten
tot terugname.

HOOFDSTUK III. — Nuttige toepassing van huishoudelijk afval

Het afvalplan 1992-1997 heeft voornamelijk gezorgd voor :

— het niet-storten van huishoudelijk afval;

— het mobiliseren van aanzienlijke kapitalen om de schadelijke uitstoot van rookgassen van de verbrandingsoven
voor huishoudelijk afval te verlagen tot onder het niveau dat wordt opgelegd aan huisvuilverbrandingsinstallaties.

— ophalingen van papier en karton door ANB in de hele regio;

— een progressieve ontwikkeling door het ANB van de ophaling van verpakkingen, gedeeltelijk met de financiële
steun van de vereniging van verantwoordelijken voor het op de markt brengen van verpakte goederen (FOST +) en
vandaag de dag reeds bij 426.000 inwoners.

— de uitbreiding van het net van glascontainers tot 380 sites;

— de ophaling van huishoudelijk chemisch afval door ANB met mobiele vrachtwagens of in de groene plekjes bij
handelaars of in de gemeente en de inzameling van batterijen in samenwerking met de vzw BEBAT;

— de creatie van een containerpark ten noorden van Brussel, toegankelijk voor huishoudens en KMO’s

— de aanleg van containerparken door bepaalde gemeenten, o.a. Sint-Joost en Schaarbeek. Er zijn nog andere,
beperktere initiatieven in andere gemeenten;

— de inzameling van textiel door NGO’s;

— de inzameling op verzoek van bepaalde gemeenten en van het ANB van groot huisvuil.

Het plan 1992-1997 heeft eveneens geleid tot de creatie door ANB van gemengde bedrijven die belast zijn met de
ontwikkeling van centra voor de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval en voor de hergroepering van oud
papier/karton die kunnen worden gerecycleerd.

De bevolking neemt al wel deel, maar zeker nog niet in voldoende mate.

Het plan 1997-2002 zal zich voor de wijze van beheer van huishoudelijk afval toeleggen op het uitwerken van een
volledige en optimale dienstverlening aan de bevolking aan de hand van de volgende punten :

— de verbetering van de modaliteiten voor een selectieve ophaling van afval;

— de uitbreiding tot het ganse Gewest van de selectieve huis-aan-huisophaling van verpakkingen;

— de ontwikkeling van een dicht net van kleine gemeentelijke containerparken voor groot huisvuil, groenafval,
huishoudelijk chemisch afval en gesorteerd steengruis;

— de nuttige toepassing van organisch afval, zoals groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);

— de nuttige toepassing van versleten kleding, textiel en lederwaren;

— de inrichting van plaatsen in de buurt voor vrijwillige levering : glascontainers en eco-plekjes;

— de informatie en de sensibilisering in verband met selectieve ophaling;

— de studie van alternatieven voor verwerking;

— het afvaltransport via waterwegen;

— de interregionale samenwerking;

— de strijd tegen sluikstorten en illegale export van huishoudelijk afval

— de herziening van de fiscaliteit inzake huishoudelijk afval.
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Het Brusselse Gewest aanvaardt de volgende doelstellingen inzake sortering of recycling aan de bron voor het
jaar 2002 :

RECYCLING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL

Doelstellingen 2002(1) Tonnage

(%) kt/j (3)

— Verpakking 50 39,5

papier 20

karton 50

glas 75

plastic 20

ijzerhoudend metaal (1) 60

aluminiummetaal 15

drankkartons 15 32,3

— Ander papier 75 10

— GFT-ophaling in periferie of individuele woningen 20 10

— Groenafval 60 5,4

— Kleding, textiel, leder 50 12 ,5

— Grof huisvuil 100 3000

— IJzerafval gerecupereerd uit verbranding (2)

TOTAAL 33 109,7

Nota’s

(1) Behalve ijzerafval dat werd gerecupereerd uit slakken
(2) IJzerafval dat uitsluitend van huishoudelijke herkomst is
(3) Uitgedrukt in ton 1995

Om die doelstellingen te bereiken is het naast de opties inzake hergebruik (kleding, huishoudapparaten) of beheer
beschreven onder 3.1. tot 3.6 essentieel een zeer ambitieuze politiek van sensibilisering van de bevolking uit te werken
zoals voorzien onder 3.7. Het doel is inderdaad een verdubbeling van de deelname door bewoners waarvoor
gescheiden ophaling bestaat. Een dergelijke evolutie kan slechts worden bereikt mits een volledige inzet van de
bevolking.

Al de afvalstoffen die niet gerecycleerd worden of aan de bron gesorteerd worden met het oog op hun recyclage,
zullen verbrand worden in de verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval in NOH. De energie die geproduceerd
wordt, wordt teruggewonnen. Ook de ijzerhoudende slakken worden gerecupereerd.

Naast deze doelstellingen inzake de materiële recyclage van afvalstoffen heeft ongeveer een derde van het
verbrande afval een bruikbare energetische waarde, wat de productie van een hoeveelheid elektriciteit mogelijk maakt
waarmee aan 5-6% van de energiebehoeften van het Gewest kan worden beantwoord.

3.1. Herziening van de modaliteiten voor een selectieve ophaling
Momenteel zijn de modaliteiten voor ophaling niet overal in het Gewest dezelfde en zijn ze soms slecht ontworpen,

vooral omwille van verschillen tussen reglementen, informatie op de blauwe en gele zakken en de realiteit van de
ophalingen :

— ophaling van grijze zakken twee keer per week;
— ophaling in glascontainers en huis aan huis;
— huis-aan-huisophaling van glazen, metalen, plastic of kartonnen verpakkingen een dag per week samen met de

grijze zakken. Het karton mag in de blauwe zakken;
— ophaling van papier en karton van verpakkingen twee keer per maand;
— kleding wordt maandelijks van deur tot deur opgehaald of via een netwerk van houten verzamelhoekjes;
— binnen eenzelfde gemeente bestaan verschillende ophaalzones naast elkaar, wat de communicatie via de

gemeentelijke kanalen aanzienlijk bemoeilijkt.
De inzameling van afval, en vooral de selectieve inzameling bij grote flatgebouwen vraagt om een bijzondere

aanpak gezien de speciale omstandigheden, namelijk het verplichte of facultatieve gebruik van bijzondere bakken op
het privé-terrein.

Voorschrift 3.1.
De modaliteiten voor een selectieve huis-aan-huisophaling zullen als volgt worden aangepast vanaf 1998.
Het afval zal twee keer per week aan huis worden opgehaald. Een dag per week zullen zowel grijze zakken als

blauwe zakken en papier/karton worden opgehaald. De andere dag zullen uitsluitend grijze zakken worden
opgehaald.

Bovendien zullen de ophaalrondes in iedere gemeente op homogene wijze worden georganiseerd.
De recycleerbare verpakkingen worden opgehaald in blauwe zakken van 50, 80 of 120 liter. Het gaat daarbij om

glazen flessen en potten, plastic flessen, conservenblikken en metalen dozen, drankkartons en andere kartonnen
verpakkingen van voeding (kartonnen verpakkingen van graanprodukten, enz.).

Papier en karton worden opgehaald in gele zakken van 30 l, in dozen of in samengebonden balen. Het gaat om
kranten, tijdschriften, reclamebladen, dozen, enz.
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3.2. Uitbreiding van de selectieve huis-aan-huisophaling van verpakkingen
Voorschrift 3.2.
Vanaf 1998 zal er voor de hele Brusselse bevolking een selectieve huis-aan-huisophaling zijn voor verpakkingen,

georganiseerd door het ANB.
3.3. Een netwerk van kleine en grote containerparken
Een net van containerparken wordt geı̈nstalleerd om bepaalde afvalcategorieën op te vangen waarvoor de

bevolking niet over een optimale dienst beschikt :
— groenafval;
— grof huisvuil;
— huishoudelijk chemisch afval.
Het net zal bestaan uit :
— een vijftiental kleine gemeentelijke containerparken voor al het afval van louter huishoudelijke oorsprong.

Verpakkingsafval of recycleerbaar papier zullen eveneens aanvaard worden.
— vier grote gewestelijke stortplaatsen voor dezelfde afvalcategorieën als hierboven, maar ook, tegen betaling en

in beperkte hoeveelheden, voor afval van KMO’s en KMI’s en renovatieafval van huishoudelijke oorsprong.
Iedere inwoner van het Gewest kan bij de containerparken terecht. Bovendien worden deze containerparken

uitgerust met kits om de bevolking te sensibiliseren voor sorteren/recycleren.
Voorschrift 3.3.
Het Gewest zal de investering van de gemeenten subsidiëren voor kleine containerparken die, naast papier en

karton, ook groenafval, grof huisvuil en huishoudelijk chemisch afval aanvaarden. Dit afval van uitsluitend
huishoudelijke oorsprong zal naar sorteer- of recyclagecentra worden geleid op kosten van het Gewest. Ander afval,
zoals renovatieafval, kan worden aanvaard door de containerparken maar de evacuatie van dat afval zal worden
gefactureerd aan de gemeenten tegen een tarief dat aanzet tot sortering. Er zal voorrang worden verleend aan de
herstellingen en hergebruik, meer bepaald in het kader van de ontwikkeling van de sociale economie.

Het ANB en het BIM zullen in overleg met elke gemeente de uitbatingsmodaliteiten bepalen en instaan voor
raadgeving en coördinatie. De modaliteiten zullen voor elk park afzonderlijk deel uitmaken van een overeenkomst.

Voorschrift 3.4.
Het ANB zal drie nieuwe containerparken openen voor hetzelfde afval maar ook, tegen betaling, voor

renovatieafval van huishoudelijke oorsprong en voor afval van KMO’s/KMI’s. Het net van de 4 stortplaatsen zal heel
het Gewest dekken. De sites die daarvoor in aanmerking komen, staan in bijlage 2.

3.4. De nuttige toepassing van het organisch afval
Organisch afval vertegenwoordigt 32 % van de huishoudelijke vuilnisbak. Voor deze stroom zijn de volgende

acties gepland :
— ophaling van groen afval op vrijwillige basis;
— seizoensgebonden huis-aan-huisophaling van groenafval;
— aansporing tot individuele compostering;
— implementatie, na pilootoperaties, van een huis-aan-huisophaling van organisch keuken- en tuinafval in

bepaalde wijken;
— ophaling van karkassen bij het « schapenfeest »;
— aanmoedigen van een gedecentraliseerde compostering.
3.4.1. Inzameling van groenafval
Groenafval wordt het hele jaar door geproduceerd, zij het in variabele hoeveelheden : de periode van decem-

ber tot februari wordt gekenmerkt door een geringe productie en de periode van maart tot november door een
gemiddelde productie, met piekmomenten in mei-juni en oktober.

Bovendien vormen de afgedankte kerstbomen een bijzonder symbolische afvalstroom waarvan de ophaling voor
recyclage een boodschap inhoudt die de mensen gevoelig moet maken voor een recyclagebeleid.

Naast de inzameling in containerparken wordt groenafval aanvaard in containerparken en zal het het voorwerp
vormen van huis-aan-huisophalingen. Het groenafval wordt verwerkt in een gewestelijk composteringscentrum.

Voorschrift 3.5.
Het ANB zal overgaan tot een huis-aan-huisophaling
— van de kerstbomen in het begin van de maand januari;
— van lentegroenafval in het midden van de maand juni;
— van herstgroenafval op het einde van de maand oktober.
Voorschrift 3.6
Het Gewest zal op de site van de Bempt een gewestelijk composteringscentrum voor groenafval installeren.
3.4.2. Individueel composteren
Individueel composteren is een middel om de bevolking zelf een deel van zijn organisch afval te laten behandelen.

Volgens sommige studies in België en elders variëren de hoeveelheden afval die worden gecomposteerd door een
persoon die individueel composteert tussen de 50 en de 100 kg per jaar. Anderzijds moeten de zones waarvoor het
individuele composteren het gemakkelijkst kan worden gestimuleerd een groot aandeel van tuinen met een
oppervlakte van meer dan 50m5 hebben. Men heeft eveneens vastgesteld dat het aantal deelnemende bewoners in
dergelijke zones bij 10 % kan liggen. Dit is vooral het geval als het systeem van taxatie hiertoe aanzet.

Voor het Brussels Gewest is het potentieel voor deelname aan het individueel composteren van de orde van grootte
van 10.000 gezinnen.

Er bestaan verscheidene technieken voor een individuele compostering :
compostering in plastic vaten;
compostering met behulp van speciale regenwormen;
compostering in een hoop die al dan niet wordt ingesloten door planken of een afsluiting.
De keuze tussen de verschillende technieken hangt in hoofdzaak af van de hoeveelheden en soorten te

composteren afval. In geval van grote hoeveelheden of van een groot aandeel gemaaid gras, kiest men het best voor
een eenvoudig systeem, omdat de composthoop in dergelijke gevallen gemakkelijk moet kunnen worden omgekeerd.
In geval van een groot aandeel zeer vochtig keukenafval en kleine hoeveelheden « zacht » tuinafval, is het systeem met
speciale regenwormen meer aangewezen. In de handel vindt men speciale composteringsvaten, die misschien wel
mooier ogen dan een gewone composthoop maar die het grote nadeel hebben dat ze vrij duur zijn.
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Voorschrift 3.7.
Het BIM zal het individueel composteren bevorderen door :
— het publiceren van een aangepaste technische documentatie;
— de creatie van een netwerk van technische assistenten voor het composteren met de medewerking van de

NGO’s actief in natuuropvoeding;
— de ontwikkeling, in samenwerking met het Netwerk voor Afvalbeperking, van sensibiliseringcampagnes

gericht op de wijken waarvan de bewoners het meest vatbaar zijn voor het composteren van hun afval;
— het samenstellen en opleiden van een netwerk van « meester-composteerders »
— het aanmoedigen van een individuele compostering door het stimuleren van de vervaardiging van eenvoudige

systemen.
Voorschrift 3.8.
Het BIM zal in het park van Woluwe een centrum inrichten waar de verschillende individuele-

composteringstechnieken worden gedemonstreerd. Een speciaal opgeleid team vangt geı̈nteresseerden op en verstrekt
hen al de gewenste informatie over de productie en het gebruik van compost. Er zullen ook regelmatig
informatievergaderingen worden gehouden.

3.4.3. Gedecentraliseerde compostering
Bepaalde lidstaten van de Europese Unie ontwikkelden met succes een aantal gedecentraliseerde compostering-

sexperimenten in samenwerking met tuinbouwers, landbouwers of moestuinhouders voor een kleinschalige
compostering van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) dat hen door de inwoners wordt bezorgd.

In heel wat wijken met tuinen bestaan er activiteiten van het tuinbouw- of moestuintype die zich lenen voor de
ontwikkeling van dat soort initiatieven.

Voorschrift 3.9.
Het BIM zal een partnerschap ontwikkelen met bepaalde tuinbouwers en andere betrokkenen met het oog op de

uitbouw van een gedecentraliseerde compostering in de wijk.
3.4.4. Huis-aan-huisophaling van GFT-afval
Daar waar composteren van alleen maar tuinafval reeds economisch rendabel is, is de technologische evolutie

derwijze dat selectieve ophaling en aëroob composteren van groenten-, fruit- en tuinafval eveneens concurrerend zullen
worden.

Volgens de ervaringen in het buitenland zorgt dit type van ophaling in dichtbevolkte of gemengde stedelijke
gebieden voor problemen in verband met de hoeveelheid, waardoor compost van een minderwaardige kwaliteit
ontstaat.

Anderzijds hangt het Gewest af van andere Belgische Gewesten voor de behandeling van dergelijk afval en voor
de afzet van het compost.

Desondanks wil het Gewest zich engageren in de acties voor ophaling/composteren van GFT-afval. Het gaat
daarbij om heel wat tonnen. In de groene wijken van het Gewest wordt het jaarlijks GFT-afval per inwoner geschat op
100 kg. Het Gewest stelt zich tot doel 10.000 ton GFT-afval per jaar op te halen tegen 2002 bij 10 % van de Brusselse
bevolking in een horizontale woonomgeving (periferie of individuele woningen).

In die zone zal er voor een actieve sensibilisering inzake individuele compostering worden gezorgd om te
voorkomen dat het gewoonlijk gecomposteerde afval terechtkomt bij de GFT-ophaling.

Voorschrift 3.10.
Het BIM en het ANB zullen de buitenlandse ervaringen bestuderen in verband met ophaling/recycling van

GFT-afval gerealiseerd in omgevingen die vergelijkbaar zijn met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op basis daarvan zullen het BIM en het ANB een reeks kleinschalige pilootprojecten starten met het oog op het

bepalen van optimale zones en modaliteiten voor de ophaling die op lange termijn op het grondgebied van Brussel zal
worden ontwikkeld.

Voorschrift 3.11.
Het Gewest zal de samenwerking met andere Belgische Gewesten zien te verkrijgen voor de mogelijke

behandeling van GFT-afval dat selectief wordt opgehaald.
Voorschrift 3.12.
Vanaf 2001 zullen er GFT-ophalingen worden georganiseerd in horizontale woongebieden (periferie en individuele

woningen), onder voorbehoud van de beschikbare verwerkingscapaciteit.
3.4.5. Ophaling van karkassen van schapen
De verhoogde productie van karkassen van schapen naar aanleiding van het « schapenfeest » vereist een

pragmatische oplossing vanwege het Gewest om de hygiëne te handhaven.
Voorschrift 3.13.
Naar aanleiding van het « schapenfeest » zal het ANB de installatie van een netwerk van containers bestuderen om

de karkassen op te halen. Men zal de betrokken inwoners voor de selectieve ophaling trachten te sensibiliseren.
3.5. Nuttige toepassing van versleten kleding, textiel en lederwaren
De maandelijkse huis-aan-huisophaling gecombineerd met een netwerk van schuilhuisjes maakt de inzameling,

het hergebruik en de recycling door NGO’s mogelijk van ongeveer 20 % van het potentieel. Een belangrijk deel van de
opgehaalde stroom is bedoeld voor hergebruik, waardoor deze operatie een initiatief wordt met een reële weerslag op
afvalpreventie.

Contacten met vrijwillige medewerkers kunnen de giften aan verenigingen doen toenemen en de erg gunstige
financiële balans voor het Gewest en de verenigingen nog verbeteren.

Voorschrift 3.14.
De regering zal de vrijwilligersorganisaties met een humanitaire doelstelling die instaan voor de ophaling en de

recycling van versleten kleding, textiel en leder, blijven steunen; de huis-aan-huisophaling en een netwerk van houten
verzamelhokjes wordt ontwikkeld.

Voorschrift 3.15.
Het BIM zal in de informatiecampagnes m.b.t. de afvalpreventie een belangrijk onderdeel voorzien met betrekking

tot het hergebruik van versleten kleding, textiel en leder.
3.6. Inrichting van plaatsen in de buurt voor vrijwillige levering : glascontainers en eco-plekjes
Om naast de huis-aan-huisophalingen nog via een andere manier bij te dragen tot de beoogde doelstelling voor de

recyclage van glas (75 %), wordt enerzijds het bestaande glasbollennet uitgebreid en anderzijds de ruimtelijke verdeling
ervan verbeterd in overleg met de gemeenten terwijl de plaats, door erop toe te zien en die van geschikt stadsmeubilair
te voorzien, in goede staat wordt gehouden.

3345BELGISCH STAATSBLAD — 02.02.2000 — MONITEUR BELGE



Een nieuwe generatie ingegraven glascontainers is op de markt gebracht en getest in het buitenland. Die bieden
voordelen qua uitzicht en geluidshinder, vooral in een stedelijk milieu. Bepaalde nieuwe soorten containers zijn ook
uitgerust met systemen die een automatische sortering per kleur, een verbrijzeling en een telegeleide controle van het
vullen toelaten. Een dergelijke intelligente glascontainer wordt momenteel getest in Brussel.

Op de 380 sites met glascontainers kunnen er een vijftigtal omgevormd worden tot ecoplekjes. Ze zullen dus
bovendien ook papier, karton, textiel, batterijen, enz. aanvaarden. Sommige van die sites, namelijk die in verticale
woonzones, zouden ook blauwe en gele containers moeten bevatten voor het verpakkingsafval en het papier.

Het is belangrijk dat die inplantingen ontwikkeld worden met een harmonieus stedebouwkundig concept en dat
het netwerk geografisch en demografisch evenwichtig verdeeld is.

De distributiesector schakelt over naar een vrijwillige inzameling van batterijen en moet de verzamel- of
verzendverpakkingen inzamelen, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer
van verpakkingsafval. Er valt te noteren dat in sommige buurlanden de grote distributiesector samenwerkt met de
overheid om ecoplekjes op parkings in te richten.

Voorschrift 3.16.
Tegen het jaar 2000 zal het ANB het net van glascontainers uitbreiden tot 500 sites, die op een evenwichtige manier

geografisch en demografisch verspreid zullen zijn en waarvan er 20 experimentele sites zullen zijn voor het gebruik van
ingegraven containers.

Het ANB zal 50 sites met glascontainers indien mogelijk omvormen tot ecoplekjes. De lijst van die sites en de
stedebouwkundige kenmerken ervan zullen in overleg met de gemeenten opgesteld worden.

Voorschrift 3.17.
Het BIM zal, na overleg met de distributiesector, in 1998 een sectorieel besluit voorstellen dat voorziet in de

oprichting van ecoplekjes op zijn grote parkings :
— voor verpakking;
— versleten textiel;
— batterijen;
— papier.
3.7. Informatie en sensibilisering voor gescheiden ophaling
De sensibilisering voor gescheiden ophaling om de bevolking te overtuigen afval te sorteren, heeft het voorwerp

uitgemaakt van grote media-reclame sedert de lancering einde 1992. De overheid heeft gebruik gemaakt van
hulpmiddelen zoals grote reclamepanelen, tramflanken, folders in alle bussen, radio en televisie. Voor die
instrumenten, die af en toe gebruikt worden, zijn aanzienlijke budgetten nodig. Hun gebruik is echter slechts nuttig ter
ondersteuning van plaatselijke communicatie-acties op het terrein. Een instrument voor communicatie dat daarentegen
bijna de hele bevolking bereikt, is de zak voor gescheiden ophaling. Ook de redactionele artikelen in de kranten, vooral
de gemeentelijke, zijn erg opgemerkt.

De bevolking vraagt op grote schaal eenvoudige instrumenten : een praktische sorteergids, een kalender voor de
ophalingen, samen met zakken voor ophaling, en dit ondersteund door een grondige informatiecampagne over het
waarom van de keuzen en modaliteiten, over de evolutie van de ophalingen, over de mogelijkheden inzake recycling
en over de impact of het voordeel ervan.

Zodra echter een basispercentage van de bevolking is bereikt, blijven er nog talrijke personen over die om diverse
redenen niet deelnemen. Dat kan zijn om praktische redenen, wegens gebrek aan belangstelling of omdat ze niet
meteen een voordeel zien. In de eerste betrokken gemeenten (Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Ukkel, Watermaal-
Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe,Y) was de deelname van in den beginne goed : de praktische problemen zoals de
plaats of de kostprijs van de zakken waren erg zeldzaam. Bovendien werd de informatie gesteund door talrijke gratis
zakken, daarna door reductiebonnen voor de zakken, het geheel ondersteund door regelmatige informatiecampagnes
in de loop van het jaar (radio, mailings, flankreclame op trams in maart, mei).

De resultaten namen hoofdzakelijk af bij de uitbreiding van de inzameling, gelanceerd in juni >94. De
informatiecampagne kende minder steun, terwijl ze bestemd was voor een bevolking die moeilijker was te
sensibiliseren. Bij de laatste uitbreiding in oktober >96 hebben andere feiten het goede resultaat van de inzamelingen
in het gedrang gebracht : de wijziging van de modaliteiten van ophaling en de boodschap inzake sorteren.

De waarneming op het terrein van de deelname op zeer plaatselijk vlak toonde een sterk verschillende graad van
deelname aan, afhankelijk van :

— de aard van de woning : huis of flat, oppervlakte, enz;
— de aard van wijk, in relatie met de sociale controle;
— de socio-economische en culturele situatie.
Kennelijk heeft de verslechtering van de participatieniveaus de noodzaak aangetoond van een beleid van

vrijwillige inzet gecombineerd met het partnerschap tussen het Gewest (ANB, BIM) en de gemeenten, met de
herziening van de modaliteiten van inzameling, aangepaste en grootschalige informatiecampagnes en fiscale
aansporingen.

Voorschrift 3.18.
Het ANB zal regelmatig de bevolking sensibiliseren via brochures, artikels in de plaatselijke en dagelijkse media,

enz. Daarbij komen de motieven, de context en de resultaten van de selectieve afvalophaling aan bod.
Het Gewest zal op drie niveaus informeren :
— algemeen : sensibilisering voor het begrip sorteren;
— plaatselijk : gebruik van contacten die dicht bij de bevolking staan, zoals de gemeente en de verenigingen of een

netwerk van gemotiveerde burgers;
— thematisch : ter gelegenheid van seizoensgebonden gebeurtenissen om te sensibiliseren voor het principe van

het sorteren (kerstbomen,...).
Het Gewest zal er bovendien op toezien dat er samenhang en complementariteit bestaat tussen de gewestelijke

communicatiecampagnes en deze ontwikkeld door organismen als FOST+ en BEBAT.
Voorschrift 3.19.
Het ANB zal communicatiemiddelen verspreiden zoals een kalender, een sorteergids en plaatselijke kaarten met

de mogelijkheden voor ophaling (huis-aan-huis, glascontainers, ecoplekjes, containerparken, inzameling van groenaf-
val in parken, groene plekjes, enz)

Voorschrift 3.20.
Het BIM zal de bevolking inlichten over de ecologische logo’s en de betekenis ervan voor wat betreft de mogelijke

recycling van de producten en de mogelijkheden inzake recycling (elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik,
organisch afval, plastic, enz.).
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3.8. Studie van alternatieven voor afvalverwerking
Een aantal alternatieven voor afvalverbranding werden ontwikkeld en getest in Europa tijdens de afgelopen jaren

(verder gevorderd dan het stadium van pilootprojecten). In de toekomst kunnen daar mogelijkheden liggen voor de
verwerking van huishoudelijk afval door het Gewest of voor de verwerking van andere afvalstromen door de diverse
actoren op de markt. Het gaat dan met name over de biomethanisatie, de aërobe compostering, de thermolyse, enz. In
datzelfde kader zal het Gewest de mogelijkheden van nuttige toepassing van secundaire grondstoffen bij de
toepassingen van akoestische isolatie bestuderen. Deze werkwijze kadert in de globale aanpak tegen lawaai in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorschrift 3.21
Het BIM zal een rapport voorstellen omtrent de alternatieven voor afvalverwerking, opgesteld in samenwerking

met universitaire middens. Het ANB werkt via het Begeleidingscomité mee aan de studie. Een mogelijke synergie met
de andere Gewesten bij de toepassing van dergelijke technologieën wordt onderzocht.

3.9. Afvaltransport via waterwegen
Omdat transport van huishoudelijk afval via waterwegen het zware wegtransport op gewestniveau zou

verminderen, zou het zeker ten goede komen aan het leefmilieu.
Meer in het bijzonder kan het Gewest de verplichting opleggen om bouw- of sloopafval, of grof huisvuil over het

water te vervoeren, zoals in andere Europese steden het geval is. Over de gevolgen van een dergelijke verplichting
wordt eerst een studie gemaakt.

Het vervoer van huishoudelijk afval via waterwegen komt ook in belangrijke mate het milieu ten goede en moet
aangemoedigd worden. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om hinder te vermijden.

Voorschrift 3.22.
Het ANB zal het project rond afvaltransport via waterwegen verder uitwerken. Daarvoor stelt het in 1998 aan de

Regering een rapport voor met een beoordeling van de budgettaire gevolgen van het project, dat uiterlijk operationeel
zou moeten zijn in 2002. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de sociale impact van dit project.

3.10. De interregionale samenwerking
Bij het invoeren van een politiek van nuttige toepassing of verwijdering van huishoudelijk afval moet rekening

worden gehouden met logistieke beperkingen en de beschikbaarheid van de nodige installaties. Als gevolg van de
bijzonder geografische ligging van het Brussels Gewest, moet een interregionale samenwerking verzekerd worden om
een optimale politiek inzake afvalbeheer te kunnen voeren.

Voorschrift 3.23.
Het Gewest zal bij de ander Belgische Gewesten tussenkomen om een optimale exploitatie van de installaties in

de 3 Gewesten te verzekeren, waarbij zal worden rekening gehouden met de aard en de nabijheid van de afvalstromen.
3.11 De strijd tegen sluikstorten en illegale export van huishoudelijk afval
Het Gewest wordt steeds vaker geconfronteerd met illegale aanvoer van huishoudelijk afval. Deze situatie kan het

gevolg zijn van de wijze van taxeren die wordt toegepast in de andere Gewesten (waardoor de financiële druk te zwaar
wordt) en van de ophaalmodaliteiten die door de bevolking als een probleem worden ervaren.

Voorschrift 3.24.
Het Gewest zal een serie acties ontwikkelen om op een efficiënte wijze de illegale aanvoer van huishoudelijk afval

te bestrijden. Dit zal ondermeer gebeuren door de aanpak ervan door het BIM en het ANB en door overleg met
gemeenten die grenzen aan het Gewest.

3.12 De herziening van de fiscaliteit inzake huishoudelijk afval
In het Brussels Gewest wordt de openbare dienstverlening van ophaling en beheer van huishoudelijk afval

bekostigd met het algemeen budget van het Gewest.
Buitenlandse ervaringen tonen aan dat de invoering van een fiscaal regime dat met de hoeveelheid geproduceerd

afval in verhouding staat, blijkbaar zorgt voor een verhoogde deelname van de bevolking aan het sorteren-recycleren
(voor zover de gesorteerde afvalstoffen onder een lager tarief vallen) en zelfs een vermindering van de afvalproductie.

De invoering van een dergelijk systeem in het Brussels Gewest zal in overweging kunnen genomen worden van
zodra de ganse bevolking zal kunnen deelnemen aan dezelfde mogelijkheden inzake sorteren en recycleren.

Voorschrift 3.25.

Het BIM en het ANB werken samen aan een voorstel tot gewestelijke fiscale hervormingen waarbij men wil komen
tot een fiscaliteit die evenredig is met de afvalproductie. Het voorstel zal worden voorgesteld in 1999 en zal gegevens
bevatten over :

— stand van zaken in nabijgelegen Gewesten/gemeenten;

— de impact van een gedifferentieerd taxatiesysteem op de afvalproductie;

— de studie van een heffingenstelsel gebaseerd op het volume huishoudelijk afval alsook een manier om
gerecycleerd afval gedifferentieerd te factureren;

— de analyse van eventuele negatieve effecten en van de middelen om die te voorkomen;

— de analyse van verschillende scenario’s voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

— de sociaal-economische weerslag op de gezinnen, meer bepaald naargelang van hun samenstelling;

— de te nemen sociale maatregelen;

— de te beschouwen afvalstromen (blauwe, gele, grijze zakken, GFT-afval, grof huisvuil,...).

3.13. Selectieve ophaling van afval in openbare ruimten

Momenteel zijn de openbare ruimten slechts uitgerust met niet-selectieve vuilnisbakken. Met de veralgemening
van de selectieve verpakkingsophalingen moet er een selectieve inzameling worden voorzien in alle openbare ruimten.

Voorschrift 3.26

De regering zal zorgen voor een geleidelijke vervanging of aanpassing van de niet-selectieve vuilnisbakken in de
openbare ruimten aan een selectieve inzameling van het afval.

Vanaf het jaar 2000 zal het BIM de parken en bossen die onder zijn beheer vallen uitrusten met selectieve
vuilnisbakken.
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HOOFDSTUK IV. — Beheer van afval dat de openbare reinheid in het gedrang brengt
Bepaalde soorten afval zoals uitwerpselen van honden en grof huisvuil of onwettig gestort puin brengen de

openbare reinheid in het gedrang.
Dat probleem vereist specifieke acties die zowel te maken hebben met organisatie als met openbare dienst en

gedrag.
Voorschrift 4.1.
Het ANB stelt vanaf 1998 een Gewestelijke Reinheidsprogramma voor.

HOOFDSTUK V. — Nuttige toepassing en verwijdering van niet-huishoudelijk afval in milieuvriendelijke omstandigheden
5.1. Algemene verwerkingsvoorwaarden
5.1.1. Ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval
Het ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval wordt jaarlijks geraamd op 2.300.000 ton, inbegrepen uitgegraven grond,

maar uitgezonderd het slib.
Dat afval wordt op verschillende manieren verwerkt : recyclage, verbranding met of zonder energierecuperatie,

storting. Ook in dit kader zal het Gewest de mogelijkheden inzake nuttige toepassing van secundaire grondstoffen in
akoestisch isolatiemateriaal bestuderen. Deze aanpak kadert in de algemene strijd tegen het lawaai in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Voor 2002 streeft men de volgende doelstellingen na i.v.m. de afvalverwerking :

AANTAL TON
1995

VERWERKING 1995 (%) OBJECTIEVEN 2002 (%)

Recycling
of hergebruik

Verbranding met
energie recupe-
ratie

Storting Recyclage
of hergebruik

Verbranding met
energie recupe-
ratie

Storting

Bouw- en sloopafval

excl. grond 610.000 75 0 25 95 0 5

grond 1.000.000 100 0 0 100 0 0

Verbrandingsslakken 130.000 0 0 100 100 0 0

Ander niet-gevaarlijk niet-
huishoudelijk afval

560.000 34 43 23 55 33 12

TOTAAL 2.300.000 72 10 18 88 8 4

Dat zal bereikt worden door een beleid per sector en per afvalstroom, zoals verder in dit hoofdstuk beschreven,
door het geoptimaliseerd gebruik van de bestaande verbrandingscapaciteit van de oven in Neder-over-Heembeek en
door de combinatie van een wettelijke verplichting en nieuwe ontwikkelingen inzake de tarieven die het ANB hanteert
om zo tot sorteren-recycleren aan te zetten.

Voorschrift 5.1.
Voor een optimaal gebruik van de bestaande verbrandingscapaciteit van de oven van Neder-over-Heembeek, stelt

het Gewest een aantal rechtsregels op ter beperking van de verbranding van ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval tot
het verbrandbare restafval dat ontstaat na een sorteren aan de bron of op gecentraliseerde basis. Deze sortering moet
bij de klanten van het ANB aan de hand van de tarieven aangemoedigd worden.

Voorschrift 5.2
Bij het uitreiken van milieuvergunningen zullen het BIM en de gemeenten voorwaarden opnemen waardoor

bepaalde afvalstromen gerecycleerd zullen moeten worden.
5.1.2. Gevaarlijk niet-huishoudelijk afval
Het gevaarlijk niet-huishoudelijk afval wordt jaarlijks geraamd op 40.000 tot 60.000 ton, waarvan 11.600 ton vliegas

door verbranding.
Het Gewest stelt zich tot doel om tegen 2002 al het gevaarlijk niet-huishoudelijk afval onder controle te hebben.
Voorschrift 5.3
Het BIM zal de controles in sectoren die gevaarlijk afval produceren, versterken.
5.2. Sectoriële benadering
5.2.1. Afval van scholen
De productie van afval door scholen wordt bij eerste benadering geschat op 10.000 ton per jaar. Het Gewest heeft

zich tegen 2002 tot doel gesteld 40 % van dat afval te recycleren en het volledige net van lagere en middelbare scholen
te laten deelnemen aan het selectief sorteren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er enkel bepaalde scholen die hun afval sorteren en zich verbinden tot
een beleid van eco-consumptie. Anderzijds zorgt het Gewest voor gratis ophaling van afval voor alle onderwijsinstel-
lingen.

De scholen vormen een bijzonder goed kanaal voor de sensibilisering van de huidige actoren van de maatschappij,
meer bepaald de families, en voor de sensibilisering van de volwassenen die morgen de sociale structuur in Brussel
zullen bepalen. Een actie op het niveau van de scholen moet dus prioritair zijn met het oog op de hervorming van de
wijze van afvalbeheer en consumptie van de bevolking. Het is eveneens belangrijk in de scholen de instructies voor het
sorteren van afval te verduidelijken.

Voorschrift 5.4.
In uitvoering van de tariferingsregels die werden aangenomen in juli 1997, zal het ANB aan de scholen voorstellen

verder te gaan met de gratis ophaling van afval op voorwaarde dat ze zich engageren te sorteren en dit enkel volgens
de modaliteiten voorgesteld door het Gewest en niet door anderen.

De scholen zullen zich ertoe verbinden hun afval te sorteren. In deze actie, worden ze door het Agentschap Brussel
Net en het BIM gesteund (ter beschikking stellen van aangepaste materieel, folders, enz...).

Voorschrift 5.5.
Het BIM en het ANB zullen de geschikte kanalen voor de Brusselse onderwijswereld samenbrengen om de

integratie van de afvalpreventie en van de selectieve inzamelingen in een pedagogische kader te garanderen.
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5.2.2. Kantoorafval
De erg sterke aanwezigheid van de tertiaire en administratieve sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt

die sector prioritair. Het aantal personen betrokken bij het dagelijks sorteren op het werk in kantoren is aanzienlijk :
meer dan 440.000 personen. Wat het afval betreft zijn het aanzienlijke hoeveelheden papier die weinig de beschikbare
kanalen gebruiken : 40.000 ton per jaar.

Het Gewest streeft ernaar 80 % van dat afval te recycleren.
Het BIM heeft met de omzendbrief en het charter kantoorafval bij meer dan 240 organismen een nieuwe logica

voor afvalbeheer en consumptie ontketend.
De balans van de operatie heeft aangetoond dat tot op heden de verwezenlijkingen van de ondernemingen,

verenigingen en administraties inzake afvalbeheer vooral betrekking hebben gehad op papier waarvoor de
economische balans het gunstigste is.

Het is belangrijk zeker te zijn dat alle papierafval dat geproduceerd wordt door de tertiaire sector, gerecycleerd
wordt. Dat zou kunnen gerealiseerd worden door een wettelijke verplichting.

Bovendien moet het charter kantoorafval worden geheroriënteerd en ontwikkeld ten aanzien van preventie.
Voorschrift 5.6.
De regering zal een besluit goedkeuren dat alle bureau-activiteiten zal verplichten afval in vier fracties te sorteren :
— recycleerbare verpakking;
— papier;
— gevaarlijk afval;
— restfractie.
5.2.3. Bouw- en sloopafval
In 1995 werd minder dan 25 % van het bouw- of sloopafval verwijderd door storting (uitgezonderd uitgegraven

grond). Uitgegraven grond wordt gebruikt voor ophogingen en maken dus geen deel uit van de verwijdering.
Het Gewest heeft als doel dat percentage tegen 2002 naar 5 % te brengen (uitgezonderd grond).
Een toenemend gedeelte van het bouw- en sloopafval volgt de recyclingketen. Het gaat voornamelijk over de

steen- en zandachtige afvalfractie. Ze vormen het voorwerp van het besluit van 16 maart 1995 dat recycling oplegt op
voorwaarde dat de markt het gerecycleerde bouwmateriaal kan verwerken en van de ministeriële omzendbrief van
9 mei 1995 die de mogelijkheid voorziet gerecycleerd bouwmateriaal op openbare werven te gebruiken.

Toch hebben de werfverantwoordelijken het sorteren maar gedeeltelijk geı̈ntegreerd in hun manier van
organiseren en op vele openbare werven wordt nog geen gerecycleerd materiaal gebruikt.

Voorschrift 5.7.
De regering zal in het lastenboek « type 150 », clausules inlassen :
— die het gebruik van gerecycleerd materiaal afkomstig van bouw- en sloopafval toestaan;
— die de transparantie van de afvalbeheerskosten verzekeren.
Voorschrift 5.8.
Het BIM zal samen met de representatieve of wetenschappelijke organisaties van de sector zorgen voor een brede

sensibiliseringcampagne voor de werfverantwoordelijken. Daarbij ligt de nadruk vooral op een beter sorteren op de
werf zodat bepaald afval gerecycleerd of rechtstreeks gebruikt kan worden voor ophoging.

5.2.4. Speciale afvalstoffen van activiteiten inzake gezondheidszorg
Tussen het bij gezondheidszorg geproduceerde afval vindt men een afvalcategorie die geen speciale karakteris-

tieken vertoont (afval van kantines en kantoren, niet besmette verpakking, Y) en een afvalcategorie met speciale
kenmerken : speciale afvalstoffen van activiteiten inzake gezondheidszorg (besmet afval, anatomische delen en
vloeistoffen, prikkende en snijdende voorwerpen, cytostatica).

De preventie van afvalstoffen van activiteiten inzake gezondheidszorg werd besproken in hoofdstuk 1. Het beheer
van speciale afvalstoffen vraagt aanvullende initiatieven naast die van het plan 1992-1997 met het oog op een
verbetering van het beheer ervan.

In het kader van de speciale afvalstoffen maakt men een onderscheid tussen :
— speciale afvalstoffen van ziekenhuizen, of meer dan 99 % van het speciale afval;
— speciale afvalstoffen die op een verspreide manier worden geproduceerd door verschillende beroepen

(tandartsen, verpleegkundigen, artsen, dierenartsen,...);
— speciale afvalstoffen van de thuiszorg (behandeling met insuline, enz.).
5.2.4.1. Speciale ziekenhuisafvalstoffen
Uiteindelijk zal de hoeveelheid te beheren speciale afvalstoffen komende van ziekenhuizen minder bedragen dan

1.000 ton per jaar en bijna uitsluitend van ziekenhuizen komen.
Dit afval vereist een specifieke behandeling volgens een van de volgende drie procédés :
1. verbranding in een gespecialiseerde installatie. Dergelijke installaties bestaan in de drie Gewesten;
2. verbranding in een installatie voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval, waarbij de oven rechtstreeks wordt

gestookt met een rechtstreekse toegangstrechter en een specifieke behandelingsketen. De inwerkingstelling van een
dergelijke installatie is voorzien voor 1998 in het Waals Gewest;

3. ontsmetting gevolgd door verbranding van het ontsmette afval in een installatie voor huishoudelijk en
gelijkgesteld afval.

De globale kosten (verpakking, transport, eventuele voorafgaande behandeling, verbranding) zijn bijna dezelfde
voor procédé 2 en 3 en zijn het hoogst voor de eerste optie.

Voorschrift 5.9.
De regering zal een subsidie toekennen, beperkt tot 25 miljoen, voor de investering door het Erasmus-ziekenhuis

van een grootschalige ontsmettingsinstallatie die toegankelijk is voor alle ziekenhuizen van Brussel.
Voorschrift 5.10.
De regering aanvaardt de conversie van het verbrandingscentrum voor speciaal afval van de Universitaire

Ziekenhuizen van Saint-Luc in een voor de Brusselse ziekenhuizen bestemd centrum voor het ontsmetten van dergelijk
afval.

5.2.4.2. Speciale afvalstoffen die op een verspreide manier worden geproduceerd
Het verspreide afval bestaat vooral uit prikkende of snijdende voorwerpen.
De ophalingsdiensten opgericht door de economische operatoren blijken niet te beantwoorden aan de noden van

de sector en zijn erg duur.
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Om de synergieën te bevorderen tussen actoren uit de medische wereld en het ontstaan van meer geschikte
diensten, moeten de reglementen aangepast worden aan de werkelijkheid van de verspreide speciale afvalstoffen,
voornamelijk inzake ophaling en transport.

Voorschrift 5.11.
De regering zal het besluit betreffende het beheer van afvalstoffen van activiteiten in de gezondheidszorg wijzigen

om :
de sector toe te laten kleine hoeveelheden speciale afvalstoffen aan een ziekenhuis af te geven dat beroep doet op

een erkend afvalverwerkingsbedrijf;
de terugname toe te laten van sommige speciale afvalstoffen door de leverancier van diensten of goederen in

verband met deze speciale afvalstoffen;
de sector de mogelijkheid te bieden kleine hoeveelheden speciale afvalstoffen aan een hergroeperingscentrum in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te geven.
5.2.4.3. Speciale afvalstoffen in de thuiszorg
Sommige zieken verzorgen zichzelf thuis, wat leidt tot productie van speciale afvalstoffen zonder dat er een dienst

voorgesteld wordt voor de ophaling ervan.
Voorschrift 5.12.
ANB zal de dienst van ophaling van huishoudelijk chemisch afval uitbreiden tot de ophaling van speciale

afvalstoffen die geproduceerd worden door zieken die thuis worden verzorgd.
5.2.5. Afval uit de HORECA-sector
Verpakkingen die deel uitmaken van het samenwerkingsakkoord betreffende het verpakkingsafval evenals

organisch afval waarvan de recyclage in concurrentie begint te treden met de verbranding ervan, zijn twee
afvalstromen die absoluut in aanmerking komen voor recyclage.

In eerste instantie schat men de productie van afval door de HORECA in het Gewest Brussel op :
27.000 ton per jaar voor verpakkingsafval, waarvan bij benadering 40 % karton en 50 % glas;
een minimum van 10.000 ton per jaar organisch afval.
Anderzijds wordt de HORECA-sector geconfronteerd met de problematiek van het beheer van ander afval zoals

voedingsolie en afval van ontvetters.
Het Gewest heeft als doel tegen 2002 70 % van het verpakkingsafval en 70 % van het organisch afval van de

HORECA-sector te recycleren.
Voorschrift 5.13.
Binnen een jaar na de aanvaarding van het plan zal het BIM de problematiek van afval van de HORECA

analyseren. Daarna zal het BIM een sectorieel preventie- en beheersplan voorstellen en dat voorleggen aan de
representatieve organismen van de sector.

Voorschrift 5.14.
Aan het einde van het derde jaar na de invoering van het plan zal de Regering de opportuniteit evalueren dat het

organisch afval van de ondernemingen uit de HORECA-sector die grote hoeveelheden produceren, selectief moet
worden opgehaald om gerecycleerd te worden.

5.3. Benadering volgens type afval
5.3.1. Slib
De studie van slib heeft aangetoond dat deze problematiek :
— zich bevond in een juridisch vacuüm vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheid en de verplichting

infrastructuren te onderhouden;
— efficiënte behandelingsprocédés nodig heeft die verbonden zijn met zuiveringsstations
— afhankelijk van de oorsprong drie verschillende soorten slib bevat :
1. baggerslib van het kanaal en de reiniging van vijvers en rivieren. Dat gemengd slib (biologisch afbreekbaar en

oplosbaar) dat vaak sterk vervuild is, bestaat hoofdzakelijk uit baggerslib van het kanaal. Het is van het hoogste belang
dat het BHG de garantie krijgt dat het baggerslib tegen redelijke economische voorwaarden gezuiverd en nuttig
hergebruikt wordt.

2. slib van riolen (straatkolken, aflopen, collectoren, storm- en modderbekkens en septische putten) dat rijk is aan
organische stoffen. De andere zijn hoofdzakelijk zandhoudend;

3. slib van waterzuivering en waterzuiveringsstations.
Vervuild water brengt vervuild slib met zich mee. Kwalitatieve preventie van slib is mogelijk door aan de bron de

polluenten in het water te verwijderen, die later in het slib zouden terechtkomen. Een groot deel van de vervuiling is
te wijten aan de industrie. Ook de recente waterheffing kan leiden tot een progressieve reductie van de watervervuiling.

Een betere slibkwaliteit zal zorgen voor een lichtere en minder dure verwerking achteraf en zal ook de
mogelijkheden voor latere afzetmogelijkheden uitbreiden.

De hoeveelheid zuiveringsslib neemt progressief toe in alle Europese landen. Dat zal ook het geval zijn voor het
Gewest wanneer de zuiveringsstations in werking treden. De meest gebruikelijke verwerkingen zijn de storting en de
nuttige toepassing, met name in de landbouw. Het storten wordt echter steeds meer beperkt, terwijl het
landbouwgebruik steeds strengere regels opgelegd krijgt door het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging.

Een nieuwe uitweg, de verbranding, doet langzaam zijn intrede in Europa, vooral bij zuiveringsinstallaties met
grote capaciteit. Deze verbranding gebeurt ofwel in specifieke installaties ofwel vermengd met huishoudelijk afval.

De aanwending in de landbouw lijkt op het eerste zicht aantrekkelijk. Bij nader inzien vergt dat echter een
bepaalde slibkwaliteit, arm aan polluenten, ziektekiemen, enz. en rijk aan organisch materiaal. In de hypothese dat alle
giftige industriële lozingen beheerd worden en dat het slib na waterzuivering niet vervuild is, blijft nog steeds het
probleem van de bestemming voor dat slib over. Wanneer de landbouwgrond ver van het zuiveringsstation gelegen is,
beperken de kosten voor opslag, voorafgaande bewerking en transport de mogelijkheid om slib uit te strooien op
landbouwgrond in aanzienlijke mate. Deze aanwending van slib is dan ook erg beperkt in Vlaanderen. Bovendien kent
de methode heel wat beperkingen van de afzet in de landbouw in bepaalde Europese Lidstaten, met name in
Nederland en Duitsland.

Voor het station van Brussel-Zuid werd gekozen voor de slibverwerking in een speciale verbrandingsoven. Het
station zal vanaf 1998 het water behandelen van het equivalent van 360.000 inwoners. Het geproduceerde slib zal
verbrand worden in een installatie met vloeibare laag op de site van het zuiveringsstation.

Het Station Noord zal van aanzienlijke omvang zijn (equivalent van 1.100.000 inwoners), nabij de verbrandings-
oven van Neder-over-Heembeek. Momenteel is nog niets beslist over de methode van verwerking van het slib. Dat
moet nog nader onderzocht worden. Niettemin bepaalt het akkoord dat werd afgesloten met het Vlaams Gewest dat
het Vlaams Gewest een deel van dit slib zal verwerken. De uitvoeringsmodaliteiten van dit akkoord worden nog
onderzocht.
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Ander slib, rijk aan organisch materiaal, kan in een zuiveringsstation verwerkt worden. Het gaat dan om slijk van
septische putten, stormbekkens en sommige riolen en collectoren. Die van meer zanderige aard moeten eerst een
granulometrische scheiding, een wasbeurt en een droogbeurt ondergaan. Zand en grind kan opnieuw van pas komen
in de bouwsector (soms na zuivering), terwijl het organische deel in een zuiveringsstation verwerkt kan worden. Dat
geldt voor slib afkomstig van baggerwerk en het meeste slib van riolen, collectoren en straatkolken.

Voor zwaar vervuild slib is de scheiding van de meest vervuilde granulometrische fractie een absolute voorwaarde
voor enige manier van nuttige toepassing. Dat vergt voorafgaande analyses en het bestaan van een wetgeving.

Bij een eerste benadering wordt de hoeveelheid van de verschillende soorten slib geraamd op :
— zuiveringsslib : Zuid-station : 7 000 tot 12 000 t/j droge materie

Noord-station : 20000 tot 32 000 t/j droge materie
— slib van straatkolken : 5 000 tot 10 000 m3/jaar vochtige materie
— slib van riolen : minimum 2000 m3/jaar vochtige materie
— slib van septische putten : 4 000 m3/jaar vochtige materie
— slib van baggerwerk in het kanaal : 57 000 m3/jaar vochtige materie.
Slib van ruimingscollectoren van vijvers en rivieren werd niet ingeschat.
Voorschrift 5.15.
Het BIM zal in 1998 een rapport voorstellen in verband met de oorsprong van de ongewenste bestanddelen van

slib, met voorstellen om de hoeveelheid te verminderen en zo de nuttige toepassing van het slib te bevorderen. Dat
rapport zal ondermeer de rol van een meetnetwerk voor de controle en inspecties, een hervorming van de belasting op
waterlozingen en een beroep op schone technologieën bevatten.

Voorschrift 5.16.
Het BIM en het BUV zullen een gemeenschappelijk rapport voorstellen met de analyse van het probleem van slib

dat wordt voortgebracht door het zuiveringsnet en meer bepaald i.v.m. het slib van het toekomstige zuiveringsstation
Brussel-Noord. Bijzonder aandacht gaat naar de kwantitatieve preventie en de geschikte verwerkingsmethodes,
rekening houdend met economische en milieugebonden verplichtingen.

Voorschrift 5.17.
De regering zal beheersmodaliteiten voor slib goedkeuren, meer bepaald :
— de identificatie van de verantwoordelijken van de verschillende soorten slib;
— de onderhoudsfrequentie van de infrastructuur en hydraulische wegen;
— de wijze van behandeling van de verschillende slibsoorten, met inbegrip van de beperking of het verbod van

bepaalde praktijken, zoals bijvoorbeeld het uitspreiden over terreinen of bermen;
— er zal in ieder geval geen nieuwe verbrandingsinstallatie worden gebouwd in het Brusselse Gewest voor het

behandelen van het slib van het Noordstation.
Voorschrift 5.18.
De regering zal de synergieën voor het beheer van organisch of zandhoudend slib in de bestaande installaties in

het Gewest voor waterzuivering en afvalverbranding begunstigen.
5.3.2. Gevaarlijk afval
Als de ophaling van gevaarlijk afval vooruitgang boekt voor verschillende categorieën, dan zal het Gewest haar

kennis terzake aanzienlijk verhogen. Bovendien moeten het systeem voor de erkenning en de voorwaarden voor de
ophaling van gevaarlijk afval gerationaliseerd worden. Het gaat over :

1. de reductie van de administratieve heffing eigen aan het systeem van erkenningen, gepaard gaande met een
verhoogde efficiëntie;

2. de creatie van een vereenvoudigd systeem voor :
— de terugname van afval door de leverancier;
— de toelating van levering, tegen betaling, van kleine hoeveelheden aan een erkend hergroeperingscentrum in het

Gewest.
Bovendien is het noodzakelijk de hoeveelheden van bepaalde soorten gevaarlijk vloeibaar afval te verminderen dat

in de goot wordt gegooid door economische en huishoudelijke actoren. Er moet een plan worden goedgekeurd in
samenspraak met de andere Belgische Gewesten om PCB’s te verwijderen.

Voorschrift 5.19.
De regering zal de procedure voor de erkenning van de verwerkingsbedrijven van gevaarlijk afval wijzigen :
1. De verplichting tot erkenning wordt een verplichting tot registratie.
2. De Regering bepaalt de voorwaarden voor registratie.
3. De niet-naleving van die voorwaarden kan de intrekking van de registratie tot gevolg hebben.

Voorschrift 5.20.

De regering zal een besluit goedkeuren voor een vereenvoudigde registratieprocedure voor de leveranciers van
producten die het afval ingevolge het gebruik van deze producten willen terugnemen als het gaat over duidelijk
gespecificeerde producten.

Voorschrift 5.21.

De regering zal de voorschriften in verband met de ophaling van gevaarlijk afval wijzigen om in geval van kleine
hoeveelheden gevaarlijk afval het transport door de houder toe te staan en de afgifte aan een hergroeperingscentrum,
erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toe te laten.

Voorschrift 5.22.

De regering zal bij de federale regering tussenkomen om bij de verplichte etikettering van producten die zorgen
voor gevaarlijk afval, ook de verplichte beheerswijze voor dat type van afval te laten vermelden.

Voorschrift 5.23.

De regering zal een plan voor de verwijdering van PCB’s goedkeuren.
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5.3.3. Slakken
Slakken zijn een potentieel voor recycling in bepaalde toepassingen van wegenbouw, infrastructuur en gebouwen.

Het ANB beschikt over een brevet betreffende de fabricatie van bouwblokken en kreeg van de Regering de opdracht
om een gemengde onderneming op te richten voor de commerciële exploitatie van dat brevet.

Toch vraagt het gehalte aan verschillende bestanddelen in de slakken een voorafgaande controle van de
recyclingtoepassingen voor onderfunderingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral in verband met de
problematiek van de bodemvervuiling. De oorsprong van deze componenten moet worden bestudeerd en de
hoeveelheid ervan moet worden verminderd.

Bij de ontwikkeling van het transport van afval via waterwegen zal het gebruik ervan voor slakken overwogen
worden.

Tegen 2002 wil het Gewest het storten van de recyclageresidu’s van de slakken beperken.
Voorschrift 5.24.
Het agentschap Net Brussel zal de slakken naar installaties voor recycling leiden.
Voorschrift 5.25.
Het Gewest zal normen en een procedure goedkeuren om de recycling van de slakken mogelijk te maken.
Voorschrift 5.26.
Het BIM zal samen met ANB een rapport voorstellen over de oorsprong van de ongewenste bestanddelen in

slakken. Het BIM zal sectoriële preventieprogramma’s ter vermindering ervan voorstellen. Het ANB beoordeelt de
mogelijke wijzigingen in de ophalingsmodaliteiten om zo een betere slakkenkwaliteit te bereiken.

5.3.4 Dierlijk afval.
Dierlijk afval is in Brussel vooral afkomstig van de inrichtingen voor de verwerking van dierlijke producten, zoals

slachthuizen, vleesversnijders, slagers, charcuteriezaken, enz.
Het afval van die inrichtingen wordt gescheiden in afval met hoog risico en afval met klein risico. De eerste groep

bestaat uit de dieren of dierlijke resten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie of waarover twijfel bestaat :
bedorven of met verboden farmaceutische stoffen besmet vlees, vervallen conserven, dieren met voor mens of dier
besmettelijke ziekten. Tot dezelfde groep behoren ook de dierlijke kadavers zoals die van honden en katten en van
dieren die dood werden aangetroffen langs wegen of in parken.

Het afval met klein risico bestaat onder andere uit huiden, wol en vlees met twijfelachtige kleur of samenstelling,
enz.

Mits ernstige controle van de verwerkingsprocedures en de afgeleide producten is het meeste afval valoriseerbaar :
dierlijk afval met hoog risico wordt na vernietiging van de pathogene elementen gebruikt in de vorm van meel voor
de bereiding van mest of dierenvoer. Afval met klein risico komt van pas bij de productie van voer voor huisdieren of
van technische of farmaceutische producten.

Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich geen fabriek voor de verwerking van
dierlijke resten. Ze worden in andere regio’s van het land geëlimineerd.

Als gevolg van de frauduleuze praktijken in het kader van de bestrijding van de dolle koeienziekte is het van
belang om de controles op het dierlijk afval uit te breiden, in samenwerking met de andere betrokken actoren : het
Federaal Ministerie voor Volksgezondheid, het Federaal Landbouwministerie en de twee andere Gewesten van het
Land.

Voorschrift 5.27.
Na advies van de betrokken federale overheden zal het Gewest de wetgeving op dierlijk afval wijzigen en

aanvullen, ter verbetering van de identificering en klassering ervan en met het oog op een betere controle op de
verwijderingskanalen, met name om te voorkomen dat kadavers van dieren het kanaal van de vervaardiging van
dierlijke meelsoorten volgen.

5.3.5. Afval afkomstig van de rijnvaart en de binnenvaart
Het verdrag van Straatsburg van 9 september 1996 inzake het inzamelen, opslaan en ontvangen van afval

afkomstig van de rijnvaart en de binnenvaart voorziet bepaalde verplichtingen die moeten worden toegepast door de
Gewesten.

Voorschrift 5.28
De haven van Brussel zal een infrastructuur voorzien voor het inzamelen, opslaan en ontvangen van het afval

bedoeld in het verdrag van Straatsburg.
De haven zal bijzondere aandacht besteden aan het gebruiksgemak van die infrastructuur.

HOOFDSTUK VI. — Verpakkingen

Dit hoofdstuk bevat alle maatregelen van het Plan die rechtstreeks betrekking hebben op verpakkingsafval.

De productie van verpakkingsafval voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geschat op :

1. 80.000 t/j voor de gezinnen, waarvan 41 % glas, 24 % plastic, 16 % karton, 9 % metaal, 6 % drankkartons en 4 %
papier. De drankverpakkingen vertegenwoordigen ongeveer 40 % van het huishoudelijk verpakkingsafval;

2. tussen 60.000 en 100.000 t/j voor de andere betrokken partijen, waarvan de helft papier en karton. De
voornaamste verpakkingsafval producerende sectoren zijn de handel (″ 50 %), de horeca (″ 30 %) en de kantoren (″ 5 %).
De rest is afkomstig van de bouw, de industrie en de landbouw.

6.1. Algemene maatregelen

Overeenkomstig de Ordonnantie van 24 januari 1997 houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord
betreffende het beheer van het verpakkingsafval

1. wordt het verpakkingsafval gerecycleerd en nuttig toegepast volgens het volgende schema :

1998 Jaar 1999 en volgende

Recyclage (%) 45 50

Totale nuttige toepassing (%) 70 80

De verpakkingsverantwoordelijken staan in voor de verplichte naleving ervan.

3352 BELGISCH STAATSBLAD — 02.02.2000 — MONITEUR BELGE



2. moeten producenten van meer dan 10 ton verpakkingen per jaar een driejaarlijks algemeen preventieplan
indienen met de geplande maatregelen en de doelstellingen in cijfers omtrent :

a) de verhoging van het aandeel recycleerbaar verpakkingsafval t.o.v. het niet-recycleerbare deel;
b) de verhoging van het aandeel herbruikbaar verpakkingsafval t.o.v. het niet-herbruikbare deel;
c) de verbetering van de fysische eigenschappen en kenmerken van de verpakking, zodat het meerdere keren een

normale gebruikscyclus kan doorlopen of gerecycleerd kan worden zonder schade toe te brengen aan het leefmilieu;
d) de verbetering van de fysische eigenschappen en chemische samenstelling van de verpakking, zodat ze minder

schadelijke bestanddelen bevat en het beheer van het verpakkingsafval minder belastend is voor het milieu.
De Brusselse vertegenwoordigers bij de Interregionale Verpakkingscommissie zullen bijzondere aandacht besteden

aan de preventieplannen en aan het halen van de quota in het Brussels Gewest.
6.2. Maatregelen inzake verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong

Recycling van huishoudelijk verpakkingsafval

Doelstelling 2002 (1)

(%)

Verpakking 50

papier 20

karton 50

glas 75

plastic 20

ijzerhoudend metaal (1) 60

aluminiummetaal 15

drankkartons 15

Momenteel zijn de modaliteiten voor ophaling niet overal in het Gewest dezelfde en zijn ze soms slecht ontworpen,
vooral omwille van verschillen tussen reglementen, informatie op de blauwe en gele zakken en de realiteit van de
ophalingen :

— ophaling in glascontainer en huis-aan-huis;
— huis-aan-huisophaling van glazen, metalen, plastic of kartonnen verpakkingen een dag per week samen met de

grijze zakken. Het karton mag in de blauwe zakken;
— ophaling van papier en karton van verpakkingen twee keer per maand;
— binnen eenzelfde gemeente, bestaan verschillende ophaalzones naast elkaar wat de communicatie via de

gemeentelijke kanalen aanzienlijk bemoeilijkt.
De selectieve inzameling in grote flatgebouwen vraagt om een bijzondere aanpak die rekening houdt met de

bijzondere omstandigheden in dat type van habitat, namelijk het verplichte of facultatieve gebruik van bijzondere
bakken op het privé-terrein.

Voorschrift 3.1.
De modaliteiten voor een selectieve huis-aan-huisophaling zullen als volgt worden aangepast vanaf 1998.
Het afval zal twee keer per week aan huis worden opgehaald. Een dag per week zullen zowel grijze zakken als

blauwe zakken en papier/karton worden opgehaald. De andere dag zullen uitsluitend grijze zakken worden
opgehaald.

Bovendien zullen de ophaalrondes in iedere gemeente op homogene wijze worden georganiseerd.
De recycleerbare verpakkingen worden opgehaald in blauwe zakken van 50, 80 of 120 liter. Het gaat daarbij om

glazen flessen en potten, plastic flessen, conservenblikken en metalen dozen, drankkartons en andere kartonnen
verpakkingen van voeding.

Papier en karton worden opgehaald in gele zakken van 30 l, in dozen of in samengebonden balen. Het gaat om
kranten, tijdschriften, reclamebladen, dozen, enz.

Voorschrift 3.2.
Vanaf 1998 zal er voor de hele Brusselse bevolking gescheiden huis-aan-huisophaling zijn voor verpakkingen,

georganiseerd door het ANB.

HOOFDSTUK VII. — De verwerkingsinstallaties
7.1. Lijst van de verwerkingsinstallaties voor het Brusselse afval
Hieronder volgt een onvolledige lijst van de voornaamste installaties voor de verwerking van Brussels afval.
Brussels Gewest
— verbranding van huishoudelijk en gelijkgesteld afval Siomab
— verbranding van zuiveringslib Station Zuid
— slibverwerking Station Zuid

Bruseval (project)
— grondverwerking CRT (project)
— sorteren van banaal indusrieel afval Aramis

Decombre Services
Demets

Demeuter Mabru

De Pauw

BS Service

Vanpachtenbeek (project)
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— sorteren van kleren en grofhuisvuil Leger des Heils
Oxfam
Spullenhulp

— sorteren en hergroeperen van metalen Brumétal
Eloy
Tribel Metal

— recyclage van metalen Brufer
FMM
Georges Schmit
Stevens

— recyclage van papier Etathome
Recupa

— breker De Kempeneer
Lute
Brecyc (project)

— asfaltverwerking BRUDA
— sorteren van huishoudelijkafval Brussel-Papier

Brussel-Recyclage
— compostering Brussel-Compost (project)
— verwerking inertafval Demeuter (project)
— containerpark Rupel containerpark
— verbranding ziekenhuisafval
niet-speciaal
speciaal Pasteur Instituut

Sint-Lucas
— gemeentelijke containersparken Erasmus (project)

St-Joost-ten-Noode
Schaarbeek

Buiten het Brussels Gewest
— brekers BRC, ABR, Desmedt
— sorteer en hergroeperingscentrum van industrieel afval Van Gansewinkel

Biffa
— sorteercentrum (gewoon industrieel afval) Van Pachtenbeke
— sorteercentrum (containers) De Meuter,Stallaert

Amacro
— sorteercentrum (huishoudelijk afval) Watco (Lot)
— stortplaatsen in het Waals Gewest Biffa,Sodever,CETEM,

HOSLET
— Stortplaatsen in het Vlaams Gewest Sobry, Indaver

7.2. De verbrandingscapaciteit van Neder-over-Heembeek
De verbrandingsinstallatie van Neder-over-Heembeek wordt momenteel gemoderniseerd via een zuiveringssys-

teem voor rookgassen waarvan de kostprijs van de werken 1,055 miljard BEF bedraagt. Men wil het gebruik van de
installatie optimaliseren om het afval op een zo geschikt mogelijke manier te verwerken en zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan de behoeften van het Gewest.

Rekening houdend met de doelstellingen van het Plan zal de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek tegen
2002 instaan voor :

— 71 % van het huishoudelijk afval : 241 00 ton/jaar
— 8 % van het ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval : 174 000 ton/jaar (1).
Dat betekent dus 415.000 ton jaarlijks te verbranden afval, hoofdzakelijk door de installatie van Neder-over-

Heembeek. Van een klein deel (hout, autobanden, enz.) kan via andere wegen de energie herwonnen worden.
De maximale bereikte capaciteit bedroeg in 1996 535.000 ton. Bij een ongewijzigde situatie blijft er dus nog zonder

enig probleem 130 000 ton/jaar aan beschikbare capaciteit over.
De werkelijk beschikbare capaciteit hangt af van verschillende factoren, waaronder :
— de evolutie van de afvalproductie;
— de evolutie van het verbrandingsvermogen (de stookwaarde) van het verbrande afval, (PCI’s) vermits een

hogere stookwaarde zorgt voor minder capaciteit; momenteel is het moeilijk om voorspellingen te maken over de
evolutie van de stookwaarde van het verbrande afval. De stookwaarde zal immers afhangen van de samenstelling van
het huishoudelijk en van het niet-huishoudelijk afval en van hun respectievelijk aandeel. Niettemin kan worden
verondersteld dat indien de andere factoren ongewijzigd blijven, de stookwaarde van afval dat wordt onttrokken aan
verbranding, hoger zal zijn dan de gemiddelde stookwaarde van het verbrand afval. Het afval dat niet meer wordt
verbrand, is immers vooral papier en karton.

— het effect op de capaciteit van de modernisering en van de plaatsing van een zuiveringsstation voor rookgassen.
De voorziene capaciteit zou daardoor optimaal kunnen gebruikt worden;

— het eventuele opstarten van een selectieve huis-aan-huis-ophaling van huishoudelijk GFT-afval wat afhangt van
een interregionale samenwerking voor de verwerking van dit afval.

Ook in het geheel hangt de uitvoering hiervan af van de mogelijkheden tot interregionale samenwerking voor de
verwerking van aldus ingezameld afval. Bij een dergelijke samenwerking, kan de hoeveelheid afval dat niet verbrand
moet worden tot 170 à 180.000 ton oplopen.
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7.3. Verbrandingsinstallaties
Het aantal verbrandingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden verminderd en de

emissienormen voor die verbrandingsinstallaties zullen worden verstrengd.
Voorschrift 7.1
De verbrandingsinstallatie van de Universitaire Ziekenhuizen van Saint-Luc zal buiten gebruik worden gesteld.
Voorschrift 7.2
De vergunning van de verbrandingsinstallatie van Neder-over-Heembeek zal zo worden herzien dat inzake

uitstoot in de lucht strengere normen worden nageleefd dan die welke door de Europese wetgeving inzake de
verbranding van huishoudelijk afval zijn opgelegd, teneinde een uitstoot te behalen die toegestaan wordt door de
Europese wetgeving inzake de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen.

De optie voor het reduceren van de lozing van stikstofoxiden tot onder de Europese normen zal worden
onderworpen aan een kosten/batenstudie.

Voorschrift 7.3
De vergunningen van de verbrandingsinstallaties van het Station Zuid, het Leopoldpark en het Pasteur-instituut

worden herzien teneinde de toegestane uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

HOOFDSTUK VIII. — De afvalwetgeving vervolledigen

Buiten de voorgeschreven daden voor de verwezenlijking van de verschillende hoofdstukken van het plan, moet
de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen vervolledigd worden en op
sommige punten worden aangepast. De verwezenlijking van een politiek van verregaande producentenverantwoor-
delijkheid zet nieuwe bevoegdheden voor de regering voorop inzake terugnameplicht en het afsluiten van vrijwillige
akkoorden die aan derden tegenstelbaar zijn. Deze beschikkingen bestaan in de beide andere Belgische Gewesten voor
wat betreft de verplichte terugname en in het Vlaamse Gewest voor het afsluiten van vrijwillige akkoorden die aan
derden tegenstelbaar zijn.

Voorschrift 8.1.

De regering zal een ordonnantie voorstellen om de ordonnantie van 7 maart 1991 op de preventie en het beheer
van afval te wijzigen. De tekst zal onder andere het volgende bevatten :

— een bevoegdheid voor de regering inzake de terugnameplicht;

— de aanpassing van de definities van afval en gevaarlijk afval aan de Europese teksten en de definitie per lijst van
dit afval;

— een kader voor het sluiten van vrijwillige akkoorden door de regering met het oog op de terugname van afval
door de producent van het product dat het afval veroorzaakt.

— de vereenvoudiging van de erkenningsprocedure voor verwerkingsbedrijven van gevaarlijk afval.

HOOFDSTUK IX. — Stimuleren van de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid in de afvalsector

Men kan kennelijk spreken van een ondervertegenwoordiging van Brussel wat betreft de sectoren verbonden met
afvalbeheer met uitzondering van de ophaling van huishoudelijk afval. Dat vertaalt zich in een verminderd deel van
de toegevoegde waarde en een beperkt aantal arbeidsplaatsen in de sector. Een reden die men kan inroepen om deze
ondervertegenwoordiging uit te leggen is de eigenheid van de industrieën van de sector die groot zijn en grote
terreinen nodig hebben voor de opslag. Toch betekenen talrijke activiteiten verbonden met de nuttige toepassing van
afval intensief gebruik van laaggeschoolde arbeiders en mogelijkheden voor de creatie van banen die leiden naar
reı̈ntegratie.

In het kader van het Plan voor Preventie en Beheer van Afval 1992-1997 kwamen minstens 315 rechtstreekse banen
(gelijkwaardig aan voltijdse betrekkingen) tot stand, waarvan 20 % bij het ANB.

Bepaalde afvalstromen bieden vanaf heden mogelijkheden, maar toch zal de tendens in de toekomst nuttige
toepassing van steeds meer gediversificeerde afvalstromen zijn : banden, voertuigen, batterijen, afgedankt elektrisch en
elektronisch materiaal. De nieuwe sectoren die zullen worden gecreëerd door de ontwikkeling van activiteiten van
nuttige toepassing, bestaan vooral uit bedrijven die beter in aanmerking komen voor een vestiging in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dan bepaalde activiteiten van massale afvalverwerking. Denken we maar aan centra voor
demontage van verschillende goederen zoals voertuigwrakken, elektrisch en elektronisch materiaal en bepaalde
recyclingbedrijven.

Voorschrift 9.1.

De regering zal de inplanting stimuleren van bedrijven die in de sector van het afvalbeheer actief zijn en wel op
basis van de volgende criteria :

— intensiteit van het gebruik van arbeiders;

— beperkte benodigde oppervlakte voor de ontwikkeling van de activiteit;

— beperkte impact op het milieu;

— economische haalbaarheid van de projecten.

Voorschrift 9.2.

Het BIM zal een case-study uitvoeren met betrekking tot bepaalde sectoren die een redelijk ontwikkelingspoten-
tieel in het Brussels Gewest voorstellen. Voor deze studie zal een begeleidingscomité worden opgericht bestaande uit
het ministerie, de GOMB, de haven van Brussel, de GIMB en Technopole.

Voorschrift 9.3.

De regering zal de instelling steunen van een pilootinrichting voor nuttige toepassing door demonteren, sorteren
en recycleren van elektrisch en elektronisch materiaal in het kader van een project dat de openbare sector en de
Brusselse verenigingssector samenbrengt.
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HOOFDSTUK X. — Samenwerking tussen Belgische Gewesten

De geografische grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekenen een relatieve afhankelijkheid van
industriële installaties voor afvalbeheer in het Waalse en Vlaamse Gewest.

Het Gewest zal een dynamiek van overleg met de beide andere Gewesten voorstellen om gemeenschappelijke
oplossingen te vinden voor bepaalde afvalstromen en om optimaal gebruik te maken van de complementariteit van de
installaties van de drie Gewesten.

Het Brussels gewest zal, door de uitvoering van de voorschriften en door het halen van de doelstellingen inzake
recyclage het storten zoveel mogelijk trachten te beperken.

Voorschrift 10.1.

Het Gewest zal aan de andere Belgische Gewesten samenwerking voorstellen op het gebied van :

1. infrastructuur :

— de behandeling van organisch afval door composteren of methaniseren;

— verbranding van niet-recycleerbaar huishoudelijk afval;

— de behandeling van slib van de waterzuivering;

— het afvaltransport via waterwegen.

2. de uitwerking van gemeenschappelijke oplossingen voor het beheer :

— veralgemening van de verantwoordelijkheid van de producenten;

— vermindering van het storten.

Voorschrift 10.2.

Het Brusselse Gewest zal op een dynamisch wijze aan de werkzaamheden van de Interregionale Verpakkings-
commissie deelnemen.

HOOFDSTUK XI. — Permanente informatiebasis voor de evaluatie van het effect van het toegepaste beleid

Het domein van de productie en het beheer van afval is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de andere
Belgische Gewesten en andere lidstaten van de E.U. en op Europees niveau, onderhevig aan een sterk gebrek aan
statistische informatie.

De eerste betrouwbare informatie over productie van huishoudelijk afval ontstond uit een methodologische
analyse van huishoudelijke vuilniszakken. Voor wat het niet-huishoudelijk afval uit het Gewest Brussel betreft, heeft
de enquête van het BIM in 1996 het mogelijk gemaakt bepaalde gegevens af te leiden en meer specifieke enquêtes
hebben ertoe geleid dat bepaalde aspecten konden worden gepreciseerd.

Toch is het nodig bepaalde structurele mechanismen op te stellen die het mogelijk maken thans een gegevensbank
bij te houden tegen een beperkte administratieve kostprijs voor de ondernemingen en de overheid. De optiek van het
eerste afvalplan alle producenten van industrieel afval op te leggen een jaarlijkse verklaring af te leggen moet vervallen
ten voordele van verplichtingen ten aanzien van de gespecialiseerde ondernemingen inzake afvalbeheer.

Voorschrift 11.1.

Het BIM zal elk jaar twee campagnes voeren om de huishoudelijke en gelijkgestelde vuilniszakken te analyseren.

Voorschrift 11.2.

Het Instituut zal een actuele gegevensbank opstellen en bijhouden in verband met het afvalbeheer op basis van het
register dat door de actoren van het afvalbeheer wordt meegedeeld aan het Instituut.

Voorschrift 11.3.

In sommige gevallen waar verdergaande studies nodig zijn zal het BIM enquêtes organiseren.

HOOFDSTUK XII. — De effecten van de luchtvervuiling op de gezondheid

Bepaalde inwoners van het Gewest hebben hun bezorgdheid geuit over het effect van de uitstoot van de
verbrandingsovens op de gezondheid. Daarom moet het Gewest zich zo volledig mogelijk documenteren betreffende
de aspecten van de volksgezondheid wat haar bevoegdheid overstijgt en het volk informeren.

Voorschrift 12.1

Binnen het BIM zal de cel Gezondheid & Milieu worden gecreëerd die in samenwerking met het Observatorium
Gezondheid van het Brussels Gewest de volgende taken zal uitvoeren.

1. zich documenteren over de volksgezondheidsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan luchtvervui-
lende emissies van de verbrandingsovens.

2. neutrale en transparante informatie verspreiden onder de Brusselaars.

Nota

(1) 8 % van het ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval komt overeen met 184 000 ton/jaar. Dat omvat minstens
10 000 ton/jaar aan hout en autobanden, verbrand in andere installaties.
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Bijlage I. — BUDGET

TABEL I. — UITGAVEN VERBONDEN AAN DE BINDENDE VOORSCHRIFTEN DIE TEN LASTE VAN OPENBARE ORGANISMEN VALLEN

Voorschrift 1998 1999 2000 2001 2002 Opmerkingen

Hoofdstuk 1 : de hoeveelheid afval en hun schadelijkheid
in de kiem smoren

1.1. & 1.8 Afvalbeperkingsnet en centrum voor informatie
over labels en duurzame consumptie

25 45 45 45 45 Budget BIM

1.3. Bestudering van gevaarlijke substanties 5 5 5 Budget BIM

1.5. Opleidingen voor KMO’s inzake afvalaudits 0.4 0.3 1 Budget BIM

1.9. Sensibilisering 8 8 8 8 8 Budget IBGE (met inbegrip van de budgetten voor
preventiecampagnes BIM-NGO, voor het kantoor-charter
en voor sensibilisering textiel)

Hoofdstuk 3 : Nuttige toepassing van Huishoudelijk afval

3.3. Containerparken

investeringen 6 6 6 6 10 Budget BIM

beheer van afvalstoffen 5 15 30 45 45 Budget ANB

3.4. Regionale containerparken

investering (buiten terrein) 25 25 25

beheer 15 30 45 Budget ANB

3.5. Seizoensgebonden huis-aan-huisophaling van groen-
afval

5 5 5 5 Budget ANB

3.6. Gewestelijk composteringscentrum BEMPT 40 10 20 30 Budget ANB

3.7. & 3.9. Aansporing tot het individuele composteren 6 4 2 2 2 Budget BIM

3.8. Pedagogisch centrum in Woluwe 10 1 1 1 Budget BIM ANB

3.10. Modeloperatie GFT 5 10 10 Budget BIM

3.12. GFT-inzameling 30 30 Budget ANB

3.14. Subsidie textielophaling 4 4 4 4 4 Budget BIM

3.16. Sites in de buurt voor vrijwillige levering Budget ANB

glascontainers 6

ingegraven glascontainers 3 8 8

eco-plekjes 5 10 10

3.18. & 3.19 Communicatie betreffende de selectieve
ophalingen

15 15 15 15 15 Budget ANB (betreft enkel andere dan verpakkingsafval)

3.21. Studie van alternatieven voor afvalverwerking 5 5 5 Budget BIM

3.25. Voorstel tot fiscale hervorming - 5 - - - Budget BIM

Hoofdstuk 5 : Nuttige toepassing en verwijdering van
niet-huishoudelijk afval in milieuvriendelijke omstandig-
heden
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Voorschrift 1998 1999 2000 2001 2002 Opmerkingen

5.3. Uitrusting voor scholen omdeel te nemen aan de
selectieve ophaling

p.m. budget valt onder 3.15.& 3.16.

5.5.. kantoor charter

p.m. budget valt onder 1.7.

5.8. Sensibilisering Werven p.m. budget valt onder 1.7.

5.9. Voorverwerking ziekenhuisafval 10 15 Budget ANB

5.12. HORECA plan 1 1 Budget BIM

5.14. Studie betreffende slib 1 3 Budget BUV

5.25. Studie over de vervuilende bronnen bij slakken

p.m. budget valt onder 1.1.

Hoofdstuk 9 : De economische ontwikkeling en het
scheppen van werkgelegenheid in de afvalsector stimule-
ren

9.2. Studie van nieuwe afvalsectoren die jobs kunnen
creëren

2 Budget BIM

9.3. Pilootinrichting voor nuttige toepassing door demon-
teren van elektrisch en elektronisch materiaal

3 3 Budget BIM

Hoofdstuk 10 : Samenwerking tussen de Belgische gewes-
ten

10.2. De Interregionale verpakkingscommissie 3 3 3 3 3 Budget BIM

Hoofdstuk 11 : Permanente informatiebasis voor de
evaluatie van het effect van het toegepaste beleid

11.1. Analyse van de vuilnisbakken 7 7 7 7 7 Budget BIM

11.2. Beheer van de gegevensbank inzake het beheer van
afvalstoffen

1 1 Budget BIM

Hoofdstuk 12 : De effecten van luchtvervuiling op de
gezondheid

12.1. Cel Gezondheid & Milieu 2 4 4 4 4 Budget BIM (zie AM)

ALGEMEEN TOTAAL 97,4 230 ,3 226 278 273
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Bijlage 2

Informatieve lijst van de gekozen plaatsen voor de aanleg van sites voor vrijwillige verzameling van afval

A. Containerparken

A1. Gemeentelijke sites

— Anderlecht : Bateliersstraat;

— Berchem : GB Basilix;

— Bosvoorde : Vanderveldestraat

— Brussel : langs het kanaal of in Laken;

— Elsene : Woudlaan of Waterloosesteenweg;

— Evere : Carlistraat;

— Ganshoren : naast de nieuwe kerkhof;

— Jette : Laerbeeklaan;

— Koekelberg : Jean Jaquetstraat;

— Molenbeek : Mettewielaan/Gentsesteenweg;

— Oudergem : rue des écoliers;

— Schaarbeek : Waelhemstraat of kruispunt Rogier/Josaphat.Seutin;

— St-Gillis : Bosniestraat en Ransforstraat;

— St-Joost-ten-Node : rue de la Cible;

— St-Lambrechts-Woluwe : Stockelsesteenweg;

— St-Pieters-Woluwe : Val des Seigneurs;

— Ukkel : Stallestraat

— Vorst : geen gemeentelijke site geı̈dentificeerd.

A2 Gewestelijke sites

— Park van Woluwelaan, vroeger depot van het BIM

— In de buurt van de hippodroom van Bosvoorde

— In de buurt van de Serres van Laken

B. Gewestelijke containerparken gerund door het ANB

— Noord-Oost : Rupel containerpark

— Zuid-West : naast het composteringscentrum

— Noord-West : nog te bepalen

— Zuid-Oost : nog te bepalen
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