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Anderlecht: geen plastic zakjes meer

Op 3 juli vindt de Mondiale dag tegen plastic zakjes plaats en de gemeente Anderlecht is de 
eerste  Brusselse  gemeente  die  het  charter  "Territoire  sans  sac  plastique"  van  de  ngo 
“Surfrider Foundation Europe” heeft ondertekend. 

Op initiatief  van schepen van Netheid Elke Roex,  schepen van Middenstand Christophe 
Dielis  en  schepen  van  Duurzame  Ontwikkeling,  Gaëtan  Van  Goidsenhoven,  heeft  de 
gemeente  het  gebruik  van  plastic  zakken  voor  eenmalig  gebruik  verboden  op  de 
gemeentelijke markten.

Door dit charter te ondertekenen, krijgt de gemeente Anderlecht niet alleen de kans om deel te 
gaan  uitmaken  van  het  netwerk  van  gemeentes  die  hier  aan  werken,  maar  kunnen  ook 
ervaringen  en  tips  worden  uitgewisseld.  Verder  biedt  Surfrider  een  aantal  middelen  die 
gemeenten begeleidt bij een verbod van plastic zakjes voor eenmalig gebruik.

Anderlechtse markten zonder plastic zakjes voor eenmalig gebruik
Vanaf 1 juli 2016 zijn de plastiek zakken voor eenmalig gebruik voorgoed verbannen van de 
gemeentelijke markten die elke week plaatsvinden op het Dapperheidsplein, het Verzetsplein en 
het Radplein. Sinds januari geldt geleidelijk aan een verbod op de markten van de slachthuizen. 
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Vanaf september worden controles georganiseerd om ervoor te zorgen dat het verbod wordt 
gerespecteerd. Sommige marktkramers zijn al overgeschakeld op papieren verpakkingen. Toch 
wordt het gebruik van de plastic zakjes getolereerd voor sommige producten, zoals vis, vlees en 
vochtige groenten.

Een transversale maatregel voor duurzame ontwikkeling 
Deze  beslissing  sluit  aan bij  de  wil  om de netheid  te  versterken en  speelt  ook  in  op  de 
initiatieven van Agenda 21 die op lokaal niveau worden genomen. Het is de bedoeling om het 
gebruik van herbruikbare tassen aan te moedigen om aankopen in Anderlechtse winkels en 
markten in te pakken en mee te nemen. 
In  mei  en  juni  stonden  er  op  de  gemeentelijke  markten  stands  om  bezoekers  te  
sensibiliseren en meer dan 1500 herbruikbare zakjes en netjes werden er gratis uitgedeeld.  

Grootschalige vervuiling
Plastic zakjes zijn een grootschalige en onnodige bron van vervuiling. Gemiddeld worden plastic 
zakjes slechts 25 minuten gebruikt en duurt het twee tot drie eeuwen voor ze ontbinden. Elk 
jaar worden in Europa 100 miljard plastic zakjes gebruikt en minder dan 10% hiervan wordt  
gerecycleerd. Door het lichte gewicht en het ontbreken van een degelijke ophaling, komen vele 
plastic zakjes in rivieren en oceanen terecht, waar ze een groot milieuprobleem vormen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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