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ADVIES 
Ministerieel ontwerpbesluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 

2017 dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod 
van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1ste december 2016 betreffende het beheer van 
afvalstoffen 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 26 mei 2020 

Aanvraag behandeld door  Commissie Leefmilieu 

Advies uitgebracht door de Plenaire zitting op 18 juni 2020 
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Vooraf 
Ter informatie herhaalt de Raad dat hij het thema van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor 
eenmalig gebruik heeft behandeld in zijn advies van 7 juli 2016 inzake het voorontwerp van besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen (A-2016-049-ESR). 

Daarnaast heeft de Raad het volgende advies in rechtstreeks verband met het behandelde thema 
uitgebracht : 

- Op 18 mei 2017, het advies inzake het voorontwerp van ministerieel besluit dat de soorten 
plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor 
eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (A-2017-033-ESR). 

Advies 
De Europese Commissie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnterpelleerd om hem te kennen 
te geven dat zijn omzetting van artikel 4, lid 1bis van richtlijn 2015/720/EU van 29 april 2015 tot 
wijziging van richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic 
draagtassen (hierna « de richtlijn ») niet conform was. Ze heeft benadrukt dat er afwijkingen mogelijk 
waren voor biogebaseerde en thuiscomposteerbare plastic zakken, ondanks het feit dat de biologische 
afbreekbaarheid van biogebaseerde en thuiscomposteerbare plastic zakken voor eenmalig gebruik nog 
niet voldoende is bewezen. 

De richtlijn voorziet echter dat zeer lichte plastic zakken van het toepassingsgebied van de 
verbodsmaatregelen kunnen worden uitgesloten.  

De filosofie van het ministerieel besluit van 14 september 2017 is echter dat enkel zeer lichte zakken, 
d.w.z. plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 15 micron, biogebaseerd en 
thuiscomposteerbaar kunnen zijn, en als zodanig van de verbodsmaatregelen kunnen afwijken. Uit de 
interpellatie van de Europese Commissie blijkt echter dat deze interpretatie in de tekst van het 
ministerieel besluit niet duidelijk genoeg tot uiting komt. 

De Raad neemt er akte van dat deze wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat 
de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken 
voor eenmalig gebruik, tot doel heeft het ministerieel besluit te verduidelijken om aan de interpellatie 
van de Europese Commissie te beantwoorden. 

De Raad formuleert geen andere opmerkingen aangaande dit ontwerp van ministerieel besluit. 

* 
* * 
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