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AFVAL IN GROENE RUIMTEN

U STELT VAST :
• Afval dat werd achtergelaten in een « groene
ruimte »
Leefmilieu Brussel definieert als “groene
ruimten” een reeks plaatsen zoals tuinen,
parken, bossen, natuurreservaten of braakliggende terreinen (http://bit.ly/2wUhiIa).
Elke ophoping van afval op een niet daarvoor
bestemde plaats vormt een sluikstort. Sluikstorten neemt verschillende vormen aan:
een leeg blikje dat met opzet langs de kant
van de weg wordt gegooid, een
berg versleten autobanden in
het midden van de natuur, een
hoop divers afval dat zich heeft
opgestapeld in een hoek van
een bos, of nog achtergelaten
toxische producten (gebruikte
olie, verfpotten, fytosanitaire
producten, batterijen …). Al
deze voorbeelden hebben een
negatieve impact op de biodiversiteit en omvatten een risico
op vervuiling van het natuurlijk
en stedelijk milieu.
Een dergelijk probleem lost zich
zelden vanzelf op. De verantwoordelijke autoriteiten kunnen ook moeilijk tussenbeide
komen als ze niet over de situatie geïnformeerd worden.
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WAT ZEGT DE WETGEVING ?
Er bestaat in Brussel een “Wetboek
van inspectie, preventie, vaststelling
en bestraffing van milieumisdrijven, en
milieuaansprakelijkheid”. Daarin worden
Net Brussel, de door Leefmilieu Brussel aangestelde agenten en in sommige
gevallen die van de gemeenten aangeduid
om misdrijven vast te stellen. Als het parket geen vervolging instelt, kunnen ze een
administratieve boete opleggen (van € 50
tot € 62.500).
De boete is in verhouding tot de ernst van
de gepleegde feiten. Afval storten in een
groene ruimte is natuurlijk een verzwarende omstandigheid aangezien een
beschermde omgeving wordt aangetast.
De boete kan ook variëren al naargelang
van de aard van het afval (bv. bouw- of
chemisch afval) of de gevolgen, bijvoorbeeld een lozing van gebruikte olie met
vervuiling van het water of de bodem als
resultaat. Eigenaars van privéterreinen
zijn ook verantwoordelijk voor afval dat op
hun terrein wordt achtergelaten.
Voor de verwijdering van het afval moet
met Net Brussel contact worden opgenomen. Zij zullen de bevoegde operator
inschakelen om het afval weg te halen
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DÉCHETS EN ESPACES VERTS

WAT TE DOEN ?
Neem, indien mogelijk, rechtstreeks contact op met de dader van de
feiten om hem te informeren over zijn wettelijke verplichtingen inzake
afval. In geval van niet-naleving van de normen kunt u hem vragen om de
situatie in orde te brengen voordat u overgaat tot repressieve acties (klacht,
gerechtelijke actie enz.). U kunt meer te weten komen over de wettelijke
verplichtingen van burgers inzake afval op de website van Leefmilieu
Brussel: http://bit.ly/2wjTIAk.
Als de dialoog mislukt of als u de dader van de feiten niet kunt identificeren, neem dan contact op met een van de volgende autoriteiten,
zodat ze onder meer een proces-verbaal kunnen opstellen :
1. Identificeer de bevoegde autoriteit waartoe u zich moet richten; dat
zal afhangen van het type afval of overtreding
• Als het om gevaarlijk afval gaat, zijn Net Brussel en Leefmilieu Brussel
bevoegd om een proces-verbaal op te stellen. Als het gaat om watervervuiling (bv. lozing van koolwaterstoffen in water) of luchtvervuiling,
neem dan enkel contact op met Leefmilieu Brussel. De lijst met gevaarlijk
afval kunt u hier raadplegen:http://bit.ly/2k4pK1C.
• Voor andere soorten afval kunt u zich tot Net Brussel richten
2. Stuur een e-mail naar de bevoegde autoriteit (Leefmilieu Brussel
of Net Brussel): beschrijf nauwkeurig het probleem en de locatie
(type afval, adres). Voeg indien mogelijk een foto toe. Geef zo veel
mogelijk details.
3. U kunt het secretariaat van Natagora Brussel in kopie zetten (secretariat.natabru@gmail.com).
4. U kunt eventueel de burgemeester of de bevoegde schepen(en)
verantwoordelijk voor groene ruimten en de openbare netheid op
lokaal niveau in kopie zetten.
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TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN?
“KLASSIEK AFVAL” :
• Het algemene nummer van Net Brussel: 0800 981 81
• Het rechtstreekse nummer van de cel opsporing en verbalisatie:
02 778 09 01 of 02 778 09 71
• E-mail: infractionovertreding@arpgan.be
GEVAARLIJK AFVAL :
Bel in dringende gevallen naar de dienst 112, die via een interventie van
de brandweer de nodige dringende maatregelen zal treffen om de bevolking
en het milieu te beschermen.
Leefmilieu Brussel zal vervolgens tussenbeide komen om te vermijden
dat de vervuiling zich opnieuw voordoet en indien nodig zorgen voor het
definitieve herstel in oorspronkelijke staat van de door de vervuiling getroffen zones.
Neem in de andere gevallen contact op met Leefmilieu Brussel:
• Tel.: +32 (0)2 775 75 75
• Fax : +32 (0)2 775 76 21
• inspectioninspectie@environnement.brussels
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CONTACT
OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE,
GEDETAILLEERD ADVIES, STEUN BIJ UW ACTIE?
• Neem contact op met de dienst
Lokaal Reageren bij Natagora :
02/893 09 26
reactionlocale@natagora.be
Edinburghstraat 26
1050 Brussel

Meer infos : www.natagora.be/reactionlocale
Laatste update : 07/2018
Foto’s: Amandine Tiberghien, Philippe Devilliers,
VLCinéaste, Mathieu Gillet, Fotolia
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