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Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 21/03/2013
Waren aanwezig :
DE HEER MICHEL EYLENBOSCH, VOORZITTER;
ME VROUW FRANÇOISE SCHEPMANS ,BURGEMEESTER;
DE HEER AHMED EL KHANNOUSS,MEVROUW SARAH TURINE,DE HEER ABDELKARIM HAOUARJ,DE HEER KARIM
MAJOROS,DE HEER JAN GYPERS,MEVROUW ANN GILLES-GORIS,DE HEER OLIVIER MAHY,MEVROUW ANNALISA
GADALETA,SCHEPENEN;
DE HEER JAMAL IKAZBAN,MEVROUW PAULETTE PIQUARD,DE HEER JAMEL AZAOUM,DE HEER AMET GJANAJ,MEVROUW
KHADIJA EL HAJJAJI,MEVROUW OLIVIA P'TITO,MEVROUW DINA BASTIN,MEVROUW DANIELLE EVRAUD,DE HEER LUC
LÉONARD, DE HEER MOHAMED EL ABBOUDI,DE HEER LHOUCINE AIT JEDDIG,DE HEER DIRK DE BLOCK,DE HEER MICHAËL
VOSSAERT,DE HEER NADER REKIK,MEVROUW FARIDA TAHAR,MEVROUW SHAZIA MANZOOR ,DE HEER GEORGES VAN
LEECKWYCK,DE HEER LEONIDAS PAPADIZ,DE HEER ROLAND VANDENHOVE,MEVROUW LAURIE CAREME·PALANGA,DE HEER
YOUSSEF LAKHLOUFI,MEVROUW KHADIJA TAMDITI,MEVROUW LAURA PINTI,RAADSLEDEN;
DE HEER JACQUES DE WIN NE, GEMEENTESECRETARIS;

Betreft: Gemeentelijk secretariaat
Matie ingediend door
Gemeenteraadslid, betreffende de onverkochte voedingswaren.

Mevrouw

P'tito,

De Gemeenteraad,
Gezien de Europese Richtlijn 2008/981CE van hel Europees Parlement en de Raad van j 9
november 2008 betreffende hel afval en afwijkend van bepaalde richtlijnen ;
Gezien de ordonnantie van 5 juni j 997 betreffende de milieuvergunningen, en meer in hel
bijzonder artikel 41 §3, 51 en 56 ;
Gezien hel Besluit van de Regering van hel Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 maart
1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse lB, Il en Ill;
Overwegende dat de vermelde Richtlijn een juridisch ka der vastlegt voorde behandeling van
afval binnen de Europese Gemeenschap, gericht op de bescherming van hel leefmilieu en
de menselijke gezondheid door de voorkoming van de schadelijke effecten van
afvalproductie en -beheer,
Overwegende dat de vermelde Richtlijn, ten einde zo goed mogelijk hel leefmilieu te
beschermen, voor de behandeling van afval de volgende hiërarchie heeft vastgelegd die
wordt toegepast volgens de rangorde van prioriteiten:
voorkoming;
voorbereiding met hel oog op hergebruik;
recyclage
andere valorisatie, namelijk energetisch;
verwijdering.
Overwegende dat de vermelde Richtlijn aandringt op hel nemen van wettelijke maatregelen
met hel oog op de versterking van deze hiërarchie bij de behandeling van afval door zich
ervan te verzekeren dat hel afvalbeheer de menselijke gezondheid niel in gevaar brengt en
geen schade toebrengt a an het leefniilieu ;

Overwegende dat al de grote supermarkten regelmatig blijven zitten met nog perfect
consumeerbare producten maar die ze niel meer mogen of willen verhandelen (verse of hallverse producten met te dicht benaderde houdbaarheidsdatum, onverkochte waren,
beschadigde verpakkingen, ... );

Overwegende dater lokaal liefdadigheidsinstellingen bestaan die via een overeenkomst zijn
toegetreden tot de « Voedselbank Brussel-Brabant vzw >>, en die zo georganiseerd zijn dat
ze deze onverkochte consumeerbare goederen snel opnieuw kunnen verdelen onder de
minstbedeelden, waarbij de huidige normen op hel vlak van hygiëne en voedselveiligheid
worden nageleefd ;
Overwegende dat er al vele jaren op hel grondgebied van de Gemeente Sint-JansMolenbeek verscheidene initiatieven zijn gesteund en/of opgestart door de Gemeente of hel
OCMW, namelijk ten minste hel sociaal restaurant« les Uns & les Autres>>, hel« Snijboontje
>>en de sociale kruidenier « Amphora asbl >> ;
Overwegende dat er moet worden gestreefd naar een korte cyclus in termen van de
recuperatie van onverkochte voedingswaren ten einde onnodige transportkosten te kunnen
vermijden ;
Overwegende dat eike verwijdering of hergebruik van deze consumeerbare onverkochte
waren de hiérarchie van de behandelingen zoals vastgelegd door de overheid niel zou
nakomen daar de voorkoming immers moet primeren boven eike andere hiërarchische weg
van valorisatie of verwijdering.

besluit eenparig :
Artikel1
De Gemeente Sint-Jans-Molenbeek moet een clausule voorschrijven, bij wijze van
bijzondere uitbatingsvoorwaarden die moeten worden nagekomen, in haar uitgebracht
advies in toepassing van artikel 41 ,§3 van de ordan nantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen of in de vergunning wanneer ze de overheid is die ze aflevert, die
voorziet dat de producten die nog perfect consumeerbaar zijn ma ar die de uitbater niel meer
mag of wil verhandelen (verse of half-verse producten met te dicht benaderde
houdbaarheidsdatum, onverkochte waren, beschadigde verpakkingen, ... ) systematisch
zouden moeten worden aangeboden aan ten minste één liefdadigheidsvereniging, die via
een overeenkomst is toegetreden tot de « Voedselbank Brussel-Brabant vzw >> voor
eventueel andere hiërarchische wegen te gebruiken voor de valorisatie of verwijdering van
afval.
Artikel 2
Vraagt aan hel College van Burgemeester en Schepenen om hem jaarlijks verslag uit te
brengen over de uitvoering van deze clausule.
Artikel 3
Belast hel College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van deze matie.
Biilaqe : Verslag van de vergadering van de Fractieleiders met betrekking tot de motie
van Olivia P'TITO betreffende het gebruik van de Voedsel-overschotten.

Zoals overeengekomen tijdens onze vorige Gemeenteraad is ons bureau van de
fractieleiders bijeengekomen om een op een consensus berustend antwoord voor te stellen
voorde problematiek die door de matie van Olivia P'Tito aan de orde is gesteld.
Waren aanwezig Olivia P'Tito, Khadija Tamditi, Michael Vossaert, Luc Léonard, Youssef
Lakhloufi en ikzelf die de vergadering heeft voorgezeten.
Verontschuldigd : Dirk Berckmans
Dit voorstel heeft de ieders instemming verkregen :

§ 1 Een juridisch ad vies bekomen betreffende de invoering van een aanvullend pu nt voor de
toekenning van de milieuvergunning betreffende hel beheer van de voedseloverschotten
voorafgaand aan de voortzetting van hel debat;

§2 Na de voorstelling van het in punt §1 gevraagde advies de lijst verkrijgen van de
ondernemingen die actief zijn in de gemeente op het gebied van voedsel (detailhandel,
supermarkten en grootwarenhuizen, grossisten) die het genat hebben van een
milieuvergunning en zijn datum van aflevering
§3
De organisatie, in samenwerking met de bevoegde schepenen, van een
informatievergadering, binnen een ondercommissie van de Gemeenteraad (met gesloten
deuren), die het mogelijk maakt om de adviezen onderling te vergelijken van de verenigingen
die actief zijn in de voedselhulp, de distributiehandel en de ondernemingen die hel
voedselafval over de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek beheren. Deze verschillende partijen
zullen oak ward en uitgenodigd om ais terreinwerkers deel te nemen aan de vergadering.

Hel doel van deze vergadering is duidelijk am vast te leggen ::
1') Hoe functioneert het vandaag tussen de distributiehandel en de verenigingen ?
2') Welke zijn de problemen die zich bij ieder ervan stellen om een efficiëntere
samenwerking te verbeteren of te creëren ?
3') Hoe is de terugname van de voedseloverschotten waarvan de houdbaarheidsdatum niel
is overschreden georganiseerd, en wat gebeurt er daarna mee?
§4 De Voorzitter van de Gemeenteraad belast zich ermee om in perfecte samenwerking met
de bevoegde leden van het Col lege een werkkalender vast te leggen.
§5
Hel besluit van deze werkzaamheden is duidelijk am vast te leggen hoe de
samenwerking tussen de terreinwerkers (verenigingen, handelaars, gemeentediensten en
overheid) kan leiden tot een verbetering in de verdeling van de voedseloverschotten ten
gunste van de minst bedeelden.

Door de Gemeenteraad :
DE SECRETARIS,
JACQUES DE WIN NE

DE VOORZITTER,
MICHEL EYLENBOSCH

;:v~o.'?_or:_r~2.:~~~afschrift, afgeleverd te Sint-Jans-Molenbeek op 4 juli 2014.

Op last:
De Gemeentesecretaris,

~.,---------...._

Françoise SCHEPMANS.

