
GR- Reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval - Gebruik van harde vuilnisbakken - 
Goedkeuring 

 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de algemene beleidsverklaring waarin openbare netheid tot prioriteit wordt verheven en 
waarin onder meer het gebruik van harde vuilnisbakken om vuilniszakken erin te plaatsen wordt 
aangemoedigd en in bepaalde gevallen verplicht wordt gesteld; 
Gelet op de ordonnantie van 04.04.2019 tot wijziging van de ordonnantie van 14.06.2012 
betreffende afvalstoffen, die de gemeenten sinds 24.04.2019 de mogelijkheid biedt om het gebruik 
van harde vuilnisbakken voor de ophaling van organisch afval en restafval op te leggen onder de 
volgende voorwaarden: « De gemeenten kunnen, in voorkomend geval, op hun hele grondgebied of 
op een deel ervan, de producenten of houders van afvalstoffen verplichten om op het terrein 
waarvan ze eigenaar zijn, of op de weg, gebruik te maken van individuele harde vuilnisbakken waarin 
de vuilniszakken bestemd voor de ophaling van organische afvalstoffen en restafval worden geplaatst 
rekening houdend met de stedenbouwkundige kenmerken van het grondgebied in kwestie en de 
mogelijkheden van de producenten of houders van afvalstoffen om die harde vuilnisbakken binnen 
te zetten. 
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid bezorgt de bovenvermelde gemeenten een eensluidend 
advies over hun reglement ter zake. Indien het Gewestelijk Agentschap voor Netheid geen advies 
uitbrengt binnen dertig dagen, wordt het advies geacht positief te zijn.”; 
Gelet op het nieuwe Algemeen politiereglement dat gemeenschappelijk is voor de 19 Brusselse 
gemeenten, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20.01.2020, en dat in artikel 22 het volgende 
bepaalt: "De doorgangen, trottoirs en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, alsook gevels, 
scheidingsmuurtjes, hekken, boomspiegels en bouwelementen die aan de openbare ruimte grenzen, 
moeten worden onderhouden en in goede staat worden gehouden.”; 
Gelet op artikel 28 van het Algemeen politiereglement waarin wordt bepaald dat “§1. Het 
huishoudelijk afval en de voorwerpen of stoffen die bestemd zijn voor de selectieve ophalingen die 
door het Gewest worden georganiseerd, moeten bij de ophaling worden opgesteld volgens de 
voorschriften van het Agentschap Net Brussel of iedere erkende instelling (tijdstip, plaats, type 
recipiënt, enz.). 
§ 4. Er wordt ook over gewaakt dat de zakken of recipiënten met huishoudelijk afval afgesloten zijn 
en geen hinder of vervuiling kunnen veroorzaken en geen dieren kunnen aantrekken. Daartoe is het 
toegestaan om ronde, trechtervormige en harde vuilnisbakken van +/- 50 cm hoog en met een 
inhoud van +/- -80 liter te gebruiken. Deze vuilnisbak moet zonder deksel worden opgesteld bij de 
ophaling.” 
Gelet op artikel 4 van het Algemeen politiereglement dat bepaalt dat "Al wie de bepalingen van dit 
reglement overtreedt, kan worden bestraft met de volgende sancties:1° een administratieve 
geldboete”; 
Overwegende dat er vastgesteld werd dat vuilniszakken regelmatig door dieren opengereten 
worden, waardoor de openbare ruimte bevuild wordt en een aanzienlijke kostenpost voor de 
gemeenschap ; 
Overwegende dat door het gebruik van harde vuilnisbakken voorkomen wordt dat de zakken met 
huisvuil door dieren opengereten worden; 
Overwegende dat, door het voedselafval zorgvuldig te sorteren en er met name voor te zorgen dat 
het organisch afval in de reglementaire compost, zakken of vuilnisbakken (met oranje kleur) wordt 
gegooid, er ook toe zal worden bijgedragen dat de vuilnisbakken minder aantrekkelijk worden voor 
de dieren; 
Overwegende dat er een reglement moet worden vastgesteld om het gebruik van deze harde 
vuilnisbakken op het gehele grondgebied van de gemeente verplicht te stellen; 



Overwegende dat een communicatiecampagne zal worden georganiseerd om de inwoners op hun 
verplichtingen te wijzen; 
 
BESLUIT : 
1. een reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval - Gebruik van harde vuilnisbakken 
als volgt in te voeren : 
 
Artikel 1: Gebruik van harde vuilnisbakken 
Het gebruik van harde vuilnisbakken is verplicht voor alle restafval (afval dat niet kan worden 
gerecycleerd en in een witte zak moet worden gegooid), op het hele grondgebied van de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe, om de zakken te beschermen tegen aanvallen van dieren. 
De reglementaire zak blijft verplicht en moet in de harde vuilnisbak, zonder deksel, worden geplaatst. 
De harde vuilnisbak moet buitengezet worden, overeenkomstig het tijdschema en de modaliteiten 
die door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid zijn vastgesteld. 
Overeenkomstig het Algemeen politiereglement mogen de vuilnisbakken die ter inzameling worden 
neergezet, de doorgang niet belemmeren. Zij mogen geen belemmering vormen voor het 
voetgangersverkeer in het algemeen en meer in het bijzonder voor personen met beperkte 
mobiliteit. 
 
Artikel 2: Terbeschikkingstelling van vuilnisbakken 
De gemeente stelt in totaal 500 zwarte harde vuilnisbakken met een inhoud van 80 liter gratis ter 
beschikking van de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe voor de eerste aanvragers. Zodra de voorraad 
is uitgeput, zullen de vuilnisbakken bij de gemeente tegen kostprijs verkrijgbaar zijn. 
Het staat de inwoners ook vrij om buiten de gemeente een harde vuilnisbak aan te schaffen, die 
moet voldoen aan de bepalingen van artikel 28, § 4 van het Algemeen politiereglement, d.w.z. 
"ronde, trechtervormige en harde vuilnisbakken van +/- 50 cm hoog en met een inhoud van +/- 80 
liter". 
De gemeente stelt gratis oranje harde vuilnisbakken ter beschikking voor het organisch afval. 
Elke gebruiker moet op de harde vuilnisbak het politienummer van zijn gebouw schrijven. 
 
Artikel 3: Uitzonderingen 
Bewoners van woningen die technisch gezien geen harde vuilnisbak kunnen plaatsen of die 
gerechtvaardigde problemen hebben met het gebruik ervan, kunnen het aanvraagformulier invullen 
op de website van de gemeente (https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/proprete-nl/) 
of per telefoon aan de dienst Netheid ; 
Het College van Burgemeester en Schepenen zal het dossier bestuderen en de aanvrager of de 
aanvraagster, indien de uitzondering gerechtvaardigd is, toestemming geven om de reglementaire 
zakken te blijven gebruiken, zonder de verplichting ze in een vaste vuilnisbak te plaatsen, waarbij het 
gebruik van "oranje" zakken voor organisch afval en afvalbeperkende technieken (compost, nul-
afvalaanpak, enz.) worden aangemoedigd. 
 
Artikel 4: Gebouwen met collectieve containers 
Deze verplichting geldt niet voor gebouwen die over collectieve containers beschikken. 
 
 
Artikel 5: Sanctie 
Een administratieve geldboete zal worden opgelegd aan eenieder die het trottoir voor zijn of haar 
woning niet in schone staat houdt. 
Een administratieve geldboete zal ook worden opgelegd aan eenieder die zich niet houdt aan de 
voorschriften van het Agentschap Net Brussel of een erkende instantie betreffende het tijdstip 
waarop de vuilnisbakken moeten buitengezet worden, de plaats waar zij moeten worden 
gedeponeerd, het soort container, enz. 

https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/proprete-nl/


 
Artikel 6: Geschil 
Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van dit reglement valt onder de exclusieve bevoegdheid 
van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
Artikel 7: Inwerkingtreding 
Dit reglement is van toepassing met ingang van 1 september 2021. 
 
2. dit reglement voor te leggen aan het advies van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, zoals 
bepaald in de ordonnantie van 14.06.2012 betreffende afvalstoffen. 
3. de dienst Openbare Netheid en de dienst Juridische Zaken te belasten een voorlichtingscampagne 
op te zetten en toe te zien op de toepassing van onderhavig reglement. 
 


