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Schriftelijke vraag 20/40 van mevr. Vandeputte over afvalbakken. 
 
Ik stel vast dat er verschillende afvalbakken voor witte, gele, blauwe en groene vuilniszakken van 
inwoners bestaan die geen deur aan de straatkant hebben. Hierin worden vuilniszakken 
samengebracht die anders erg verspreid over de weg zouden liggen. Enkele voorbeelden. 
 

 
Ze hebben het 
nadeel dat ze 
uitnodigen om 
erin zakken of 
gelijk welk afval 
achter te laten, 
zonder respect 
voor de uren 
waarop afval 
buitengezet mag 
worden volgens 
de ophaalregels 
van Net Brussel of 
de regel om afval 
in zakken te 
steken. 
 

 
Deze afvalbakken zijn zelfgemaakt of professioneel en voornamelijk in hout. 
Sommige zijn in uitgestekende staat en anderen vertonen slijtage en verwaarlozing, wat visueel niet 
flaterend is. 
Sommigen staan aan de grens van een perceel dat aan de weg (het trottoir) grenst en anderen staan 
niet op privéterrein maar op openbaar domein. 
Er zou een toelating van de gemeente vereist zijn om een dergelijke opbergruimte te mogen 
plaatsen. 

- Is er een toelating vereist voor afvalbakken op privéterrein die grenzen aan het trottoir en 
wat zijn de eventuele criteria? 

- Wat met afvalbakken op openbaar domein, op een gedeelte van het trottoir zoals hieronder 

 
 



of op niet-betegelde delen van de openbare ruimte zoals hieronder

 
 

- Of containers van handelszaken die permanent op het trottoir staan zoals hieronder? 
- Welke regels zijn van toepassing op deze 
houders van vuilniszakken om op 
openbaar domein te mogen staan? Welke 
toelatingen moeten aangevraagd worden 
en bij wie? Voor welke duur geldt dit en 
moet dit vernieuwd worden? 

- Beschikt de gemeente over een 
lijst van toegelaten afvalbakken of 
containers? 

- Welk aandeel van deze 
voorzieningen zou ontsnappen aan 
registratie indien er in de gemeente een 
registratie zou zijn? 

- Als een toegelaten afvalbak of 
container wordt verwijderd, is dit 
eveneens onderworpen aan een 
toelating? 

 
 
 
Een ongewenst effect van deze afvalbakken en containers is dat er aan sluikstorten gedaan wordt. 
Informeert de gemeente over het correcte gebruik hiervan (wie mag ze gebruiken, wanneer, 
waarvoor)?  
Moet de gemeente de eigenaars hiervan aanzetten om informatie op hun opbergruimte of container 
aan te brengen rond de gebruiksvoorwaarden hiervan? Moet de gemeente een ander gepast 
systeem voorzien om deze vorm van sluikstorten een halt toe te roepen? 
 
 
Antwoord:  

Door de nabijheid van het Zoniënwoud en de talrijke dieren in onze gemeente hebben we meermaals 

bij Net Brussel gepleit voor het gebruik van stevige vuilnisbakken door particulieren om hun 

vuilzakken te beschermen tegen vogels, vossen, … De toelating werd gegeven en de nodige promotie 

werd gevoerd (Wolvendael, FB-pagina van de gemeente, verdeling van stevige vuilnisbakken …) en er 

werd vastgesteld dat er minder zakken opengescheurd werden, dus minder afval op en de openbare 

weg. 



De gemeente promoot het gebruik hiervan maximaal en vraagt dat er een beheerder van elke 

afvalbak aangesteld wordt. Sommige bakken horen niet thuis op het trottoir. In veel wijken staat ze 

op grasperken tussen private eigendommen en het trottoir en vormen ze geen hinder voor de 

doorgang. 

Er is geen toelating nodig voor vuilniscontainers op private terreinen maar ze moeten wel 

toegankelijk zijn voor de ophaaldienst. 

Om een afvalbak in de openbare ruimte te plaatsen is een toelating van het college nodig. Sommige 

inwoners hebben een ander model - soms zelfgemaakt - geplaatst. Als dit model werkt, de doorgang 

niet hindert en de esthetiek van de wijk niet benadeelt, komt de gemeente niet tussen.  

Uw eerste foto toont de toestand in de Sint-Jobsesteenweg 456 waar de bak werd verwijderd 

omwille van een burengeschil. Soms worden dergelijke geschillen via gemeentelijke bemiddeling 

opgelost maar dit was niet zo in dit geval. 

Vuilniscontainers van handelaars zijn onderworpen aan verschillende reglementen op verschillende 

niveaus. De gemeente heeft hierover geen reglementering maar het is wel de bedoeling dat de 

container zo min mogelijk in het straatbeeld zichtbaar is. Als een dergelijke container op straat staat 

terwijl er plaats beschikbaar is in de zaak, zal de gemeente als argument de privatieve bezetting van 

de openbare weg aanhalen. Sommige inrichtingen hebben echter geen ruimte om een 

vuilniscontainer te stockeren.  

Zaken die veel afval genereren moeten grote containers gebruiken, zoals te zien op de foto van Relais 

Saint-Job. Daarbij komen nog reglementeringen van het FAVV dat horecazaken niet toelaat om hun 

vuilniscontainer gelijk waar te plaatsen.  

Het bestuur bekijkt of de dienst Stedenbouw een procedure kan voorzien om bij nieuwe inrichtingen 

systematisch de opslagmogelijkheid van vuilniscontainers kan bekijken of het advies van de dienst 

Reinheid kan vragen. Dit geldt niet voor de talrijke horecazaken die al in de gemeente aanwezig zijn. 

De ophaling van vuilnis is een gewestelijke bevoegdheid en de aanvraag voor de plaatsing van een 

container moet bij de ophaaldienst ingediend worden. De gemeente heeft daarom geen 

registratielijst. 

Elke zaak moet een handelsovereenkomst hebben voor de ophaling van het afval. Leefmilieu Brussel 

is bevoegd om deze reglementering te controleren en lanceert op dit moment een nieuwe 

sensibiliseringscampagne rond de verplichting afval te sorteren voor handelszaken en 

ondernemingen (https://recyclebxlpro.be/nl/).  

In geval van sluikstorten in vuilniscontainers of -bakken houdt de gemeente de eigenaar van de 

container of bak verantwoordelijk omdat die moet waken over de reinheid ervan en sluikstorten 

moet voorkomen (we raden aan om er een slot aan te hangen dat op de dag van de ophaling 

losgemaakt wordt) maar eveneens en vooral de overtreder die verantwoordelijk is voor het 

sluikstorten. Indien een eigenaar een sluikstort meldt, stuurt de dienst Reinheid een inspecteur die 

ter plaatse op zoek zal gaan naar sporen die kunnen leiden tot de identiteit van de overtreder. 

 


