
ORDONNANTIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HARDE VUILNISBAKKEN VOOR 
HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL (WITTE ZAKKEN) 

Ordonnantie goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 25/05/2021.  

Die ordonnantie werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 20/07/2021 tot 
03/08/2021 en ligt ter inzage bij de Dienst Secretarie van het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 
tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 

Beslissing van de toezichthoudende overheid : nihil. 

Artikel 1:  
§1 "Huishoudelijk afval": restafval en niet-recycleerbaar afval dat afkomstig is van de 
gebruikelijke activiteiten van huishoudens en dat moet worden ingezameld in de verplichte 
witte zakken. 
§2 "Gewestelijke Agentschap voor netheid": de instelling van openbaar nut die is 
opgericht bij de ordonnantie van 19 juli 1990 en belast is met de periodieke huis-aan-
huisophaling van huishoudelijk en soortgelijk afval en/of selectief gesorteerd afval. 
§3 "Harde vuilnisbak": de gestandaardiseerde container waarvan het materiaal, het 
volume, de kleur en de individuele opschriften worden bepaald door het Gewestelijk 
Agentschap voor netheid, afhankelijk van het soort afval. De wijze van distributie en de 
verkooppunten worden bepaald door de gemeente. 
§4 "Huishouden": een alleenwonende gebruiker of een groep samenwonende gebruikers. 
§5 "Verplichte witte zak": ondoorzichtige witte zak bedoeld in artikel 11, §2, 4° van de 
verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2008 betreffende de 
verwijdering van afval door middel van ophalingen. 

Artikel 2: 
§1 De verplichte witte vuilniszak(ken) met huishoudelijk afval moet(en) in de vaste 
vuilnisbakken worden geplaatst, zoals gedefinieerd in artikel 1, §3 van deze ordonnantie. 
§2 Huishoudens die in woningen wonen waarin technisch geen vaste vuilnisbakken kunnen 
worden geplaats of die gerechtvaardigde moeilijkheden ondervinden bij het gebruik ervan, 
kunnen toestemming krijgen om de verplichte zakken te blijven gebruiken door een 
schriftelijk en gemotiveerd verzoek om afwijking te richten aan het College van burgemeester 
en schepenen, dat zich over het verzoek zal uitspreken. 
§3 De in lid 1 bedoelde verplichting is niet van toepassing op appartementsgebouwen die 
gebruik maken van wettelijk voorgeschreven containers voor restafval. 
§4 Het gewicht van elke gevulde harde vuilnisbak die met de hand wordt opgetild, mag niet 
meer dan 15 kg bedragen. 

Artikel 3: 
Onderhavige ordonnantie is van toepassing op de wegen die opgenomen zijn in de lijst in 
bijlage. 

Artikel 4:  
§1 De harde vuilnisbak(ken) wordt (worden) gedeponeerd voor het gebouw waarvan ze 



afkomstig is (zijn), op de dag(en) en op de wijze(n) die door het Gewestelijk Agentschap voor 
netheid wordt (worden) vastgesteld. 
Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, worden de zakken na 18.00 gedeponeerd of op 
de dag zelf van ophaling voordat de vuilniswagen langskomt. 
Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, worden de zakken na 18.00 gedeponeerd of op 
de dag zelf van ophaling voordat de vuilniswagen langskomt. 
De gebruiker moet ook alle voorzorgsmaatregelen treffen in het licht van de omstandigheden 
en de weersvoorspellingen. 
§2. De harde vuilnisbakken moeten aan de rand van de weg worden geplaatst, tegen de 
gevel of tegen de rooilijn, bij de ingang van voor vuilniswagens ontoegankelijke rijstroken of 
privéwegen. Zij mogen in geen geval het verkeer van de gebruikers van de openbare weg 
hinderen of belemmeren en moeten vanaf de straat perfect zichtbaar zijn. Ze mogen niet 
gedeponeerd worden voor het huis of het naburige eigendom, noch aan de voet van de 
rooibomen noch rond het stadsmeubilair. 
§3 Elke gebruiker moet op de harde vuilnisbak het polisnummer van zijn gebouw schrijven. 
§4 Indien een openbare weg, door zijn toestand of ten gevolge van een bijzondere 
omstandigheid, niet toegankelijk is voor ophaalwagens op het gebruikelijke tijdstip van 
doorgang, kan het Gewestelijk Agentschap voor netheid, in overleg met het 
gemeentebestuur, de inwoners verplichten hun vaste vuilnisbakken te plaatsen op een 
welbepaalde verzamelplaats die wordt meegedeeld via elk communicatiemiddel dat daartoe 
geschikt wordt geacht.  
§5 Onverminderd de verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 
2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen, moeten de harde 
vuilnisbakken opnieuw worden binnengezet op de dag van ophaling, ten laatste om 20 uur. 
§6 Na verwijdering van het afval is de bewoner van het gebouw waarvan het afkomstig is, 
verplicht de openbare weg schoon te maken als blijkt dat deze door de aanwezigheid van de 
zakken bevuild is. 
§7 Indien om welke reden dan ook (sneeuw, ijzel, staking, enz.) de ophaling niet is gebeurd, 
moeten de containers en, in het algemeen, en onverminderd de verordening van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval 
door middel van ophalingen, het afval dat niet is verwijderd op de dag van de ophaling door 
het gewestelijk agentschap voor netheid, door de personen die het hebben gedeponeerd, 
terug worden binnengezet op de dag van de ophaling, ten laatste om 20 uur. 

Artikel 5: 
Artikel 5.1 
§1Een ieder die handelt in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie kan worden 
gestraft met een administratieve boete. 
§2 Onverminderd andere specifieke reglementeringen, waaronder fiscale, mag deze 
administratieve geldboete niet hoger zijn dan 350 euro of 175 euro, afhankelijk van de vraag 
of de overtreder ten tijde van de overtreding een meerderjarige of een minderjarige was. 
§3 Een ieder die de bepalingen van deze ordonnantie heeft overtreden, moet de situatie 
onmiddellijk herstellen en alles opnieuw in overeenstemming brengen met deze ordonnantie. 
Daartoe zal hij de eventuele aanbevelingen van de bevoegde overheid volgen. Bij gebreke 
daarvan behoudt de bevoegde overheid zich het recht voor om op kosten en risico van de 
overtreder actie te ondernemen. 

Artikel 5.2 



Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 
kunnen de bij deze verordening vastgestelde administratieve sancties en alternatieve 
maatregelen in geval van recidive binnen 24 maanden na de oplegging van een sanctie 
worden verhoogd, zonder dat wordt afgeweken van de in artikel 15 genoemde bedragen. 

Artikel 5.3 
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 
staan de sancties en alternatieve maatregelen waartoe de sanctionerende ambtenaar uit 
hoofde van dit reglement heeft besloten, in verhouding tot de ernst van de feiten waarvoor zij 
zijn opgelegd. 

Artikel 5.4 
§1 Burgerdienst  
De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij dit passend acht, een burgerdienst 
voorstellen aan de veroordeelde die ten tijde van het strafbare feit de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt. 
Deze dienst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 
24/06/2013. 
§2 Lokale bemiddeling 
De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij dat passend acht en er in de administratieve 
procedure een slachtoffer is geïdentificeerd, aan de dader die ten tijde van het strafbare feit 
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een lokale bemiddeling voorstellen. 
Deze bemiddeling wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet 
van 24/06/2013. 

Artikel 5.5 
Ouderlijke betrokkenheid  
De sanctionerende ambtenaar kan de vader, de moeder, de voogd of de persoon die de 
voogdij heeft over de overtreder die ten tijde van het delict jonger is dan 18 jaar, een 
procedure van ouderlijke betrokkenheid voorstellen. 
Deze procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in de wet van 24/06/2013. 
§2 Plaatselijke bemiddeling voor minderjarigen  
De sanctionerende ambtenaar stelt lokale bemiddeling voor aan de minderjarige overtreder 
die ten tijde van het delict 16 jaar oud is. Deze procedure wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 24/06/2013. 
§3 Burgerdienst voor minderjarigen  
Indien het aanbod van plaatselijke bemiddeling wordt geweigerd of mislukt, kan de 
sanctionerende ambtenaar, indien hij dit passend acht, een burgerdienst voorstellen aan de 
minderjarige overtreder die ten tijde van het misdrijf 16 jaar oud is. Deze dienst wordt 
uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 24/06/2013. 
Artikel 6: 
§1 Deze ordonnantie treedt in werking op de eerste van de maand die volgt op de 
bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 114 van de nieuwe gemeentewet. 
 §2 Om de burgers echter voldoende tijd te geven om zich te organiseren, zal niet-naleving 
van deze ordonnantie slechts het voorwerp uitmaken van een eenvoudige waarschuwing 



gedurende de drie maanden na de inwerkingtreding ervan. 
§3 Deze ordonnantie is niet van toepassing op inzamelingen die onder een specifiek contract 
met het Gewestelijke Agentschap voor netheid vallen. 
§4 Deze ordonnantie is van toepassing onverminderd de ordonnantie van 14 juni 2012 
betreffende afvalstoffen en de verordening van 19 december 2008 betreffende de 
verwijdering van afval door middel van ophalingen en elke andere tekst die deze zou 
vervangen en/of wijzigen. 


