
Ophaling van huishoudelijk afval – ter beschikking stellen van 

harde vuilnisbakken 

 

Reglement 
 

Artikel 1 : 

Binnen de beperkingen van het huidige reglement en de beschikbare stock stelt de gemeente 

Watermaal-Bosvoorde, in het kader van de preventie en het beheer van de ophaling van 

huishoudelijk afval, harde vuilnisbakken ter beschikking van zijn inwoners. 

 

Artikel 2 : 

Voor de toepassing van dit reglement gebruikt men harde vuilnisbakken met een inhoud van 

80 l, met een niet vastgemaakt deksel, zoals goedgekeurd door het Brussels agentschap 

netheid, en met zwarte kleur (opstapelbare bakken) of gelijkaardig model.  

 

Artikel 3 : 

De terbeschikkingstelling van een harde vuilnisbak wordt toegekend aan elke inwoner met 

domicilie in Watermaal-Bosvoorde, met het engagement om de witte zakken bij de ophaling 

van het huishoudelijk afval te beschermen.  

De gemeentelijke harde vuilnisbak moet worden geplaatst op het adres van de aanvrager, die 

de Gemeente toelating geeft om een controle uit te voeren indien ze dit nodig acht. 

 

De harde vuilnisbakken die gratis ter beschikking worden gesteld, moeten worden opgehaald 

tegen afgifte van de hiervoor voorziene bon, hetzij bij de gemeentelijke opslagplaats, hetzij bij 

de dienst openbare netheid of bij een van de opslagplaatsen die vermeld zijn op de  website 

van de gemeente. 

 

Artikel 5 : 

De Gemeente kent slechts één vuilnisbak per gezin toe. Gelijkaardige vuilnisbakken kunnen 

worden verkregen binnen het kader van het vergoedingenreglement voor diensten die 

geleverd worden aan derden tegen de prijs van 11 €. Ze worden aldus gemarkeerd met het 

adres van de persoon en aan huis geleverd.  

 

Artikel 6 : 

De vraag voor een harde vuilnisbak moet worden gedaan via de hiervoor opgestelde bon (ook 

te downloaden op de website van de gemeente) bij de dienst Openbare netheid van de 

Gemeente Watermaal-Bosvoorde – Maison Haute (3
e
 verdieping) – Antoine Gilsonplein 2 – 

1170 Brussel, van 8u30 tot 11u45 en van 13u45 tot 16u45 (van 7u30 tot 12u45 in juli & 

augustus) – ter plaatse, telefonisch (02.674.74.36), of per e-mail 

(netheid1170@wb.irisnet.be).  

 

 

Artikel 7  

Dit reglement wordt van kracht op 26  juni 2018. 
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