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Reglement met betrekking tot de 

grof huisvuilophaling aan huis 

 

I. VOORWERP 

Artikel 1  

De Stad Brussel stelt voor om, binnen de grenzen van haar technische en budgettaire mogelijkheden, een 

gratis dienstverlening te organiseren voor de ophaling aan huis van huishoudelijk grof afval.  

De hoeveelheid afval die zou mogen verwijderd worden, is beperkt tot 2 m³ per ophaling. 

De dienst Openbare Reinheid van de Stad Brussel zal hiervoor tussenkomen met zijn eigen middelen en het 

verzamelde afval afvoeren naar het afvalsorteercentrum van de jaarlijkse opdrachtnemer voor de Stad. 

II. BEGUNSTIGDEN 

Artikel 2  

Huidig reglement is enkel van toepassing op de bewoners die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de 

Stad, met dien verstande dat de dienstverlening beperkt is tot één aanvraag per huisgezin per kalenderjaar. 

In huidig reglement betekent « gezin » het geheel van bewoners binnen éénzelfde woning, die kan worden 

beschouwd als hoofdverblijfplaats, zonder dat deze personen noodzakelijk een familieband hebben.  

 

III. BEPALINGEN INZAKE AANVRAAG EN TUSSENKOMST  

Artikel 3  

De dienst Reinheid komt tussen na uitdrukkelijk verzoek van de burger. De aanvraag dient te worden 

ingediend via: 

- De internetsite van de Stad (aanvraag online); 

- Rechtstreeks contact met de dienst Openbare Reinheid, per mail of telefoon. 

 

 

 

 



 

 

Artikel 4 

De Stad maakt een planning op van de tussenkomst van haar diensten, binnen de kortst mogelijke termijn, en 

binnen de grenzen van haar operationele mogelijkheden.  

De datum van tussenkomst zal worden meegedeeld aan de aanvrager via mail of via de follow-up van de 

online aanvraag.  

De aanvragers mogen het grof huisvuil op het voetpad achterlaten, langs hun eigen voorgevel, vanaf 20 uur, 

de avond vóór de dag van hun afspraak. 

De aanvragers zullen trouwens een sticker ontvangen (waarvan het model en de inhoud nog het onderwerp 

dienen uit te maken van een goedkeuring door het College) die ze op hun grof huisvuil zullen moeten plakken 

om duidelijk aan te tonen dat het hier wel degelijk om grof huisvuil gaat en niet om een illegale storting. 

De aanwezigheid van de aanvrager op het moment van de ophaling door de ploegen van de dienst Openbare 

Reinheid is niet noodzakelijk. 

 

Artikel 5 : 

Onder grof huisvuil kan worden begrepen:   

- Meubels, matrassen- en woningdecoratie; 

- Elektrische en elektronische huishoudelijke toestellen; 

- Ander huishoudelijk afval dat door zijn omvang, gewicht of aard (gereedschap, speelgoed,…) 

niet kan worden aangeboden tijdens de huisvuilophaling. 

Volgend afval zal niet worden aanvaard tijdens deze ophalingen aan huis: 

- Bouw- en afbraakafval (van om het even welke aard: hout, pleister, steenslag, parket, tegels,…); 

- Chemische producten of huishoudelijke chemicaliën (tuinbouwproducten, fotografisch 

materiaal, batterijen en knoopcellen, medische producten, printer cartridges, lijm- en 

verfproducten, brandblussers, spuitbussen, plantaardige- en minerale oliën,…), ongeacht hun 

hoeveelheid; 

- Het afval dat deel uitmaakt van de huisvuilophaling van Net Brussel of dat kan worden 

gedeponeerd in specifiek daartoe bestemde containers op het openbaar domein (huishoudelijk 

voedingsafval, papier en karton, PMD-afval, organisch afval, groenafval, kleding, flessen en 

glazen recipiënten,…); 

- Autobanden. 


