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I. Net Brussel

 Paragewestelijke type A (onder het rechtstreeks gezag van de 
Gewestregering geplaatst)

 Organisatie belast met de ophaling en de verwerking van het 
huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 1.101.872 inwoners

 161,4 Km²

 350.000 pendelaars 

 Infrastructuren: 8 exploitatiesites, een centrale garage en een 
administratieve zetel

 Actief 7 dagen/7  - 52 weken/jaar

 Van 5h00 tot 00h30

 Wagenpark: 722 voertuigen (1999 = 408)



De taken van Net Brussel

De ophaling van huisvuil en gelijkgesteld afval, recycleerbaar of 

niet-recycleerbaar, bij alle Brusselaars en bij de ondernemingen, 

handelaars en zelfstandigen onder contract. 

De ophaling van huisvuil en gelijkgesteld afval bij bedrijven, 

handelszaken en zelfstandigen:

 Onder concurrentie geplaatst met privébedrijven

 Verplichting tot ophaling (ophaalcontract)

De verwerking van dit afval (hetzij door valorisatie van de materialen, 

na sortering, via de bestaande recyclagebedrijven, hetzij door 

verbranding met productie van stoom die wordt omgezet door de 

naburige elektriciteitscentrale).

De straatreiniging  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(gewestwegen).



Het personeel* van Net Brussel

Ophalingen niet-gesorteerd afval 648

Ophalingen gesorteerd afval 626

Reiniging 681

Administratie                         245

Garage 71

2 271

* 30/04/2010 Payroll met inbegrip van werknemers in licht werk, uitzonderlijk verlof 
(zonder wedde, loopbaanonderbreking, detacheringen, ziekteverlof van lange duur, 
schorsingen,…).



De filialen

Sorteercentrum (papier, recycleerbare 
verpakkingen, …) (Brussel-Recyclage)

Composteercentrum  (Brussel-Compost) 

Verbrandingsinstallatie (Brussel-Energie)



Brussel-Recyclage



Brussel-Compost



Brussel-Energie



II. Afval sorteren

Verplicht sinds 1 januari 2010 voor alle 

gezinnen en de bedrijven onder contract 

met Net Brussel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

Evolutie van de tonnages, 
januari tot mei 2009 →  januari tot mei 2010 

 + 19 % Papier en karton 

 + 52 % PMD

 + 17 % Glazen flessen en flacons 



III. Sorteren i/d onderneming

Analyse van de meest voorkomende 

gesorteerde fracties opgehaald door Net 

Brussel

Papier en karton

PMD verpakkingen

Glas

De aangeboden diensten van het 

Agentschap Net Brussel voor andere 

soorten afval



Papier en Karton

 Proper en droog 

 Karton opplooien

 In gele zakken

of

 In gele containers

of

 Karton opgeplooid en samengebonden



Papier en karton



PMD-verpakkingen

Plastic flessen, bidons en flacons 

Metalen verpakkingen

Drankkartons

 Volledig leeggemaakt

 Maximum 8 liter

 In blauwe zakken of containers 



PMD verpakkingen



De glazen flessen en bokalen

Glazen flessen, bokalen en flacons 

Gekleurd of wit transparant glas

 Bij voorkeur in de glasbollen, gescheiden 

per kleur

 In containers: geen scheiding



Glazen flessen en bokalen



De andere aangeboden diensten

Op aanvraag :

 Chemisch bedrijfsafval

 Neonlampen

 Bureaumateriaal

 Grof huisvuil

 Bouwafval

 Gebruikte banden

 …

Uitgezonderd : asbest, explosief afval, slachtafval,…



De andere aangeboden diensten



 Al het niet-gesorteerd afval gelijkgesteld 

met huishoudelijk afval

 In zakken of containers

 Via een ophaalcontract

 Verbranding met energievalorisatie

IV. Het niet-gesorteerd afval



Het niet-gesorteerd afval



Het niet-gesorteerd afval



V. De recyclage

Onmogelijk als het afval niet gesorteerd is

Sociale en ecologische voordelen 

 Collectieve winst  algemeen belang

 Minder vervuiling door verwijdering

 Vermindering van de energieconsumptie en 

primaire grondstoffen

 Verkleining van onze ecologische 

voetafdruk



VI. Algemene principes

 Ter beschikking stellen van 

sorteermateriaal

 Belang van de kleurcode

 Affiches met de inhoud van de 

vuilnisbakken

 Contactpersonen inzake sensibilisering, 

informatie en realisatie

 Deelname door heel het bedrijf



VII. Sensibiliseringsmateriaal

 Documentatie (zie enveloppen)

 Bezoeken aan het sorteer- en 

composteercentrum

 Sorteerspel, video, onderleggers,…



Klaar voor de uitdaging?


