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                      Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen 

 

Een huis-aan-huis kledinginzameling houdt in: een eenmalige oproep aan inwoners om op een 

bepaalde dag zakken aan de weg te zetten met daarin schone kleding, textiel en schoenen. Het 

ophalen van deze zakken is de feitelijke kledinginzameling. De totale inzamelingsperiode is maximaal 

één week. Voor deze activiteit is in de gemeente Houten een kledinginzamelingsvergunning vereist. 

 

Procedure toewijzing kledinginzamelingsvergunningen 

1. Per kalenderjaar worden maximaal 4 kledinginzamelingsvergunningen verleend. Eén per 

kwartaal. De gemeente bepaalt de specifieke inzamelingsweek. Op verzoek kan hiervan 

worden afgeweken. 

 

2. Voor een kledinginzamelingsvergunning komen uitsluitend instellingen in aanmerking: 

a. met een CBF
1
-erkenning, én 

b. die vóór 15 oktober het voorafgaande jaar te kennen hebben gegeven in aanmerking 

te willen komen voor een kledinginzamelingsvergunning. 

 

3. Als er meer dan 4 instellingen aan al de onder 2 genoemde criteria voldoen, wordt er tussen 

deze instellingen geloot. Er worden daarbij 6 loten getrokken. De daarbij behorende 

instellingen worden op volgorde van loting genummerd. 

 

4. Als meerdere ingelote instellingen voorkeur hebben voor een kledinginzameling in hetzelfde 

kwartaal, dan worden de kledinginzamelingsvergunningen toegekend op volgorde van loting. 

De instelling die eerder was ingeloot krijgt dan voorkeur voor het kwartaal. Met de ander wordt 

contact opgenomen met de vraag of de kledinginzameling in een ander kwartaal kan 

plaatsvinden. Zo nee, dan wordt vergunning verleend aan de eerstvolgende ingelote. 

 

5. Wanneer een instelling voor de kledinginzameling te kennen geeft geen gebruik te zullen 

maken van de kledinginzamelingsvergunning, dan heeft de eerstvolgende ingelote recht op 

die kledinginzamelingsvergunning. 

 

6. De instelling die een kledinginzameling heeft gehouden, geeft uiterlijk 3 maanden na die 

inzameling de opbrengst daarvan door aan de gemeente. 

 

7. De ‘Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen’ treden in werking per             

21 februari 2018 en zijn tevens van toepassing op de aanvragen voor het jaar 2019. 
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