
 

 

 

 

 

 

Overlast bestrijden voor een schonere en aangenamere stad. 

Ieder jaar verzamelt de Stad Brussel bijna 10 000 ton afval. Dat is een kost die alle Brusselaars 

dragen, ook diegenen die zich inzetten voor een positieve samenleving en een schone stad. 

Wildplassen, spuwen, blikjes op straat gooien, kauwgom of sigarettenpeuken weggooien... dat zijn 

stuk voor stuk handelingen met een aanzienlijke impact op onze leefomgeving die het imago van 

onze stad bezoedelen. De Stad Brussel wil overtreders sensibiliseren door de boetes voor dit soort 

gedrag te verhogen.  

Op maandag 16 december heeft de Gemeenteraad van de Stad Brussel gestemd voor een verhoging 

van de boetes voor overlast. In 2019 werden ongeveer 7 000 processen-verbaal opgetekend voor 

vervuiling, waaronder 1 941 voor sluikstorten, 813 voor wildplakken en 373 voor andere vormen van 

vervuiling. Vele medewerkers zetten zich dagelijks in om de stad schoon te houden, maar dat brengt 

een behoorlijke kost met zich mee. Om dit soort onaangepast en respectloos gedrag aan banden te 

leggen, zullen we in de eerste plaats op drie belangrijke punten inzetten: onze diensten versterken, 

de bewoners en bezoekers sensibiliseren en onburgerlijk gedrag verbaliseren.  

“Een schone stad is een publiek goed. Iedereen heeft er recht op. Je oude matras om 2 uur ‘s nachts op 

de hoek van de straat dumpen, je bouwafval aan de kant van de weg achterlaten, zelfs je 

sigarettenpeuk op de grond gooien is niet zo onschuldig als je zou denken. Het is niet redelijk om 

iedereen voor dit soort gedrag te laten opdraaien”, aldus Zoubida Jellab, Schepen van Openbare 

Netheid en Zero Waste.  

De Gemeenteraad van de Stad Brussel heeft beslist om sluikstorten te sanctioneren met een boete 

van 500€/m3, maar dat tarief kan oplopen tot 1000€/m3 indien het gaat om bouwafval of chemische 

en/of gevaarlijke producten. Voor wildplassen krijg je een boete van 250€/overtreding. Het weggooien 

van een blikje of hondenpoep laten liggen is goed voor een boete van 200€/overtreding. Het 

aanplakken van affiches zonder toelating wordt beboet met 100€/m². Voor tags en graffiti mag je je 

aan een boete van 500€/m² verwachten.  

“Het is zeker niet ons doel om de stadskassa te spijzen. Ik wil vooral een krachtig signaal geven aan de 

overtreders en iedereen die in de stad leeft of werkt (inwoners, weggebruikers, instellingen, kantoren, 

handelszaken...) sensibiliseren. We hopen juist dat we dit reglement minder en minder zullen moeten 

toepassen en dat de Stad Brussel een voorbeeld wordt wat netheid betreft”, voegt Zoubida Jellab er 

nog aan toe.  

Om de overtreders te kunnen vervolgen, werden 3 extra medewerkers en 9 mobiele camera’s ingezet, 

ter versterking van het huidige team van 6 medewerkers die de overlast met betrekking tot de 

openbare netheid vaststellen op het terrein en de 109 medewerkers aangesteld in de cellen Openbare 



Netheid en Groene Zones. Sinds oktober 2019 worden er in verschillende wijken mobiele camera’s 

geïnstalleerd.  

“Ik wens alle Brusselaars een aangename en warme leefomgeving toe. Openbare netheid speelt hierin 

een belangrijke rol. Onze teams voor de Openbare Netheid doen hun werk bijzonder goed, en daar 

moeten we hen erg dankbaar voor zijn. Laten we ook aan hen denken en onze stad netjes houden. 

Onze Stad verdient het respect van iedereen”, besluit Burgemeester Philippe Close. 

 

Contactpersonen: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 0493 65 35 52. 

Wafaa Hammich, woordvoerster van Philippe Close, 0484 87 06 61. 

 

 

 

 


