
TOESTEMMING TOT HET VERWIJDEREN VAN TAGS EN/OF 

GRAFFITIS 
Graffiti reglement uitgevaardigd door de Gemeenteraad van de Stad Brussel op datum van 22 april 2013 

 

 

Huidig machtigingsformulier is, gedateerd en ondertekend, terug te sturen naar het 

departement Wegeniswerken van de Stad Brussel, ter attentie van de heer Nicolas Vazquez, 

Technisch Directeur van de dienst Openbare Reinheid, Ruimingskaai 1 – 1000 Brussel 

(fax :  02/279.56.98  -  mail : netheid@brucity.be) 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot het departement Wegeniswerken van de 

Stad Brussel op het nummer 02/279.56.51. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft als objectief de Stad Brussel properder te maken, 

onder andere door tags en graffiti te bestrijden.  Om dit objectief te behalen, heeft de Stad Brussel een 

dienst opgericht die zich bezig houdt met het verwijderen van graffiti. 

Indien u wenst gebruik te maken van deze dienst ter verwijdering van graffitis op uw gebouw, gelieve 

dan onderstaand machtigingsdocument volledig in te vullen. 

 

Ik, ondergetekende (naam, voornaam) : 

Rijksregisternummer : 

Ondernemingsnummer / BTW-nummer voor de syndicus : 

Adres :        Nummer : 

Postcode : 

Telefoonnummer/gsm : 

Mailadres : 

In de hoedanigheid van (kruis de juiste optie aan) : 

o Eigenaar 

o Dossierbeheerder en/of syndicus : 

Verleen de Stad Brussel de toestemming tot het verwijderen van tags en/of graffitis die aanwezig zijn 

op de gevel van het gebouw gelegen te : 

 

Straat/Laan :        Nummer : 

Postcode :          

 

Opgesteld te ………………… op datum van …………………… Handtekening : …………....... 

 

mailto:netheid@brucity.be


Aanvullende inlichtingen : 

Huidige machtiging, die een geldigheidsduur heeft van vijf jaar, laat de Stad toe om op te treden iedere 

maal dit vereist is teneinde het verwijderen van tags en/of graffitis op de gevel van het bovenvermeld 

onroerend goed te kunnen verzekeren. 

De dienst verzekert, op het grondgebied van de Stad Brussel, de verwijdering van tags en graffitis op 

gevels van private gebouwen uitgevend op de openbare weg, behorend tot particulieren of 

ondernemingen, en exclusief bestemd als woongelegenheid. 

 

De Stad verbindt zich ertoe de werkzaamheden uit te voeren volgens de regels van de kunst.  Deze 

verbintenis beperkt zich echter tot het inzetten van middelen : de Stad zal alles in het werk stellen om 

de graffiti te verwijderen binnen de grenzen van haar technische en budgettaire middelen. 

Stad Brussel eigent zich het recht toe het reinigen te onderbreken indien ze vaststelt dat de 

behandeling onvoorziene gevolgen heeft of het gewenste resultaat niet bereikt. De Stad Brussel mag 

het reinigen eveneens onderbreken indien de weersomstandigheden ongunstig zijn of in geval van 

heirkracht.  Er zal haar geen enkele schadevergoeding kunnen worden aangerekend. 

De eiser ziet moedwillig af van elke eis t.o.v. Stad Brussel behalve in het geval van evidente 

nalatigheid. 

Het staat u vrij om ten allen tijde deze huidige machtiging op te zeggen door middel van een schrijven 

geadresseerd aan het Departement Wegeniswerken van de Stad Brussel. 

 

 

Voor het Departement Wegeniswerken van de Stad Brussel 

Nico Raemdonck, Ingénieur, Ingenieur-Directeur-Generaal 

Ruimingskaai n° 1, 1000 Brussel 

 

  

 

 


