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Onderwerp: Belastingreglementen.- Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare Netheid.-
Dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Grondwet in artikel 170 ;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en haar latere wijzigingen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 ;

Gelet op de financiële situatie van de Gemeente ;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door
de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze
heft;

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid , die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde tijdelijke
ingebruikneming van de openbare weg te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering
van de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient hoofd te bieden;

Overwegende dat de gemeentelijke autoriteit op grond van haar fiscale bevoegdheid, bevoegd is om een bijkomende
doelstelling van afschrikking of stimulering na te streven;

Overwegende dat het bestaan en het zich voltrekken, op het grondgebied van de Stad, van onburgerlijk gedrag op het
gebied van openbare netheid van dien aard is, het initiatief van de bewoners te ontmoedigen en een proces van
algemene desinteresse in netheid te genereren ; dat deze situatie ook ten grondslag kan liggen aan het verlies van
belastinginkomsten voor de Stad;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is alle nodige maatregelen te nemen om de verantwoordelijken ertoe aan te
zetten dergelijk onburgerlijk gedrag te verhelpen;

Overwegende dat de Stad, naast andere missies van algemeen belang, ook tot doel heeft om de veiligheid en de
ontwikkeling van de op het grondgebied van de Stad aanwezige gebouwen en terreinen, te waarborgen;
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Overwegende dat het onburgerlijk gedrag een belemmering vormt voor de ontwikkeling en het imago van de Stad en
ten overvloede, voor haar beleid inzake het grondgebied en het toerisme;

Gezien het feit dat onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid, gevolgen heeft voor de
leefomgeving van de mensen die aanwezig zijn op het grondgebied van de Stad, voor de veiligheid en het
veiligheidsgevoel, voor de openbare orde en de netheid van de openbare ruimte;

Overwegende dat de Stad initiatieven wil aanmoedigen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de
mensen die zich op het grondgebied van de Stad bevinden;

Gelet op het feit dat de Gemeente zich dient te voorzien van de nodige middelen met het oog op de optimale uitoefening
van haar taken van openbare dienstverlening, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, deze voorzien door artikel 135 van
de Nieuwe Gemeentewet (117-142) ;

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn om te zorgen voor de openbare netheid en ze in stand te
houden ;

Overwegende dat vervuilingen en andere onburgelijkheden op het gebied van openbare netheid een zware last leggen
op de financiën van de Gemeente ;

Overwegende dat deze belasting tot doel heeft om de Gemeente de nodige financiële middelen te verschaffen om haar
taken, met name het verzekeren en herstellen van de openbare netheid, tot een goed einde te brengen ;

Gezien de gestage stijging van de personeels- en materiaalkosten (met name de aankoop en het onderhoud van
geschikte transportvoertuigen) voor de verwijdering van het afval en de noodzakelijke verhoging van de kosten van
gespecialiseerd personeel in verband met het schoonmaken van de openbare ruimte evenals de kosten van de
behandeling/verwerking van dit afval die door de Stad worden gedragen;

Overwegende dat het vuil en de andere vormen van onburgelijk gedrag op het gebied van openbare netheid de financiën
van de gemeente ernstig belasten;

Overwegende dat het storten van steenpuin, bouwafval, afval van werken of soortgelijk afval het onderwerp moet
uitmaken van ten minste een onderzoek of opzoeking, een rapport en vervolgens een doortocht van een gespecialiseerd
voertuig met als doel het te verwijderen en te vervoeren naar een stortplaats of andere plaats die instaat voor de
behandeling ervan;

Overwegende dat de graffiti, labels en verschillende opschriften, evenals affiches, stickers, borden en dekzeilen die
buiten elke daartoe voorziene houder/ondersteuning zijn geplaatst, de specifieke tussenkomst van de Stad vereisen voor
de herstelling in de oorspronkelijke staat (restauratie in ongerepte staat);

Overwegende dat het achterlaten van zakken, kommen/vaten/containers, meubels, matrassen, voorwerpen en andere
hinderlijke objecten die niet in artikel 2.1 worden genoemd, het voorwerp moet uitmaken van een vaststelling en
vervolgens van een doortocht van een gespecialiseerd voertuig met als doel het te verwijderen en te vervoeren naar een
stortplaats of andere plaats die instaat voor de behandeling ervan;

Overwegende dat voor het deponeren van huishoudelijk chemisch afval de doortocht van een gespecialiseerd voertuig
vereist is met als doel het te verwijderen en te vervoeren naar een afvalverwerkingscentrum dat voor de behandeling
ervan zal zorgen;

Overwegende dat achterlaten van afval, inherent aan het evenement, puin, papier, verpakkingen als gevolg van de
exploitatie van rondtrekkende of ambulante activiteiten op de plaats en in de omgeving van de markt, de extra doorgang
van een stadsagent vereist voor de verwijdering van het afval en de behandeling en / of aflevering ervan aan een
afvalverwerkingscentrum;

Dat dit voor de Stad en niet onaanzienlijke kost vertegenwoordigt op financieel vlak maar ook op het vlak van
competent personeel en geschikt/aangepast materiaal;

Overwegende dat het onjuiste gebruik van afvoeren en oppervlaktewaterwegen wellicht kan leiden tot de verstopping
van afvoeren en overstromingen en risico’s inzake aquaplaning, met zich meebrengt;

Dat het handhaven van de openbare netheid een hoge kost voor de openbare autoriteiten betekent en dat deze
belangrijke kosten worden gedragen door de gemeenschap als geheel, ten nadele van andere uitgaven van algemeen
belang;

Dat het bedrag van de belasting kan worden verhoogd of verdubbeld in gevallen waarin het belastbare feit zich in een
groene ruimte bevindt, niet gemineraliseerd of aan de voet van een boom;
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Dat het inderdaad minder gemakkelijk is om deze niet-gemineraliseerde ruimtes volledig te kunnen reinigen.

Overwegende dat, zelfs als het onderhoud van de openbare netheid altijd een kost zal hebben (het reinigen van
afvoeren, het ledigen van de openbare vuilbakken, het verwijderen van dode bladeren ...), het mogelijk is om deze
aanzienlijk te verminderen, door middel van verschillende acties, waaronder het aanzwengelen van het bewustzijn van
respect voor de openbare ruimte door haar gebruikers.

Overwegende dat het overmatig vullen en het gebruik niet overeenstemmend met een normaal gebruik, als goede
huisvader van de openbare vuilbakken gepaard gaat met een extra doortocht van het personeel van de Stad om te
voorkomen dat ze onbruikbaar worden gemaakt door verstopping waardoor wilde stortingen (sluikstorten kan) ontstaan
aan de voet van de openbare vuilnisbakken en rondom, hetgeen dan weer een bijkomende kost voor de Stad betekent
om deze manden bruikbaar te maken voor alle gebruikers en de verspreiding van ongedierte veroorzaakt.

Overwegende dat de vervuiling door een bouw- of landbouwmachine tijdens de uitvoering van de werken en/of tijdens
het tuinieren, specifieke schoonmaakkosten voor de openbare ruimte met zich meebrengt.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

I. TIJD EN GRONDSLAG
-----------------------------------

Artikel 1 : Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen een gemeentebelasting vastgesteld op de bevuiling
van wegen en openbare plaatsen en ruimtes (ongeacht wie de eigenaar of de beheerder is), evenals plaatsen toegankelijk
voor publiek of zichtbaar vanaf de openbare weg, inclusief trottoirs, voetpaden, bermen, riolen, galerijen en doorgangen
op het privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn, de openbare erfdienstbaarheden, de taluds en sloten, de
parkeergarageshellingen of daarmee gelijkgestelden, de vensterbanken (zelfs privaat), de kelderramen en daarmee
gelijkgestelden, enz. zowel als de gemeentelijke terreinen.

De openbare ruimte omvatten bovendien de inrichtingen bestemd voor het transport en de distributie van
energiegrondstoffen en andere, net als voor bewegwijzeringsmaatregelen.

De openbare ruimte omvat ook de groene wandelingen, de buurtwegen, de parken, de openbare tuinen, de speelpleinen
en –tuinen (inclusief niet zichtbare ruimtes vanuit de openbare weg en wateroppervlakken of wegen), de
hondenspeelweiden, de hondentoiletten, de openbare of voor het publiek toegankelijke parkings zowel als de
boomvoeten, de plantenbakken en de groene ruimtes, terreinen of gronden, de omtrek rond de openbare afvalbakken en
glasbollen, kledingcontainers, enz. zowel als vensterbanken, lage scheidingsmuurtjes, kelderramen enz. aangrenzend de
openbare ruimte.

Artikel 2 :

Worden bedoeld :

1. het sluikstorten of het op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is achterlaten van
afval, buiten de daartoe bestemde of ingerichte plaatsen ;
2. het sluikstorten of het op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is achterlaten van
huisafval, buiten de voor hun ophaling voorziene uren en/of plaatsen, evenals het sluikstorten van afval zakken, van
huis- of commercieel- of daarmee gelijkgestelden afval ondertussen of in of naast een openbare vuilnisbak, in of naast
een glasbol, een textielbol, publieke of private containers, olie containers, enz. zowel als aan een boom voet;
3. het aanbrengen van graffiti, tags of diverse opschriften in de openbare ruimte, de openbare weg, op het
stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of bouwwerk zonder toelating;
4. het aanbrengen van “reverse” of “clean” graffiti, tags of diverse opschriften in de openbare ruimte, de openbare weg,
op het stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of bouwwerk zonder toelating;
5. het plaatsen of aanplakken van affiches, stickers, plakkaten, dekzeilen, van om het even welke afmetingen en
vervaardigd uit om het even welke materialen in de openbare ruimte, op het stadsmeubilair of op een openbaar of
privé-gebouw of bouwwerk zonder toelating en buiten de daartoe bestemde of ingerichte plaatsen ;
6. elk feit dat vervuiling van wegen en openbare plaatsen, evenals plaatsen toegankelijk voor publiek of zichtbaar vanaf
de openbare weg, tot gevolg heeft, alsook elk feit dat vervuiling van stadsmeubilair tot gevolg heeft of een inbreuk stelt
op de netheid ervan.
7. elk feit dat tot gevolg heeft het oneigenlijk gebruik van een openbare vuilnisbak door afval in een zak of niet,
huisafval of niet.
8. het sluikstorten van chemisch huishoudelijk afval of daarmee gelijkgestelden op eender welke plaats. Men bedoelt
met chemisch huisafval onder anderen : frituurolie, detergenten, bleekwater, ammoniak, natriumhydroxide, ontkalkers,
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boenwas, spuitbussen (voor niet-voedingswaren), schuurpoeder voor ovens, kwikthermometers, vernis (lak),
oplosmiddelen, verfstof, lijm, hars, antiroestmiddelen, afbijtmiddelen, verdunners, ontvlekkers, batterijen, accu's,
motorolie, antivries, brandblussers, pesticiden, insecticiden, chemische meststoffen, fotolabproducten, inkt,
fotokopieproducten, radiografieën, neonlampen, injectienaalden;
9. het niet adequaat onderhouden van voetpaden en/of bermen van bewoonde of onbewoonde gebouwen, bezet al dan
niet, evenals de onmiddellijke omgeving van niet bebouwde terreinen;
10. het niet onderhouden van een voor het publiek geopend terras zowel als zijn directe omgeving ;
11. de opzettelijke of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal in een of meerdere kolken,
riolen of oppervlaktewateren;
12. het achterlaten op de standplaatsen en in de omgeving van een markt, rommelmarkt of braderie van afval,
brokstukken, papier en/of verpakkingen afkomstig van de uitbating van een rondtrekkende activiteit op het grondgebied
van de Gemeente.

II. . BEDRAG
----------------------
Artikel 3 :

Het bedrag van de belasting is als volgt vastgesteld :

1. 1000,00 EUR per m³ van puin, bouwafval, werkafval of dergelijk afval, niet bestemd voor ophaling door de
vuilnisdiensten zoals bedoeld in artikel 2.1), zowel als chemisch huishoudelijk afval of daarmee gelijkgestelden zoals
bedoeld in artikel 2.8) van onderhavig reglement.

Elk deel van een kubieke meter wordt als een eenheid gerekend.

2. 500,00 EUR per m³ zakken, recipiënten, meubelen, matrassen, grofvuil en daarmee gelijkgestelde afval dat niet
bestemd is voor ophaling door de vuilnisdiensten, zoals bedoeld in artikel 2.1) van onderhavig reglement.

Elk deel van een kubieke meter wordt als een eenheid gerekend.

3. 500,00 EUR per vierkante meter voor aangebrachte graffiti of tag, of andere inscriptie zoals bedoeld in artikel 2.3)
van onderhavig reglement.

Elk deel van een vierkante meter wordt als een eenheid gerekend.

4. 250,00 EUR voor menselijke uitwerpselen of urine, zoals bedoeld in artikel 2.6).

5. 200,00 € voor elke sigarettenpeuk of gelijkgesteld of kauwgom zoals bedoeld in artikel 2.6).

6. 150,00 EUR per niet toegelaten zak voor ophaling door de vuilnisdiensten zoals bedoeld in artikel 2.1) van
onderhavig reglement ; Met niet toegelaten zak bedoelt men :
a. Voor de bewoners van Stad Brussel elke zak zonder logo van “Net Brussel” ;
b. Voor de bewoners buiten Stad Brussel : elke zak, met of zonder logo van « Net Brussel ».
c. Voor afval dat verband houdt met een beroepsbezigheid: elke zak zonder logo van een geregistreerd afvalophaler en
buitengezet buiten het kader van een commercieel contract.

7. 150,00 EUR per m³ zak of recipiënt, niet opgeplooid karton of daarmee gelijkgestelde afval, slecht gepresenteerd
voor de ophaling, slecht gesorteerd enz., dat al dan niet bestemd is voor de ophaling van afval, zoals bedoeld in artikel
2.1) van onderhavig reglement.

Elk deel van een kubieke meter wordt als een eenheid gerekend.

8. 150,EUR per zak als het afval in een zak gestoken is of per gestarte kubieke meter afval oneigenlijk in een openbare
vuilnisbak achtergelaten zoals bedoeld in artikel 2.7).

9. 100,00 EUR per zak, container voor huishoudelijk afval ter verwijdering door ophaling van afval of ander
reglementair recipiënt met reglementair huisafval of gelijkaardig gevuld, of per kubieke meter karton goed voor de
ophaling voorgelegd, zoals bedoeld in artikel 2.2);

Men verstaat onder een afvalcontainer voor huishoudelijk afval, rigide bergingsmiddelen al dan niet op wieltjes en dit
ongeacht hun capaciteit, bevattend enkel afval van huishoudelijke of professionele aard die het gebruik van de zak met
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logo vervangt.

10. 200,00 EUR per feit, voor elke andere vervuiling (waaronder honden uitwerpselen niet opgeraapt buiten een
hondentoilet, een blikje, het storten in de goot van afval ten gevolge van het vegen van de stoep, achterlaten van voedsel
bestemd voor mensen of voor dieren zonden toelating) als bedoeld in artikel 2.6) van onderhavig reglement.

11. 100,00 EUR per m² voor elke vervuiling door een voertuig, landbouwwerktuig of om het even welk ander werftuig
evenals ten gevolge van verschillende soorten (bouw)werken, inbegrepen tuinwerken of direct door een voertuig of niet,
zoals bedoeld in artikel 2.6).

Elk deel van een vierkante meter wordt als een eenheid gerekend.

12. 100,00 EUR per aangeplakte affiche, sticker of gelijkgesteld, als bedoeld in artikel 2.5 van onderhavig reglement of
per m² aanbrengen van “reverse” of “clean” graffiti, tags, of diverse opschriften als bedoeld in artikel 2.4) van
onderhavig reglement;

13. 50,00 EUR per fluim, zoals bedoeld in artikel 2.6) van onderhavig reglement;

14. 25,00 EUR per lopende meter gevel (of gelijkgesteld) voor een niet of slecht onderhoud van een voetpad of een
terras zoals bedoeld in artikels 2.9) en 2.10).

Elk deel van een lopende meter wordt als een eenheid gerekend.

15. Voor het reinigen van de openbare ruimte bezet door markten, rommelmarkten of braderieën of andere
evenementen, zoals bedoeld in artikel 2.12, in overeenstemming met de bovenvermelde bedragen.

16. Voor alle feiten voor dewelke de berekening van het bedrag tot stand komt per m³ of per m² , zal een minimaal
bedrag dat overeenkomt met een éénheid aangerekend worden en de berekening zal opgesteld worden op basis van
volledige éénheden naar boven afgerond.

17. Elk bovenvermeld bedrag kan met 50,00 EUR per éénheid vermeerderd worden voor opzettelijke of onopzettelijke
feiten die op een boomvoet of een rioolkolk gepleegd werden.

18. Elk bovenvermeld bedrag kan ook verdubbeld worden voor feiten die in een groene of niet gemineraliseerde ruimte,
aangeplant of niet, plaats vinden, buiten op boomvoeten.

III. BELASTINGPLICHTIGEN
------------------------------------------
Artikel 4 : De belasting is verschuldigd, in de genoemde volgorde en op basis van de identificatiemogelijkheden en
volgens de identificatiemogelijkheden :

1. in het voorkomende geval bedoeld in artikel 2.1) en in artikel 2.8) is de belasting hoofdelijk verschuldigd, door de
dader van het sluikstorten of het achterlaten van vuilnis, de originele houder van het gestorte of achtergelaten voorwerp,
het gezinshoofd; bij sluikstorten of het op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is
achterlaten van vuilnis, door de dader van het sluikstorten of het achterlaten, de originele houder van het gestorte of
achtergelaten voorwerp, de bewoner of eigenaar van de grond waarop het storten of achterlaten gebeurt ;

2. in het voorkomende geval bedoeld in artikel 2.2) en in artikel 2.7) , door de dader van het sluikstorten of het
achterlaten van vuilnis, de originele houder van het gestorte of achtergelaten voorwerp, het gezinshoofd; bij sluikstorten
of het op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is achterlaten van vuilnis, buiten de
voor hun ophaling voorziene uren of plaatsen, door de dader van het sluikstorten of het achterlaten van vuilnis, de
originele houder van het gestorte of achtergelaten vuilnis, de bewoner of eigenaar van de grond waarop het storten of
achterlaten gebeurt;

3. het aanbrengen van graffiti, tags of diverse opschriften op het stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of
bouwwerk of op elke andere drager die daartoe niet dient zoals bedoeld in artikels 2.3) en 2.4), is de belasting
verschuldigd door de dader van de graffiti of zijn opdrachtgever ;

4. bij aanbrengen van affiches of stickers op het stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of bouwwerk of op
elke andere drager die daartoe niet dient, door de persoon die de affiche of sticker heeft aangeplakt, de
verantwoordelijke uitgever van de affiche of sticker, de eigenaar van de affiche of sticker, de organisator of
verantwoordelijke van het evenement of ondertekenaar van het huurcontract van de plaats waar het evenement plaats
heeft, de persoon of organisatie die de eventuele toelatingen gevraagd heeft, de eigenaar of verantwoordelijke van die
plaats waar het evenement plaats neemt (buiten de openbare ruimte). In geval van verkiezingspropaganda en wanneer
de affiche alleen het letterwoord of het nummer van de lijst vermeldt, zal de eerste kandidaat van de lijst de belasting
verschuldigd zijn ;
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5. bij het begaan van elke daad van vervuiling bedoeld in artikel 2.6) van onderhavig reglement is de dader
aansprakelijk;

6. voor het niet reinigen van de voetpaden en/of bermen van gebouwen die al dan niet voor bewoning bestemd zijn en al
dan niet bezet worden, of onbebouwde niet-onderhouden en/of niet net gehouden terreinen zoals bedoeld in artikel 2.9),
door de natuurlijke of rechtspersoon belast met het dagelijks onderhoud van het goed, de huurder, de eigenaar, de
mede-eigenaar, de vruchtgebruiker, de conciërge, de portier, de bewaker of elke houder van een zakelijk recht op het
gebouw.

7. voor het niet reinigen van een terras zowel als de bijhorende omgeving en bermen van dit terras, zoals bedoeld in
artikel 2.10), de exploitant, de begunstigde van de vergunning voor dat terras, of de uitbater van de horecazaak.

8. betreffende artikel 2.12), de natuurlijke persoon, rechtspersoon of aangestelde persoon die voor eigen rekening een
rondtrekkende activiteit zelfs occasioneel uitoefent en/of titularis is van een werkgeversvergunning, de organisator van
markten, rommelmarkten, braderieën of ander evenement.

9. voor alle artikels, indien het feit dat de belasting genereert gepleegd werd vanaf, vanuit of door middel van een
gemotoriseerd voertuig of door de bestuurder van het betrokken voertuig, ingeschreven op naam van een fysiek persoon
en dat de bestuurder op het moment van de vaststelling van de inbreuk niet werd geïdentificeerd, dan wordt
verondersteld dat het feit dat de belasting genereert gepleegd is geweest door de titularis van de kentekenplaat van het
voertuig.

De titularis van de kentekenplaat kan dit vermoeden van misdrijf omkeren door, met alle middelen te bewijzen, dat hij
niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij gehouden tot het overmaken van de identiteit
van de onbetwistbare bestuurder, behalve indien hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

De bekendmaking van de identiteit van de bestuurder dient binnen een termijn van 15 dagen te gebeuren met ingang op
de dag dat de titularis van de kentekenplaat kan bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het moment van de feiten.

10. als een door onderhavig reglement bedoelde vervuiling gepleegd wordt door toedoen van een persoon, een dier of
een zaak in de zin van artikels 1384 tot 1386 van het burgerlijk wetboek, is de belasting verschuldigd door de
verantwoordelijke, de eigenaar en de hoeder van deze persoon, dit dier of deze zaak op het moment waarop de
vervuiling wordt vastgesteld.

IV. VASTSTELLINGGEN
-------------------------------

Artikel 5 : De feiten die aanleiding geven tot de in dit reglement bedoelde belasting, worden vastgesteld door
ambtenaren door de Stad Brussel beëdigd, die daartoe speciaal zijn aangesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen.

V. INNING EN GESCHILLEN
---------------------------------------------

Artikel 6 : De belasting is via inkohiering verschuldigd ;

Artikel 7 : De invordering en de beslechting van geschillen met betrekking tot onderhavige belasting worden geregeld
overeenkomstig de beschikkingen van de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen.
Bij niet-tijdige betaling van de belasting zijn de kosten van de aangetekende zendingen van herinneringsbrieven voor de
rekening van de belastingplichtige.

VI. TOEPASSING
----------------------

Artikel 8 : Huidig reglement annuleert en vervangt, op de dag van zijn invoegetreding, het taksreglement over
onburgerlijke houding op het gebied van openbare reinheid, goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 17
december 2018.

Aldus beraadslaagd in zitting van 16/12/2019
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre délégué,
De gedelegeerde Burgemeester,
Ans Persoons (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
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