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Besluit - Raad van 17/12/2018

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr.
DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE,
Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. FRELINX, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN
BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Belastingreglementen 2019.- Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare
Netheid.- Dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Grondwet in artikel 170 ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikels 117 lid 1, 118 lid 1, 119 en 119bis ;
Gelet op de Algemene Agglomeratieverordening van 15 juli 1993 inzake de vuilnisophaling ; Gelet op de Ordonnantie
van 7 maart 1991
inzake afvalpreventie en –beheer ;
Gelet op de Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing
van misdrijven inzake leefmilieu ;
Gelet op het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn om te zorgen voor de openbare netheid en ze in stand te
houden ; dat het in dit opzicht toelaatbaar is dat zij de daders van onburgerlijk gedrag inzake openbare netheid daarin
laat bijdragen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
I. TIJD EN GRONDSLAG
----------------------------------Artikel 1 : Er wordt voor de dienstjaren 2017 en 2019 inbegrepen een gemeentebelasting vastgesteld op de bevuiling
van wegen en openbare plaatsen, evenals plaatsen toegankelijk voor publiek of zichtbaar vanaf de openbare weg.
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 ;
3. het aanbrengen van graffiti, tags of diverse opschriften op het stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of
bouwwerk ;
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4. het aanplakken van affiches en stickers op het stadsmeubilair of op een openbaar of privé-gebouw of bouwwerk;
5. 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.
II . BEDRAG
---------------------Artikel 3 : Het bedrag van de belasting is als volgt vastgesteld:
1) 250,00 EUR per m³ zakken, recipiënten, meubelen, matrassen, puin, bouwafval of dergelijk afval dat niet bestemd is
voor ophaling door de vuilnisdiensten, zoals bedoeld in artikel 2.1 van onderhavig reglement ;
2) 150,00 EUR per m³ zak of recipiënt, niet opgeplooid karton of dergelijke, in beperkt volume die al dan niet bestemd
zijn voor de ophaling van grof huisvuil, zoals bedoeld in artikel 2.1 van onderhavig reglement ;
3) 150,00 EUR per niet toegelaten zak voor ophaling door de vuilnisdiensten, zoals bedoeld in artikel 2.1 van
onderhavig reglement ;
4) 100,00 EUR per zak of recipiënt met huisafval of gelijkaardig , zoals bedoeld in artikel 2.2;
5) 150,00 EUR per aangebrachte graffiti of tag, of andere inscriptie zoals bedoeld in artikel 2.3 van onderhavig
reglement ;
6) 50,00 EUR per aangeplakte affiche of sticker, als bedoeld in artikel 2.4 van onderhavig reglement ;
7) 50,00 EUR per sigarettenpeuk (of gelijkgesteld) of fluim, zoals bedoeld in artikel 2.5 van onderhavig reglement;
8) 100,00 EUR voor elke andere vervuiling (waaronder wildplassen, honden- of menselijke uitwerpselen, kauwgom,
blikje) door een persoon of door de zaak, het dier of de persoon die onder zijn hoede staat, als bedoeld in artikel 2.5 van
onderhavig reglement.
III. BELASTINGPLICHTIGEN
-----------------------------------------Artikel 4 : De belasting is verschuldigd, in de genoemde volgorde en op basis van de identificatiemogelijkheden :
1. in het voorkomende geval bedoeld in artikel 2.1 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; 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 , door de dader van het sluikstorten of het achterlaten van vuilnis, de
originele houder van het gestorte of achtergelaten voorwerp; 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, is de belasting verschuldigd door de dader van de graffiti ;
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;
5. bij het begaan van elke daad van vervuiling bedoeld in artikel 2.5 van onderhavig reglement is de dader
aansprakelijk;
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. VRIJSTELLING
------------------------------Artikel 5 : Is vrijgesteld van de betaling van de belasting, de bewoner of eigenaar van de grond waarop het sluikstorten
of achterlaten van vuilnis gebeurde, zoals bedoeld door artikels 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 in fine, die binnen een termijn van
10 dagen na de verzending van het administratieve document waarin hij wordt verzocht de belasting te vereffenen, het
bewijs levert dat werken zijn aangevat om alles terug in orde te brengen.
V. VASTSTELLINGGEN
------------------------------Artikel 6 : 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.
VI. INNING EN GESCHILLEN
--------------------------------------------Artikel 7 : De belasting is contant of via inkohiering verschuldigd. Indien de belasting via inkohiering is verschuldigd,
wordt de belasting ter kennis van de belastingplichtige gebracht door middel van een administratief document, waarin
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hij verzocht wordt dit binnen vijftien dagen te vereffenen door storting in de gemeentekas of door overschrijving of
storting op de rekening van de gemeente;
Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8 : 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.
VII. TOEPASSING
Artikel 9 : Huidig reglement annuleert en vervangt, op de dag van zijn invoege treden, het taksreglement over
onburgerlijke houding op het gebied van openbare reinheid, goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 27
maart 2017.
Aldus beraadslaagd in zitting van 17/12/2018
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:
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