Stad Brussel : 13 heffingen per dag in 2017 inzake openbare Netheid
Brussel, 12 maart 2018 – Dagelijks onderhoudt de dienst Netheid onze straten, dagelijks
blijven bepaalde personen de stad vervuilen. Doorheen de jaren zijn de middelen om te
strijden tegen deze situatie alleen maar toegenomen. 2017 was geen uitzondering en de
Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux, heeft beslist om nogmaals het arsenaal,
dat ter beschikking van de dienst Netheid staat, te vergroten om de vervuilers van de Stad
te beboeten.
In eerste instantie werd het bedrag van de heffingen aanzienlijk verhoogd. De vuilniszakken op
de weg buiten de toegestane uren worden vanaf nu beboet met een bedrag van 100€ tegen 50€
voordien. De niet-reglementaire zakken (zwarte zakken, herbruikbare tassen,…) en die dus niet
opgehaald worden door het gewestelijke Agentschap Net Brussel worden beboet met een
bedrag van 150€. Het bedrag voor de hondenuitwerpselen is ook verdubbeld van 50€ naar 100€.
Deze bedragen werken ontradend en voor elk onburgerlijk gedrag heeft de Schepen een
oplossing voorzien voor de bewoners. « De vuilniszakken worden tweemaal per week
opgehaald, de Stad heeft meer dan 4000 openbare vuilnisbakken ter beschikking, er worden
ophaalacties driemaal per jaar georganiseerd voor grof huisvuil, er is een uitgebreid netwerk van
hondentoiletten op zijn grondgebied. Alle middelen worden ingezet om de netheid in onze stad te
eerbiedigen » ligt Karine Lalieux toe.
Om dit nieuwe tarief toe te passen heeft de Stad Brussel zijn aantal verbaliserende ambtenaars
verhoogd. Vandaag zijn er 60 ambtenaars tegen 35 voorheen die, bovenop hun dagtaak, de
mogelijkheid hebben om heffingen op te stellen. Tijdens 2017 werden er 6 ambtenaars
aangeworven met als enige opdracht de overtreders te bekeuren en dan voornamelijk het
onderdrukken van het sluikstort. « In drie maand tijd zien we een toename van 7% van bekeurde
overtreders dank zij het werk van deze nieuwe ambtenaars » voegt de Schepen toe.
Tijdens 2017 werden er bijna 5.000 heffingen opgesteld, dit betekent 13 heffingen per dag. « De
vuilniszakken op de weg buiten de toegestane uren (2.996) en het sluikstort (973)
vertegenwoordigen het grootst aantal bekeuringen en hebben de grootste impact op de
levenskwaliteit van de Brusselaars » verduidelijkt Karine Lalieux.
Een belangrijk detail voor de personen die geen horen hebben naar al deze voorziene middelen :
« Voor de Stad Brussel is het een erezaak om iedere overtreder te beboeten. Het is natuurlijk
steeds mogelijk om beroep aan te tekenen, een fout is altijd mogelijk. Maar doorgaans worden
de heffingen betaald » besluit Karine Lalieux.
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