PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID
Openbare Netheid : de stad Brussel veel strenger tegen
onburgerlijk gedrag
Brussel, 28 maart 2017 – Op initiatief van de Schepen van openbare Netheid,
Karine Lalieux, heeft de Gemeenteraad van de stad unaniem de wijziging van
de bedragen van de heffingen op onburgerlijk gedrag inzake openbare netheid
goedgekeurd. « Met deze verhoging toont het College zijn sterke wil om het
onburgerlijk gedrag, dat de levens van de Brusselaars bederft, te bestrijden »
bevestigt Karine Lalieux.
Om tegen dit onburgerlijk gedrag te strijden heeft de Schepen van openbare Netheid
3 luiken ontwikkeld : informatie , sensibilisering en bekeuring. Voor elk luik werden
er talrijke initiatieven opgesteld ( netheidskalender, sensibilisering in de scholen, Dag
van de Netheid, netheidsbemiddelaars…)
Sinds 2007 werden er al meer dan 46.000 heffingen opgesteld voor onburgerlijk
gedrag inzake openbare netheid. De beëdigde agenten spenderen talrijke uren om
hetzij zakken te doorzoeken die worden geplaatst buiten de toegestane uren, hetzij
om verdoken acties uit te voeren, in samenwerking met de Politie, om de daders
van sluikstort op heterdaad te betrappen. « De stad Brussel maakt er een sterk punt
van om alle heffingen in te vorderen. Dit neemt soms veel tijd in beslag maar de
invordering ligt op 90 % . De enigen die eraan ontsnappen hebben een motief die de
fiscale administratie heeft overtuigd, dit bedraagt 10 % van de opgestelde heffingen
» legt mevrouw Lalieux uit.
Ondanks deze acties blijft het aantal overtreders nog aanzienlijk. De Schepen van
openbare Netheid heeft dus besloten om zich strenger op te stellen tegenover de
personen die de goede samenleving niet respecteren.
Zo zullen de vuilniszakken buiten de toegestane uren worden beboet met een
heffing van 100€ in plaats van 50€. De onwettige zakken worden beboet met een
heffing van 150€.
« De hervorming van het Gewest voor de ophalingen verschaft een bijkomende
dienst aan de inwoners van Brussel. Het lijkt mij dus logisch dat wij de personen die
deze aangeboden dienst niet respecteren strenger bestraffen » voegt de Schepen
van openbare Netheid toe.
De derde verhoging steunt op de vervuilingen die worden beboet door de Politie. Dit
omvat de honden –en menselijke uitwerpselen, weggooien van afval en kauwgom op
de grond. Deze heffing werd verdubbeld tot een bedrag van 100€.

« De Stad Brussel beschikt over 4633 openbare vuilnismanden op zijn grondgebied.
Het wordt hoog tijd dat de gebruikers van de stad de inspanning van een paar
bijkomende stappen leveren en dit voor ieders welzijn » verklaart de Schepen. « Het
is belangrijk om te herhalen dat er geen klein onburgerlijk gedrag bestaat en dat de
netheid de verantwoordelijkheid is van iedere burger » voegt Karine Lalieux toe.

Evolutie van de bedragen voor onburgerlijk gedrag

Voor

Heden

Sluikstort

250€/m³

250€/m³

Ongeldige vuilniszakken

Onbestaande

150€

Vuilniszakken buiten de 50€
toegestane uren

100€

Graffiti / Tags

150€

150€

Wildplakken

50€

50€

Sigarettenpeuk / Spuwen 50€

50€

Andere
vervuilingen 50€
(Urine,
honden-en
menselijke uitwerpselen,
kauwgom, blikje)

100€
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