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Besluit - Raad van 22/04/2013

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr.
HARICHE, Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL KTIBI,
M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr.
EL HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr.
CEUX, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES,
M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme
mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr.
DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Graffitireglement.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de Grondwet in haar artikel 170 ;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet, onder meer artikel 135 ;

Gelet op de Gemeentelijke verordening op gebouwen, onder meer artikels 6, 36, 37 en 172 ;

Gelet op het Algemene Politiereglement van de Stad Brussel, onder meer artikel 50.

Gelet op de financiën van de gemeente ;

I. DOEL

Artikel 1

Er wordt bij de dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel een Cel opgericht voor de verwijdering van tags en
graffiti.

Deze Cel treedt ofwel op met haar eigen middelen, ofwel via een door de Stad aangewezen aannemer.

Artikel 2

§1. In de mate van zijn technische en financiële mogelijkheden, verzekert de Cel, op het grondgebied van de Stad
Brussel, in voor het verwijderen van tags en graffiti op gevels zichtbaar op de openbare ruimte :

a. Van privé-gebouwen die eigendom zijn van particulieren of ondernemingen en uitsluitend bestemt voor woonruimte;
b. Van gebouwen die eigendom zijn van de Stad Brussel;
c. Van gebouwen die eigendom zijn van de Vastgoedmaatschappijen van de Openbare Dienst;
d. Van de schoolgebouwen, alle netwerken inbegrepen;

§ 2. De Cel mag het verwijderen van tags en graffiti verzekeren op het stadsmeubilair van de Stad Brussel of van een
andere openbare dienst.

II. WIJZEN VAN OPTREDEN

Artikel 3

De Cel treedt op :

a) op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar of de syndicus van het roerend of onroerend goed dat wordt genoemd in
artikel 2 §1. en dat is aangetast door een of meer tags en/of graffiti ;
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b) op eigen initiatief, na een tag of graffiti te hebben vastgesteld op een van de eigendommen genoemd in artikel 2 §1.
en na een schrijven aan de eigenaar of de syndicus om zelf tot verwijderen van de tag of graffiti over te gaan , behalve
indien de eigenaar of de syndicus binnen één kalendermaand na ontvangst van het schrijven tot verwijderen is
overgegaan of indien de eigenaar of syndicus zich expliciet ertegen heeft verzet binnen dezelfde tijdsduur.

c) op eigen initiatief en zonder tijdsduur in alle gevallen van dwingende noodzaak. In deze categorie inbegrepen, de
tussenkomsten uitgevoerd bij de aanwezigheid van een tag of graffiti in tegenstrijd met de openbare orde of openbare
zeden.

d) op eigen initiatief op de gebouwen bedoeld in artikel 2 § 2.

III. VERGUNNING

Artikel 4

a. in het voorkomende geval bedoeld in artikel 3,a) mag de Cel enkel tussenkomen na het ontvangen van de
toestemming/vergunning, waarvan het voorbeeld wordt bijgevoegd aan het reglement, van de eigenaar of syndicus.
Deze vergunning is 5 jaar geldig

b. in het geval bedoeld in artikel 3, b) geldt het gebrek aan een reactie van de eigenaar of syndicus, binnen een tijdsduur
van één kalendermaand, als toestemming. Deze vergunning is 5 jaar geldig.

c. In het voorkomende geval bedoeld in artikel 3,c) et d) is er geen toestemming nodig.

IV. KOSTEN VAN TUSSENKOMST

Artikel 5

De Cel graffiti komt kosteloos tussen.

V. BIJZONDERE OPENBAARHEID

Artikel 6

In het kader van het voorkomende geval dat wordt genoemd in artikel 3, b), informeert de Stad bovendien de bewoners
van de betrokken zone via een huis-aan-huisblad.

VI. IN VOEGE TREDING

Artikel 7

Het huidige reglement schrapt en vervangt op de dag van zijn in voege treden het graffitireglement dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2011.

Aldus beraadslaagd in zitting van 22/04/2013

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Pour les points 47 à 50 - Voor de punten 47 tot 50 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Bijlagen:
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