
STAD BRUSSEL 

PERSBERICHT 

SCHEPENAMBT OPENBARE NETHEID 

 

 
 
 

Wijziging van het bekeuringsbeleid voor bepaalde vormen van 

onburgerlijk gedrag: hogere boetes voor sluikstorten en wildplassen 
 

 

 
Brussel, 13 augustus 2013 – Sinds 7 augustus 2013 is een nieuw 

heffingsreglement inzake Openbare Netheid van kracht in de Stad Brussel. 
Het doel van dit nieuwe reglement is eenvoudig: het bekeuringsbeleid 
tegen bepaalde vormen van onburgerlijk gedrag verscherpen. Zo wordt de 

boete voor sluikstorten van 100 euro/m³ opgetrokken tot 250 euro/m³. 
De boete voor wildplassen op de openbare weg gaat van 50 euro naar 100 

euro. 
 
 
Verhoging van de boete voor sluikstorten en wildplassen 
 
In december 2007 voerde schepen Karine Lalieux voor de Stad een reglement in 
dat de boetes voor onburgerlijk gedrag inzake Openbare Netheid vastlegde. Deze 
maatregel maakt integraal deel uit van het beleid van de Stad inzake netheid. Het 
reglement laat toe om de plegers van onburgerlijk gedrag te bekeuren, met name 
zij die de openbare ruimte vervuilen en die verantwoordelijk zijn voor 
netheidsproblemen. 
 
Het is een zeer eenvoudige maatregel waarmee de doeltreffendheid van de 
bekeuring met 50 werd vermenigvuldigd. Het reglement wordt toegepast door 51 
agenten van de Dienst Openbare Netheid van de Stad die hiertoe speciaal beëdigd 
zijn en door de Brusselse Politiebeambten (die een specifieke opleiding kregen). Dit 
reglement inzake heffingen maakt het dagelijks mogelijk om onburgerlijk gedrag 
dat de kwaliteit van de openbare ruimte ondermijnt, te beboeten. In totaal werden 
in 5 jaar tijd meer dan 32.000 bekeuringen uitgeschreven.  
 
Dit beleid heeft zijn doeltreffendheid aangetoond, met name voor wat zwerfvuil en 
wildaanplakking betreft. Op het vlak van sluikstorten en wildplassen is duidelijke 
verbetering zichtbaar op bepaalde plaatsen, al komt dit soort onburgerlijk gedrag 

nog al te vaak voor. Daarom besliste Karine Lalieux overeenkomstig het 
engagement dat zij aanging voor deze legislatuur om de toon ten overstaan van 

bepaalde gedragingen te verharden: 
 
“Ik stel vandaag voor om dit beleid te verscherpen door een verhoging van de 
boetes op gedrag dat ernstige schade toebrengt aan onze leefomgeving, namelijk 
wildplassen en sluikstorten,” aldus Karine Lalieux, schepen van Openbare Netheid. 
 
Het nieuwe Reglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 april, 
werd bekrachtigd door de toezichthoudende overheid en trad officieel in voege op 
7 augustus 2013. 
 

De heffing op wildplassen op de openbare weg wordt dus verhoogd van 50 euro tot 
100 euro. Dit gedrag is immers bijzonder verwerpelijk en kan de plaats waar het 

gebeurt voor lange tijd beschadigen en doordrenken. Parallel laat de Stad Brussel 



ook openbare toiletten en urinoirs installeren om de strijd aan te gaan met 

wildplassers en om concrete oplossingen voor te stellen. Het reinigen met water 
van plaatsen waar wildplassen frequent voorkomt, werd algemeen uitgebreid. “Ik 

zet concrete en doeltreffende middelen in om deze problematiek aan te pakken. 
Toiletten, urinoirs, reiniging met water zijn daar belangrijke onderdelen van. Maar 
mijn dienst kan niet eindeloos de vervuilingen van bepaalde personen blijven 

opkuisen. De personen die wildplassen op straat, tegen de gevels en tegen de 
monumenten zullen vanaf nu nog zwaarder bestraft worden.” 

 
Voorheen werd sluikstorten beboet met 100 euro per begonnen kubieke meter. De 
boete wordt nu opgetrokken tot 250 euro per begonnen kubieke meter. 

Sluikstorten zorgt voor een reële overlast en er moeten specifieke en dure 
middelen ingezet worden om het vuil op te ruimen. Het zorgt voor een diep gevoel 

van verwaarlozing op plaatsen waar vaak vuil wordt achtergelaten. Elke dag 
doorkruisen specifieke ploegen de straten van de Stad om dit soort afval te 
verwijderen. In 2012 vonden bijna 8.000 interventies plaats en werd ruim 2.500 

ton opgehaald. “Mijn dienst leverde op dit vlak aanzienlijke inspanningen. Ik kan 
mij niet voorstellen dat personen die afval achterlaten niet beseffen dat ze een 

illegale daad stellen. Sluikstorten gebeurt gepland en bewust en het moet daarom 
harder worden bestreden. Ik kan niet tolereren dat enkelingen de inspanningen 
van de arbeiders van de dienst Netheid tegenwerken en de leefomgeving van alle 

anderen veelvuldig vervuilen. Ze zullen strenger beboet worden!” verduidelijkt 
Karine Lalieux, schepen van Netheid. 
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