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Slachtoffer van tags ? De Stad maakt gratis uw gevel schoon !   
 

 
Brussel, 3 september 2013 – Het nieuwe reglement van de Stad Brussel 
betreffende het verwijderen van tags en graffiti is van toepassing sinds 

maandag 2 september.  Het verwijderen van tags en graffiti op de gevels 
van de Brusselaars is vanaf nu volledig gratis !  

 
 
Vanaf 2007 heeft de Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux, een 

Graffitireglement voorgesteld om zo de diensten van een gespecialiseerde Cel 
voor het verwijderen van graffiti ter beschikking te stellen van de inwoners.  

Tot nu waren de tussenkomsten voor de eerste verwijdering kosteloos. De 
volgende tussenkomsten op hetzelfde gebouw waren betalend tenzij de eigenaar 

het bewijs kon leveren dat er een anti-graffitiproduct op zijn gevel werd 
aangebracht.  
 

Deze beleidsvorm heeft zijn efficiëntie bewezen door de graffiti in bepaalde 
wijken uit te roeien en door de tijdsduur van de tussenkomsten aanzienlijk te 

verminderen in andere wijken.   
 
Vandaag heeft de ervaring van de afgelopen 5 jaren, het professionaliseren van 

de Cel anti-graffiti en de politieke wil om de diensten aan de inwoners te 
versterken hebben geleid tot het algemeen kosteloos maken van de 

tussenkomsten van de Cel op de eigendommen van particulieren die bestemd 
zijn als woonplaats.  
 

« De eigenaars vinden het onrechtvaardig dat zij moeten betalen voor het 
verwijderen van graffitis waar zij zelf het slachtoffer zijn van geworden. Door de 

kosteloosheid te veralgemenen probeer ik dit gevoel tegen te gaan en stel ik de 
middelen ter beschikking om een doeltreffende strijd te leveren tegen de 
graffitis. Ik heb deze verbintenis aangegaan, vandaag krijgt hij een concrete 

vorm » verduidelijkt Schepen Karine Lalieux.  
 

De veralgemening van de kosteloosheid breidt zich eveneens uit naar de 
gebouwen van de openbare dienst, de schoolgebouwen en de gebouwen van de 
Stad Brussel.  
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