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M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr.
TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, M. dhr. BAUWENS,
Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE
BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Belastingreglementen.- Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare Netheid.Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en haar latere wijzigingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de Stad;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170, §
4, van de Grondwet; dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen; dat, onder voorbehoud van de door de wet bepaalde
uitzonderingen, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen
die ze heft;
Overwegende dat de vaststelling van zowel de grondslag als de schuldenaars van een belasting behoort tot de fiscale
autonomie van de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire bevoegdheid, die zij
uitoefent met inachtneming van haar specifieke financiële behoeften; dat de gemeentelijke overheid niet alles kan
belasten wat belastbaar is en noodzakelijkerwijs keuzes moet maken, zowel wat betreft de belastbare feiten als de
belastingplichtigen;
Overwegende dat de Gemeenteraad het noodzakelijk heeft geacht om een belasting te heffen op de door dit reglement
beoogde overlast op het gebied van openbare netheid om zich aanvullende inkomsten te verschaffen voor de
financiering van de uitgaven van algemeen nut waaraan de Stad het hoofd moet bieden;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid, krachtens haar fiscale bevoegdheid, gemachtigd is om een bijkomende,
extra-fiscale doelstelling van afschrikking of stimulering na te streven;
Overwegende dat het bestaan en het zich voltrekken van onburgerlijk gedrag inzake openbare netheid op het
grondgebied van de Stad een ontmoedigend effect heeft op de zin voor initiatief van de omwonenden en kan leiden tot
algemene onverschilligheid voor netheid; dat deze situatie ook aan de basis kan liggen van verlies van fiscale
ontvangsten voor de Stad;
Overwegende dat men dus alles in het werk moet stellen om de verantwoordelijken ertoe aan te zetten komaf te maken
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met dergelijk onburgerlijk gedrag;
Overwegende dat de Stad, naast andere missies van algemeen belang, tot taak heeft de veiligheid en de ontwikkeling
van de gebouwen en terreinen op het grondgebied van de Stad te waarborgen;
Overwegende dat het onburgerlijk gedrag een belemmering vormt voor de ontwikkeling en het imago van de Stad en,
ten overvloede, voor haar grond- en toeristisch beleid;
Overwegende dat dergelijke overlast op het gebied van openbare netheid gevolgen heeft voor de leefomgeving van de
aanwezigen op het grondgebied van de Stad, voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel, voor de openbare orde en de
netheid van de openbare ruimte, en een aanzienlijke inkomstenderving voor de Stad meebrengt;
Overwegende dat de Stad initiatieven wil aanmoedigen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor de aanwezigen
op het grondgebied van de Stad;
Overwegende dat de Gemeente zich moet voorzien van de nodige middelen om haar taken van openbare
dienstverlening optimaal te kunnen vervullen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, die bepaald in artikel 135 van de
Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat een van de bevoegdheden van de gemeenten erin bestaat de openbare netheid te verzekeren en te
herstellen;
Overwegende dat de bestrijding van overlast op het gebied van netheid zware kosten meebrengt voor de Stad;
Overwegende dat de hier voorziene belasting tot doel heeft de Stad de nodige financiële middelen te verschaffen om
haar taken naar behoren te vervullen, in het bijzonder om de netheid te verzekeren en te herstellen;
Gezien de gestage stijging van de personeels- en materiaalkosten (met name aankoop en onderhoud van geschikte
transportmiddelen) voor de afvalverwijdering en de onvermijdelijke stijging van de kosten van gespecialiseerd
personeel in het kader van de schoonmaak van de openbare ruimte, alsook de kosten van behandeling van dit afval die
door de Stad worden gedragen;
Overwegende dat vervuiling en andere overlast op het gebied van openbare netheid een zware last leggen op de
financiën van de Stad;
Overwegende dat alle achtergelaten steenpuin, sloop- of bouwafval of gelijkgesteld afval het voorwerp moet zijn van
een onderzoek of doorzoeking, waarvan een proces-verbaal wordt opgemaakt, waarna het afval wordt opgehaald door
een gespecialiseerd voertuig voor verwijdering en vervoer naar een containerpark of andere plaats waar het zal worden
verwerkt;
Overwegende dat graffiti, tags en allerhande opschriften, alsook affiches, stickers, aanplakbiljetten en dekzeilen die
buiten de hiervoor bestemde dragers zijn aangebracht, een bijzondere interventie van de Stad vereisen voor herstelling
in de oorspronkelijke staat;
Overwegende dat achtergelaten zakken, recipiënten, meubelen, matrassen, allerhande voorwerpen en groot huisvuil
buiten die bedoeld in artikel 2.1, het voorwerp moeten zijn van een onderzoek of doorzoeking, waarvan een
proces-verbaal wordt opgemaakt, waarna het afval wordt opgehaald door een gespecialiseerd voertuig voor
verwijdering en vervoer naar een containerpark of andere plaats waar het zal worden verwerkt;
Overwegende dat achtergelaten chemisch huishoudelijk afval de doortocht van een gespecialiseerd voertuig vereist om
het te verwijderen en te vervoeren naar een containerpark waar het zal worden verwerkt;
Overwegende dat de achterlating van afval, resten, papier, verpakkingen afkomstig van de exploitatie van een
ambulante activiteit op de standplaatsen en in de omgeving van de markt, wat inherent is aan het marktgebeuren, de
bijkomende doortocht vereist van ambtenaren van de Stad om dit afval te verwijderen en te verwerken en/of te
vervoeren naar een containerpark; dat dit voor de Stad niet te verwaarlozen kosten meebrengt, zowel in financiële
termen als in termen van bekwaam personeel en geschikt materiaal;
Overwegende dat ongepast gebruik van straatkolken en waterwegen de rioleringen kan verstoppen en kan leiden tot
overstromingen en risico van aquaplaning; dat het handhaven van de openbare netheid hoge kosten vertegenwoordigt
voor de overheid en dat die hoge kosten worden gedragen door de hele gemeenschap, ten koste van andere uitgaven van
algemeen belang; dat het bedrag van de belasting kan worden verhoogd of verdubbeld in de gevallen waarbij het
belastbaar feit zich voordoet in een groene ruimte, een niet-verharde ruimte of aan de voet van een boom; dat het
immers minder gemakkelijk is om dergelijke niet-verharde ruimten helemaal schoon te maken. Overwegende dat, ook
al zal de handhaving van de openbare netheid altijd kosten vertegenwoordigen (ruimen van rioleringen, ledigen van
openbare vuilnisbakken, verwijderen van dode bladeren, enz.), het mogelijk is om deze kosten aanzienlijk te verlagen
door middel van verschillende acties, met name de sensibilisering voor de eerbiediging van de openbare ruimte door de
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gebruikers.
Overwegende dat het onrechtmatig gebruik van de openbare vuilnisbakken dat niet strookt met een normaal gebruik als
een goede huisvader, extra doortochten van het stadspersoneel vereist om te voorkomen dat die vuilnisbakken
onbruikbaar worden doordat ze overvol raken en er dan afval wordt achtergelaten rondom en aan de voet ervan
(sluikstorten), hetgeen kosten meebrengtvoor de Stad om die vuilnisbakken weer voor iedereen bruikbaar te maken, en
de verspreiding van ongedierte in de hand werkt.
Overwegende dat vervuiling door bouw- of landbouwmachines naar aanleiding van bouw- of tuinwerkzaamheden voor
de Stad specifieke kosten voor schoonmaak van de openbare ruimte meebrengt.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025 een belasting vastgesteld op de vervuiling van de openbare wegen,
ruimten en plaatsen (ongeacht wie de eigenaar of de beheerder is), alsook van de plaatsen die voor het publiek
toegankelijk zijn of zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, met inbegrip van de trottoirs, paden, bermen, kolken,
galerijen en doorgangen op privégrond, erfdienstbaarheden van openbare doorgang, taluds en sloten, garageopritten of
gelijkgestelde, vensterbanken en muurtjes (zelfs privaat), kelderramen en gelijkgestelde, alsook van de gronden die
toebehoren aan de Gemeente.
De openbare ruimte omvat ook de installaties bestemd voor het transport en de distributie van energiegrondstoffen en
andere materialen, alsook de signalisatie-inrichtingen. De openbare ruimte omvat ook de groene wandelpaden,
buurtwegen, parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen (met inbegrip van de delen die vanaf de openbare weg
niet zichtbaar zijn, en de waterpartijen en waterwegen), de hondenspeelweiden, hondentoiletten, openbare of voor het
publiek toegankelijke parkings, alsook de boomvoeten, plantenbakken en groene ruimten of terreinen of
groenvoorzieningen, de omgeving van openbare vuilnisbakken en glasbollen, kledingcontainers enzovoorts, evenals de
vensterbanken, muurtjes, kelderramen enzovoorts die grenzen aan de openbare weg.
Artikel 2:
Worden bedoeld:
1. Het sluikstorten of achterlaten, op de openbare weg of op een plaats die zichtbaar is vanaf de openbare weg, van
groot huisvuil of gelijkgesteld afval, buiten de daarvoor bestemde of ingerichte plaatsen.
2. Het sluikstorten of achterlaten, op de openbare weg of op een plaats die zichtbaar is vanaf de openbare weg, van
huisvuil of gelijkgesteld afval, buiten de voor de ophaling vastgestelde uren en/of plaatsen, evenals het sluikstorten van
zakken huishoudelijk of commercieel afval, met name in of rond een openbare vuilnisbak, in of rond een glasbol, een
kledingcontainer, een openbare of privécontainer, een oliecontainer of aan de voet van een boom.
3. Het aanbrengen van graffiti, tags of allerhande opschriften in de openbare ruimte, op de openbare weg, op het
straatmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk zonder toelating.
4. Het aanbrengen van “reverse” of “clean” tags, graffiti of allerhande opschriften in de openbare ruimte, op de
openbare weg, op het straatmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk zonder toelating.
5. Het aanbrengen van affiches, stickers, aanplakbiljetten, dekzeilen van welke afmetingen en uit welke materialen ook
in de openbare ruimte, op het straatmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk zonder toelating en/of
buiten een hiervoor bestemde drager.
6. Elk feit dat tot gevolg heeft dat de openbare ruimte, de openbare plaatsen, de voor het publiek toegankelijke of vanaf
de openbare weg zichtbare plaatsen, of de openbare stadsvoorzieningen worden vervuild, of dat afbreuk doet aan de
netheid ervan.
7. Elk feit dat tot gevolg heeft dat een openbare vuilnisbak of andere aan het publiek ter beschikking gestelde container
onrechtmatig wordt gevuld met afval waarvoor de openbare vuilnisbak of de betrokken container niet bedoeld is, van
welk type ook.
8. Elk feit dat tot gevolg heeft dat een private container waarvoor de belastingschuldige geen wettelijke vergunning
heeft, onrechtmatig wordt gevuld.
9. Het sluikstorten of achterlaten van glas of chemisch huishoudelijk of gelijkgesteld afval op welke plaats ook. Onder
chemisch huishoudelijk afval wordt met name verstaan geneesmiddelen (al dan niet vervallen), frituurolie,
wasmiddelen, bleekwater, ammoniak, natriumhydroxide, ontkalkers, boenwas, spuitbussen (voor niet-voedingswaren),
schuurpoeder voor ovens, kwikthermometers, vernis (lak), oplosmiddelen, verfstof, lijm, hars, antiroestmiddelen,
afbijtmiddelen, verdunners, ontvlekkers, batterijen, accu's, motorolie, antivries, brandblussers, pesticiden, insecticiden,
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chemische meststoffen, fotolabproducten, inkt, fotokopieproducten, radiografieën, neonlampen, injectienaalden,
banden, gasflessen met inbegrip van N2O-patronen voor spuitbussen en andere.
10. Het niet naar behoren onderhouden van het trottoir en/of de bermen van bewoonde of leegstaande gebouwen en van
de omgeving van onbebouwde terreinen.
11. Het niet onderhouden van het terras van een etablissement dat openstaat voor het publiek, alsook van de
onmiddellijke omgeving en de bermen ervan.
12. Het opzettelijk of accidenteel lozen van welke producten of materialen ook in een of meerdere kolken of
oppervlaktewateren.
13. Het achterlaten op de standplaatsen en in de omgeving van een markt, rommelmarkt, braderie of evenement van alle
afvalstoffen, resten, papier of verpakkingen afkomstig van de exploitatie van een ambulante activiteit op het
grondgebied van de gemeente.
14. Het begrip “achterlaten” in dit reglement omvat het geval dat de vuilophaaldienst het afval niet op de geplande
tijdstippen zou hebben opgehaald. In voorkomend geval is de potentiële belastingschuldige overeenkomstig punt III van
dit reglement verplicht zijn afval dezelfde dag terug binnen te halen, tenzij hij kan bewijzen dat hij de dag zelf contact
heeft opgenomen met de ophaler om te melden dat het afval niet werd opgehaald, zelfs al beschikt het gebouw over een
vuilnislokaal. Het betreft hier immers een individuele verantwoordelijkheid.
15. De rechtspersonen of natuurlijke personen die wettelijk gemachtigd zijn om gebruik te maken van erkende
containers, mogen deze enkel buitenzetten met inachtneming van de voorschriften van het Agentschap Net Brussel of
iedere erkende instelling. De containers moeten onmiddellijk na de huisvuilophaling weer worden binnengehaald in het
gebouw. Zij moeten zowel aan de binnen- als de buitenkant in nette staat worden gehouden.
16. In welbepaalde zones kan de Stad andere ophaaltijden opleggen die afwijken van de gebruikelijke tijdschema's van
Net Brussel. De betrokken personen worden op de hoogte gebracht.
II. AANSLAGVOET
Artikel 3:
De belasting is vastgesteld op:
1/ 1.000,00 EUR per m³ puin, sloop- en bouwafval of gelijkgesteld afval, dat niet bestemd is voor huisvuilophaling,
zoals bedoeld in artikel 2.1, alsook glas of chemisch huishoudelijk of gelijkgesteld afval, zoals bedoeld in artikel 2.9.
Elke fractie van een kubieke meter wordt als een volledige eenheid gerekend.
2/ 500,00 EUR per m³ zakken, recipiënten, meubelen, matrassen, allerhande voorwerpen en groot huisvuil, die niet
worden opgehaald als huisvuil, zoals bedoeld in artikel 2.1. Elke fractie van een kubieke meter wordt als een volledige
eenheid gerekend.
3/ 500,00 EUR per m² aangebrachte graffiti, tags of ander opschriften zoals bedoeld in artikel 2.3. Elke fractie van een
vierkante meter wordt als een volledige eenheid gerekend.
4/ 250,00 EUR voor alle uitwerpselen of menselijke urine als bedoeld in artikel 2.6.
5/ 200,00 EUR voor elk sigarettenpeuk (of gelijkgesteld product) of kauwgom zoals bedoeld in artikel 2.6.
6/ 150,00 EUR per niet toegelaten voor ophaling zak, zoals bedoeld in artikel 2.1 van dit reglement. Onder niet
toegelaten zak wordt verstaan:
- voor de bewoners van de Stad Brussel: iedere zak zonder logo van “Net Brussel”;
- voor de bewoners buiten de Stad Brussel: iedere zak met of zonder logo van “Net Brussel”;
- voor alle afval dat verband houdt met een professionele activiteit: elke zak die niet het logo draagt van een erkende
ophaler en die wordt buitengezet buiten het kader van een commercieel ophaalcontract.
7/ 150,00 EUR per m³ recipiënten, niet-opgeplooide dozen of gelijkgesteld afval, die verkeerd worden aangeboden voor
ophaling, slecht zijn gesorteerd, ongeacht of ze bestemd zijn voor huisvuilophaling, zoals bedoeld in artikel 2.1. Elke
fractie van een kubieke meter wordt als een volledige eenheid gerekend.
8/ 150,00 EUR per zak als het afval in een zak zit of, per m³ fractie kubieke meter afval dat onrechtmatig in een
openbare vuilnisbak of ander type aan het publiek ter beschikking gestelde container, bol of andere is gegooid, zoals
bedoeld in punt 2.7.
9/ 100,00 EUR per zak, container voor huishoudelijk afval bestemd voor huisvuilophaling of ander reglementair
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recipiënt dat huisvuil of daarmee gelijkgesteld reglementair afval bevat, of per m³ karton die verkeerd wordt
aangeboden voor ophaling, zoals bedoeld in artikel 2.2. Onder container voor huishoudelijk afval wordt verstaan een
vaste container, al dan niet op wieltjes en ongeacht het volume, die uitsluitend huishoudelijk of professioneel afval
bevat en die in plaats van de zak met logo wordt gebruikt.
10/ 200,00 EUR per handeling voor elke andere vervuiling, met name het niet oprapen van hondenuitwerpselen buiten
een hondentoilet, het achterlaten van een blikje, het wegvegen van vuil in de goot bij het vegen van de stoep, het zonder
toelating achterlaten van voedsel dat (oorspronkelijk) bestemd is voor mens of dier zoals bedoeld in artikel 2.6.
11/ 100,00 EUR per m² voor elke vervuiling door een voertuig of de doortocht van een voertuig, een landbouwmachine
of enige andere bouwmachine, alsook door allerhande werkzaamheden, met inbegrip van tuinwerkzaamheden, ongeacht
of dit rechtstreeks door een voertuig is of niet, zoals bedoeld in artikel 2.6. Elke fractie van een vierkante meter wordt
als een volledige eenheid gerekend.
12/ 100,00 EUR per aangeplakte affiche, sticker of gelijkgestelde zoals bedoeld in artikel 2.5, of per m² “reverse” of
“clean” tag of graffiti zoals bedoeld in artikel 2.4 van dit reglement.
13/ 50,00 EUR per fluim, zoals bedoeld in artikel 2.6 van dit reglement.
14/ 25,00 EUR per strekkende meter gevel (of gelijkwaardig) voor een vuil of slecht onderhouden trottoir zoals bedoeld
in de artikelen 2.10 en 2.11.
Elke fractie van een strekkende meter wordt als een volledige eenheid gerekend.
15/ Voor het onrechtmatig vullen van een privécontainer, zoals bedoeld in artikel 2.8, volgens de bovenvermelde
tarieven.
16/ Voor het niet- schoonmaken van de openbare ruimte ingenomen door markten, rommelmarkten, braderieën of
andere evenementen, zoals bedoeld in artikel 2.13, overeenkomstig de andere bovenvermelde tarieven.
17/ Voor alle feiten waarvoor het bedrag per m³ of m² wordt berekend, wordt een minimumbedrag toegepast, dat
overeenkomt met één eenheid en wordt aangerekend enkel in volledige eenheden afgerond naar boven.
18/ Elk bedrag kan vermeerderd worden met 50,00 EUR per eenheid voor inbreuken ter hoogte van een boomvoet of
een kolk (ongeacht of ze opzettelijk of incidenteel werden begaan).
19/ Elk bedrag kan ook verdubbeld worden voor feiten die plaatsvinden in groene of niet-verharde ruimten, al dan niet
beplant, buiten boomvoeten.
III. BELASTINGSCHULDIGEN
Artikel 4:
De belasting is hoofdelijk verschuldigd, voor zover de betrokkenen zijn geïdentificeerd en volgens de
identificatiemogelijkheden:
1. Voor de gevallen bedoeld in artikel 2.1 en artikel 2.9 door: degene die het afval heeft gesluikstort of achtergelaten, de
oorspronkelijke houder van de gesluikstorte of achtergelaten zaak, de verantwoordelijke voor de zaak, het gezinshoofd,
de eigenaar of de beheerder van de inrichting voor toeristische logies of het gebouw voor kortetermijnverhuur waarvoor
de inbreuk werd vastgesteld, het schoonmaakbedrijf, de beheerder van het gebouw vanwaar het afval afkomstig is , de
vereniging(en) van mede-eigenaars of, hoofdelijk, de verschillende (mede-)eigenaars van een gebouw of grond; in geval
van sluikstorten of achterlaten van afval op een plaats die zichtbaar is vanaf de openbare weg, door: degene die het heeft
gesluikstort of achtergelaten, de oorspronkelijke houder van de gesluikstorte of achtergelaten zaak, de
verantwoordelijke voor de zaak, het gezinshoofd, de bewoner of de eigenaar van het erf waar de zaak is gedeponeerd of
achtergelaten, de eigenaar of de beheerder van de inrichting voor toeristische logies of het gebouw voor
kortetermijnverhuur vanwaar het afval afkomstig is, het schoonmaakbedrijf, de beheerder van het gebouw vanwaar het
genoemde afval komt, de vereniging(en) van mede-eigenaars of, hoofdelijk, de verschillende (mede-)eigenaars van een
gebouw of grond.
2. Voor de gevallen bedoeld in artikel 2.2 tot en met artikel 2.7 door: degene die het afval heeft gesluikstort of
achtergelaten, de oorspronkelijke houder van het gesluikstorte of achtergelaten huisvuil, de verantwoordelijke voor de
zaak, het gezinshoofd, de eigenaar of de beheerder van de inrichting voor toeristische logies of het gebouw voor
kortetermijnverhuur waarvoor de inbreuk werd vastgesteld of vanwaar het afval afkomstig is, het schoonmaakbedrijf,
de beheerder van het gebouw vanwaar het afval komt, de vereniging(en) van mede-eigenaars of, hoofdelijk, de
verschillende (mede-)eigenaars van een gebouw of grond; in geval van deponeren of achterlaten, op een plaats die
zichtbaar is vanaf de openbare weg, van huisvuil of gelijkgesteld afval buiten de voor de ophaling vastgestelde uren
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en/of plaatsen, door: degene die het afval heeft gesluikstort of achtergelaten, de oorspronkelijke houder van het
gedeponeerd of achtergelaten huisvuil, de verantwoordelijke voor de zaak, het gezinshoofd, de bewoner of de eigenaar
van het erf waar de zaak is gesluikstort of achtergelaten, de eigenaar of de beheerder van de inrichting voor toeristische
logies of het gebouw voor kortetermijnverhuur waarvoor de inbreuk werd vastgesteld of vanwaar het afval afkomstig is,
het schoonmaakbedrijf, de beheerder van het gebouw vanwaar het genoemde afval komt, de vereniging(en) van
mede-eigenaars of, hoofdelijk, de verschillende (mede-)eigenaars van een gebouw of grond.
3. In het geval van aanbrengen van graffiti, tags of allerhande opschriften op openbare stadsvoorzieningen of op een
openbaar of privaat bouwwerk of op gelijk welke andere daarvoor niet-bestemde drager zoals bedoeld in de artikelen
2.3 en 2.4, is de belasting verschuldigd door de aanbrenger ervan of door diens opdrachtgever.
4. In het geval van aanbrengen van affiches en stickers op het straatmeubilair, op een openbaar of privaat gebouw of
bouwwerk, of op iedere andere daarvoor niet-bestemde drager, door: degene die de affiche of sticker heeft aangebracht,
de verantwoordelijke uitgever van de affiche of sticker, de eigenaar van de affiche of sticker, de organisator of de
verantwoordelijke van het evenement of de ondertekenaar van het huurcontract van de locatie van het evenement, de
persoon of organisatie die de eventuele toelatingen heeft aangevraagd, de eigenaars of de verantwoordelijken van de
locatie (buiten de openbare weg) van het evenement. In geval van verkiezingscampagne en wanneer de affiche of
sticker alleen het aan de lijst toegekende acroniem of nummer vermeldt, zal de belasting verschuldigd zijn door de
eerste kandidaat op de betrokken lijst.
5. Bij het plegen van welke handeling ook bedoeld in artikel 2.6 van dit reglement in opdracht, is de belasting
verschuldigd door de dader van die handeling.
6. In geval van niet-onderhoud van het trottoir en de bermen van bewoonde of leegstaande gebouwen en van de
omgeving van onbebouwde terreinen als bedoeld in artikel 2.9, door: de natuurlijke of rechtspersoon belast met het
dagelijks onderhoud van het goed, de huurder, de eigenaar, de mede-eigenaar, de vruchtgebruiker of iedere houder van
een zakelijk recht op het goed, of door: de conciërge, portier of bewaarder.
7. In geval van niet-onderhoud van het terras alsook van de omgeving en de bermen ervan, zoals bedoeld in artikel 2.10,
door: de exploitant, de houder van de vergunning voor het plaatsen van een terras of de eigenaar van het etablissement.
8. Wat artikel 2.13 betreft, is de belasting verschuldigd door: de natuurlijke of rechtspersoon of zijn aangestelde die
voor eigen rekening, zelfs occasioneel, een ambulante activiteit uitoefent en/of die houder is van een machtiging als
werkgever, of de organisator van de markt, rommelmarkt, braderie of ander evenement.
9. Voor alle artikelen geldt dat wanneer het belastbaar feit is gepleegd vanuit en/of met behulp van een motorvoertuig of
door de bestuurder van dat voertuig dat ingeschreven is op naam van een natuurlijke of rechtspersoon, en de bestuurder
niet geïdentificeerd werd bij de vaststelling van de inbreuk, het belastbaar feit wordt geacht te zijn gepleegd door de
houder van de kentekenplaat van het voertuig.
10. Wanneer een één van de in artikel 3 bedoelde handelingen wordt veroorzaakt door een persoon, een dier of een zaak
in de zin van de artikelen 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, is de belasting verschuldigd door: de
verantwoordelijke, de eigenaar of de bewaarder van die persoon, van dat dier of van die zaak op het ogenblik dat de
vervuiling wordt vastgesteld.
11. De eigenaar, de eigenaarsvereniging, de hoofdelijk gehouden eigenaars of de beheerder van een gebouw kunnen
altijd als de eerste belastingschuldigen worden beschouwd indien de Stad Brussel acht dat zij niet de nodige
maatregelen hebben genomen om de openbare netheid te handhaven of te herstellen. Hetzelfde geldt voor de eigenaar of
de beheerder van een inrichting voor toeristische logies of een gebouw voor kortetermijnverhuur, alsook voor een
natuurlijke of rechtspersoon voor wie een in dit reglement genoemd feit zou zijn gepleegd door een minderjarige, door
een niet-identificeerbaar persoon en/of een persoon die niet is opgenomen in het Nationaal Register.
IV. VASTSTELLINGEN
Artikel 5:
De in dit reglement beoogde belastbare feiten worden vastgesteld door beëdigde ambtenaren van de Stad Brussel die
hiervoor speciaal zijn aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.
V. INVORDERING – GESCHILLEN
Artikel 6: De belasting is via inkohiering verschuldigd;
VI. TOEPASSING
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Artikel 7:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022. Het vervangt vanaf het belastingjaar 2022 het reglement betreffende
de belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid, goedgekeurd door de Gemeenteraad op de
zitting van 16/12/2019.
Aldus beraadslaagd in zitting van 22/11/2021
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)

Bijlagen:
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