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DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement op de vervuiling van de openbare wegen en
plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen, gestemd door de gemeenteraad op 17 december
2013 en uitvoerbaar verklaard op 27 februari 2014 door brief van de Heer Minister-President
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn eindigend op dinsdag 31 december
2019 ;
Gelet op artikelen 117, 1ste lid en 118, 1ste lid van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, tot opheffing van de wet van 24
december 1996, betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen ;
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente ;
Overwegende dat de Gemeenten ondermeer de bevoegdheid hebben de
openbare netheid te verzekeren en te herstellen; dat het met het oog hierop toelaatbaar is dat
ze de burgers die hun verplichtingen niet nakomen doen bijdragen tot deze doelstelling ;
BESLIST,

Het belastingreglement op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of
zichtbaar vanaf deze plaatsen als volgt te wijzigen :
Artikel 1.

Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen.

Worden beoogd :
1. het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe ingerichte
plaatsen ;
2. het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de
plaatsen en tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan ;
3. het aanbrengen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken van affiches of
zelfklevers op het stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk ;
4. het feit dat leidt tot de vervuiling van de openbare wegen of plaatsen of dat de openbare
netheid in het gedrang brengt.
Artikel 2.

De belasting is solidair verschuldigd door :
1. de persoon die het afval geplaatst of achtergelaten heeft, indien dit gebeurt op de openbare
weg en, in de andere gevallen in de volgorde vermeld volgens de mogelijkheden van
identificering, de persoon die het goed geplaatst of achtergelaten heeft, de persoon die het
achtergelaten goed aanvankelijk in zijn bezit had of de bezetter of de eigenaar van de
bodem waarop het afval geplaatst of achtergelaten werd ;
2. de eigenaar, de verantwoordelijke of de opzichter van de persoon, het dier of de zaak, in de
zin van artikelen 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft geplaatst of
achtergelaten of de vervuiling heeft teweeggebracht ;
3. de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of van de zelfklever, of de
persoon die de affiche of de zelfklever heeft aangeplakt of de graffiti, tag of ander opschrift
heeft aangebracht ;
4. de persoon die een handeling stelt die in de zin van onderhavig reglement tot vervuiling
kan leiden.
Artikel 3.

Is vrijgesteld van de betaling van de belasting : de persoon die een graffiti, tag of ander
opschrift heeft aangebracht of die een affiche of zelfklever heeft aangeplakt met
toelating van de eigenaar, van de bezetter of van de beheerder van het goed, voor
zover deze wel degelijk beschikt over alle vereiste vergunningen.
Na het verstrijken van de termijn vastgesteld door de vergunning van de eigenaar moet de
graffiti, de tag, het opschrift, de affiche of de zelfklever verwijderd worden; zoniet kan ze
beschouwd worden als zijnde een beantwoording aan de definitie van met huisvuil
gelijkgesteld afval en in overeenstemming met de belastbare basis zoals bedoeld in huidig
reglement.
Artikel 4.
Het bedrag van de belasting is vastgesteld op :
a) 75 € voor een eerste plaatsing van zakken of recipiënten met afval afkomstig van de
normale en gewoonlijke activiteiten van huishoudens, alsook industrieel en commercieel
afval gelijkgesteld met huishoudelijk afval.
De beoogde zakken of recipiënten zijn diegenen die bestemd zijn voor de gewone ophaling
en met een afmeting die kleiner is of gelijk aan de maximale toegelaten afmeting voor de
ophaling van vuilnis. Hun gewicht is kleiner dan of gelijk aan 18 kg.

b) 150 € per zak of recipiënt met afval bedoeld in artikel 4, punt a, voor elke bijkomende
plaatsing vastgesteld binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van de eerste
plaatsing.
c) 150 € voor een eerst kubieke meter verhoogd met 75€ per bijkomende m³, volgend op het
achterlaten van zakken, recipiënten, voorwerpen en afval die niet bestemd zijn voor de
gewone ophaling en niet gelijkgesteld aan huishoudelijk afval in de zin van a) zoals
hierboven bedoeld. Elk deel van een kubieke meter wordt gerekend voor een eenheid.
d) 125 €/kilo gevaarlijk afval, in de zin van het besluit van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 25 april 2002 tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen. Elk deel van een kilo wordt geteld als een eenheid.
e) 75 € voor het vervuilen of beschadigen van de openbare ruimte bevuild door een persoon,
het dier of de zaak die hij onder zijn hoede heeft.
f) 50 € voor het voederen van wilde of zwerfdieren.
g) 40 € voor de vervuiling of de schade aan de openbare ruimte die voortvloeit uit het
achterlaten van klein afval.
Met klein afval wordt ondermeer bedoeld : blikjes, papiertjes, sigaretten, zakdoeken, ...
h) 75 € per vierkante meter affiches, graffiti of zelfklevers, waarbij elk deel van een vierkante
meter geteld wordt voor een eenheid.
i) 75 € voor de reiniging van een riolmond verstopt door het storten van verboden producten
in de afvoer van het oppervlaktewater.
j) 25 € per lopende meter gevel voor de niet onderhouden voetpaden.
Artikel 5.
De feiten die aanleiding geven tot de toepassing van de belasting worden vastgesteld door de
politie of door elke andere agent die hiervoor behoorlijk beëdigd werd door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6.
De belasting wordt contant ingevorderd tegen overhandiging van een betalingsbewijs.
Wanneer de inning niet contant kan gebeuren, wordt de belasting ingekohierd en is ze
onmiddellijk invorderbaar. Er wordt dan een aanslagbiljet gericht aan de belastingplichtige.
Artikel 7.
De belasting wordt door de Gemeenteontvanger ingevorderd overeenkomstig de geldende
wettelijke bepalingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen ;
De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet.
De belasting dient betaald binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet.
Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de
inkomstenbelasting toegepast worden.
Artikel 8.
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, dat als bestuursoverheid optreedt.

Dit bezwaarschrift moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen een termijn van drie
maanden volgend op de datum van de heffing van de belasting.
Het moet bovendien, op straffe van nietigverklaring, schriftelijk ingediend worden.
Het moet met redenen omkleed zijn; het dient gedateerd en ondertekend te worden door de
reclamant of zijn vertegenwoordiger en moet volgende elementen vermelden :
1. de naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt ;
2. het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de feiten en middelen.
De bezwaarindiener moet de betaling van de belasting niet aantonen. De indiening van het
bezwaarschrift ontslaat de bezwaarindiener niet van de betaling van de belasting binnen de
gestelde termijn.
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