GEMEENTE SINT-GILLIS
BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE WEG.
HERNIEUWING EN WIJZIGING.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe gemeentewet die de gemeenten een evenwichtig budget
oplegt;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen in kracht geworden op 17 mei 2014;
Gezien het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende
wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998,
betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het
oog op de uitoefening van het administratief Toezicht en zijn wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het
administratief toezicht;
Gelet op de gewestelijke verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van
afval door middel van ophalingen
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet tevens op de beraadslaging van 17 december 2015 betreffende de vernieuwing en de
wijziging van de belasting op de reiniging van de openbare weg voor een termijn die per 31
december 2020 afloopt;
BESLUIT:
1) Haar reglement met betrekking tot de belasting op de reiniging van de openbare weg als
volgt te wijzigen:

Artikel 1:
Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis vanaf op 3 mei 2017 voor een termijn die
eindigt op 31 december 2022 een belasting op de reiniging van de openbare weg van de
groene plekken en ruimten en van de voetpaden door het gemeentebestuur ten gevolge van het
achterlaten of het neerleggen van allerlei afvalsoorten door een persoon of door degene voor

wie deze persoon verantwoordelijk is, op plaatsen waar dit door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden wordt of buiten de toegelaten uren.
Wordt voor het overige bedoeld in onderhavig reglement: alle vuilnis waar een persoon voor
verantwoordelijk is. Dit geldt eveneens voor vuilnis veroorzaakt door voorwerpen of dieren
die men bewaakt, overeenkomstig artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2:
Is verschuldigd van de belasting:
1° De dader van het storten of achterlaten van de voorwerpen, evenals de eigenaar van de
gestorte of achtergelaten voorwerpen.
2° De dader van het vuilnis;
3° De eigenaar of de persoon die het voorwerp of het dier bewaakt en dat de oorzaak is van de
vuilnis.
Bij meerdere daders en/of eigenaars en/of bewakers, is de belasting aansprakelijk
verschuldigd door die daders en/of eigenaars en/of bewakers.
Artikel 3:
De belasting heeft betrekking op:
1° Het storten van vuilnis en achterlaten van soortgelijk afval dat voor ophaling wordt
aangeboden in overtreding met de geldende gewestelijke regelgeving betreffende de
verwijdering van afval door middel van ophalingen, en meer bepaald:
a)
Het achterlaten van reglementaire afvalzakken of karton buiten de ophaaldagen en/of uren;
b)

Het achterlaten van allerhande afval in een niet-reglementaire zak of houder;

2° Het achterlaten van grof huisvuil, bouwafval, afval van verbouwings- of sloopwerken,
restafval van voertuigen en van gevaarlijk afval op de openbare weg;
3° Het opzettelijk of onvrijwillig storten van eender welk product of materiaal in een of
meerdere straatkolken;
4° Vuilnis op de openbare weg veroorzaakt door een persoon, een dier of een voorwerp dat
men onder zijn hoede heeft in de zin van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het
achterlaten van klein afval, van hondenpoep, het plassen op de openbare weg, ...
Artikel 4:
De belasting wordt als volgt vastgelegd:
1° Voor het reinigen van de openbare ruimte als gevolg van het achterlaten van vuilnis en
afval zoals bedoeld in artikel 3 onder punt 1°, a), meer bepaald het achterlaten van
reglementaire afvalzakken of karton buiten de ophaaldagen en/of -uren: 50 euro voor de eerste
zak, verhoogd met 15 euro per bijkomende zak.
2° Voor het reinigen van de openbare ruimte als gevolg van het achterlaten van vuilnis en
afval zoals bedoeld in artikel 3 onder punt 1°, b), meer bepaald het achterlaten van allerhande

afval in een niet-reglementaire zak of houder: 100 euro voor de eerste zak of het eerste
houder, verhoogd met 30 euro per bijkomende zak of houder.
3° Voor het reinigen van de openbare ruimte als gevolg van het achterlaten van grof huisvuil,
ander dan het afval bedoeld in artikel 4 onder punt 1 en 2, wordt de belasting als volgt
vastgelegd:
a.
Voor alle grof huisvuil:
Tot de eerste kubieke meter: 250 euro;
Voor meer dan één kubieke meter: 250 euro te verhogen met 150 euro per begonnen
bijkomende kubieke meter;
b.
Voor bouwafval en afval van sloop- of renovatiewerken:
Tot de eerste kubieke meter: 500 euro;
Voor meer dan één kubieke meter: 500 euro te verhogen met 500 euro per begonnen
bijkomende kubieke meter;
c.
Voor restafval van voertuigen en gevaarlijk afval:
Tot de eerste kubieke meter: 500 euro;
Voor meer dan één kubieke meter: 500 euro te verhogen met 500 euro per begonnen
bijkomende kubieke meter;
4° Voor het reinigen van een of meerdere straatkolken als gevolg van het opzettelijk of
onvrijwillig storten van eender welk product of materiaal, 400 euro per schoongemaakte
straatkolk;
5° Voor het reinigen van de openbare ruimte die werd besmeurd door een persoon, een dier of
een voorwerp dat men onder zijn hoede heeft, is de belasting vastgelegd op 50 euro per
handeling en op 75 euro op plaatsen waar dieren zijn verboden;
Artikel 5:
Bij recidive binnen de vierentwintig maanden volgend op de verzendingsdatum van het laatste
aanslagbiljet met betrekking tot de laatste vaststelling worden de in artikel 4 vastgelegde
bedragen verdubbeld;
Artikel 6:
§1. De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester
en Schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en dient, op straffe van verval, per
post verstuurd te worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket van de
gemeentelijke belastingdienst binnen de drie maanden die volgen op de derde werkdag van de
verzendingsdatum van het waarschuwinguittreksel. Het moet gemotiveerd, gedagtekend en
ondertekend worden door de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die tijdens een hoorzitting gehoord wil
worden, moet het ook expres in zijn bezwaarschrift aanmelden.
§2. Het indienen van een klacht schort de opeisbaarheid van de belasting, noch van de
nalatigheidsinteresten op.

Artikel 7:
Onderhavige belasting wordt via kohier ingevorderd. De vestiging, invordering en de
geschillen met betrekking tot onderhavige belasting worden geregeld in overeenstemming met

de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.
De vestiging, de invordering en de geschillen volgen onder meer de bepalingen van het
algemeen reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zijn zitting van 29 mei
1997 en de latere wijzigingen.
2) Onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid.

