
 

 
Gemeenteraad van 05 mei 2022.  

 
 

Reglement betreffende de belasting op de vervuilingen van de openbare ruimte of zichtbaar 
vanaf de openbare ruimte. Wijzigingen en Hernieuwing. 

 
 
Gelet op artikel 170, lid 4 van de Grondwet; 
  
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet, dat de gemeenten verplicht een begroting in 
evenwicht te hebben; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van de 
gemeentelijke belastingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 1997, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 inzake afval en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de gewestelijke verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van 
afval door middel van ophaling; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 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 latere wijzigingen; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 betreffende de hervorming van het administratief 
toezicht en latere wijzigingen; 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
  
Overwegende dat de gemeenteraad het nodig heeft geacht belastingen te heffen op het vervuilen 
waarop dit reglement betrekking heeft, om extra inkomsten te verwerven voor de financiering van 
de uitgaven van algemeen nut waarmee de gemeente wordt geconfronteerd; 
  
Overwegende dat deze vervuiling zowel het imago als de aantrekkelijkheid van de gemeente 
schaadt; dat ze een impact heeft op het leefklimaat van de personen die op het grondgebied van 
de gemeente aanwezig zijn; dat ze een gevoel van onveiligheid teweegbrengt; dat ze de 
initiatiefzin van de bewoners fnuikt, dat ze aan de basis ligt van een gevoel van onverschilligheid 
op vlak van netheid en dat ze een negatieve invloed heeft op het persoonlijk welzijn; 
  
Overwegende dat de gemeente krachtens artikel 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet onder 
meer tot taak heeft de openbare netheid te verzekeren en te herstellen; dat de in dit reglement 
bedoelde vervuiling op de gemeentelijke financiën drukt; dat het in dit opzicht redelijk is dat de 



 

gemeente de vervuilers van de openbare ruimte die niet de nodige maatregelen treffen om deze 
te verwijderen, laat bijdragen; 
  
Overwegende dat deze vervuiling gevolgen heeft voor de kwaliteit van het milieu; dat ze ook een 
rol speelt bij de bodem- en waterverontreiniging en dat ze de biodiversiteit bedreigt;  
  
Overwegende dat, indien de gemeente met deze belasting hoofdzakelijk de middelen beoogt te 
verkrijgen die nuttig zijn voor zowel haar beleid als voor de financiering van behoeften en 
diensten van algemeen nut, niets haar belet om tegelijk bijkomende doelen te stellen zoals 
stimulansen en ontradingen; 
  
Herzien zijn beraadslaging van 27 april 2017 inzake wijziging van zijn belastingsreglement inzake 
schoonmaak van de openbare weg voor een termijn die vervalt op 31 december 2022; 
  
BESLIST: 

1. Zijn reglement inzake de belasting op de schoonmaak van de openbare weg te wijzigen en te 

vernieuwen, en de tekst als volgt vast te stellen: 

  

I. DUUR EN GRONDSLAG 

Artikel 1 
§1. Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 06/05/2022 en voor een periode die 
vervalt op 31/12/2026, een gemeentebelasting op vervuiling van de openbare ruimte of zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte gevestigd. 
§2. Onder ‘openbare ruimte’ wordt verstaan: 
- De openbare weg, met inbegrip van bermen en trottoirs, de voetgangersbruggen, ondergrondse 
doorgangen voor voetgangers, wegen en erfdienstbaarheden; 
- parken, tuinen, plantenbakken, boomspiegels, openbare speelpleinen en -velden. 
  
Artikel 2 
Dit omvat:  

1. Het plaatsen of achterlaten van afval of voorwerpen in de openbare ruimte of op een 

zichtbare plaats daarvan, buiten de speciaal daartoe voorziene en ingerichte plaatsen; 

2. Het plaatsen of achterlaten van huisvuil en het met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de 

dagen, uren en/of plaatsen voor de ophaling ervan, en ook het plaatsen van zakken met 

huishoudelijk of bedrijfsafval, met name in of rond een openbare vuilnisbak, in of rond een 

glasbol, een kledingcontainer, openbare of particuliere containers, oliecontainers en aan een 

boomspiegel 

3. Het plaatsen of achterlaten van glas of huishoudelijk chemisch of daarmee gelijkgesteld afval 

op welke plaats dan ook; 

4.  Het plaatsen of achterlaten van bouw-, sloop- of renovatieafval op welke plaats dan ook; 

5. Tags, graffiti of andere opschriften op particuliere gebouwen; 

6. Het zonder toestemming aanbrengen van affiches of zelfklevers op straatmeubilair of op een 

openbaar of particulier gebouw of bouwwerk; 

7. Het vrijwillig, onvrijwillig of onbedoeld achterlaten van afval, puin, papier of verpakkingen; 

8. Hondenpoep buiten de speciaal daartoe voorziene en ingerichte plaatsen; 



 

9. De vrijwillige, onvrijwillige of onbedoelde lozing van producten of materialen in een of meer 

straatkolken; 

10. Bevuiling van de openbare ruimte door een voertuig of een voorbijrijdend voertuig, 

landbouwmachine of andere werfmachine; 

II. BELASTINGSPLICHTIGEN 
Artikel 3 
De belasting is verschuldigd: 
  
1. door de persoon die het afval plaatst of achterlaat of de persoon die het geplaatste of 
achtergelaten goed aanvankelijk in zijn bezit had; 
  
2. door de persoon die de tag, de graffiti of een ander opschrift aanbrengt; 
  
3. door de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever, of door de organisator of 
verantwoordelijke voor het evenement; 
  
4. hoofdelijk door de natuurlijke of rechtspersoon, of diens vertegenwoordiger, die voor eigen 
rekening een ambulante activiteit uitoefent en/of houder is van een "machtiging als 
werkgever”                                                                                                                                         
of door degene die occasioneel goederen verkoopt die aan hem toebehoren en die hij niet heeft 
gekocht, vervaardigd of geproduceerd om te worden verkocht, en die deze handeling verricht in 
het kader van het normale beheer van zijn privévermogen, of door de organisator van een markt, 
rommelmarkt of braderie; 
  
5. hoofdelijk door de eigenaar, de verantwoordelijke of de houder van de persoon, het dier of de 
zaak, in de zin van artikel 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft geplaatst 
of achtergelaten of er de vervuiling van heeft teweeggebracht; 
  
6. hoofdelijk door de natuurlijke of rechtspersoon die vrijwillig, onvrijwillig of onbedoeld producten 
of materialen van welke aard ook in een of meer straatkolken heeft geloosd of de eigenaar van 
het voertuig, de werfmachine of de landbouwmachine of de bouwheer die vrijwillig, onvrijwillig of 
onbedoeld een of meer kolken heeft bevuild; 
  
7. hoofdelijk door de bestuurder, de huurder van de machine, de eigenaar, de algemene 
aannemer                                                                              of, bij gebreke daarvan, de bouwheer 
die verantwoordelijk is voor de vervuiling van de openbare ruimte; 
  
 
III. AANSLAGVOET 
Artikel 4 
De aanslagvoet van de belasting is als volgt vastgesteld: 
 
 
  

Plaatsen of achterlaten van afval of voorwerpen 
in de openbare ruimte of op een zichtbare plaats 
daarvan, buiten de speciaal daartoe voorziene en 
ingerichte plaatsen. 
  

 250,00 EUR tot de eerste kubieke meter 

 Meer dan een kubieke meter: 250,00 EUR, 

te verhogen met 150,00 EUR per 

begonnen extra m³ 

Plaatsen of achterlaten van huisvuil en het met 
huisvuil gelijkgesteld afval buiten de dagen, uren 
en/of plaatsen voor de ophaling ervan, en ook het 

100,00 EUR voor de eerste zak, plus 30,00 
EUR voor elke volgende zak 



 

plaatsen van zakken met huishoudelijk of 
bedrijfsafval, met name in of rond een openbare 
vuilnisbak, in of rond een glasbol, een 
kledingcontainer, openbare of particuliere 
containers, oliecontainers en aan een 
boomspiegel.  

Plaatsen of achterlaten van glas of huishoudelijk 
chemisch of daarmee gelijkgesteld afval op welke 
plaats dan ook; de belasting wordt geïnd voor 
een minimale hoeveelheid van 1m³. 

 Tot de eerste m³ 500,00 EUR 

 Meer dan een kubieke meter: 500,00 EUR, 

te verhogen met 500,00 EUR per 

begonnen extra m³ 

Plaatsen of achterlaten van bouw-, sloop- of 
renovatieafval op welke plaats dan ook.  

 Tot de eerste kubieke meter: 500,00 EUR 

 Meer dan een kubieke meter: 500,00 EUR, 

te verhogen met 500,00 EUR per 

begonnen extra m³ 

Tags, graffiti of andere opschriften op particuliere 
gebouwen. 

100,00 EUR per graffiti, tag of ander opschrift 

Zonder toestemming aanbrengen van affiches of 
zelfklevers op straatmeubilair of op een openbaar 
of particulier gebouw of bouwwerk. 
  

50,00 EUR per affiche en aangebrachte sticker 

Vrijwillig, onvrijwillig of onbedoeld achterlaten van 
afval, puin, papier of verpakkingen die het gevolg 
zijn van de uitbating van een ambulante activiteit 
op het gemeentelijke grondgebied op de plaatsen 
en in de omgeving van een markt, rommelmarkt, 
braderie of evenement. 

10,00 EUR per m² vervuilde openbare ruimte 

Hondenpoep buiten de speciaal daartoe 
voorziene en ingerichte plaatsen. 

75,00 EUR 

Vrijwillig, onvrijwillig of onbedoeld lozen van 
producten of materialen van welke aard ook in 
een of meer straatkolken of de eigenaar van het 
voertuig, de werfmachine of de landbouwmachine 
of de bouwheer die vrijwillig, onvrijwillig of 
onbedoeld de vervuiling van een of meer kolken 
heeft teweeggebracht. 

400,00 EUR 

Bevuiling van de openbare ruimte door een 
voertuig of een voorbijrijdend voertuig, 
landbouwmachine of andere werfmachine. 

10,00 EUR per m² vervuilde weg 

  
 
IV. VASTSTELLING 
Artikel 5 
§1. De controles, onderzoeken en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van 
het belastingreglement, worden uitgevoerd door (de) speciaal door het College van 
Burgemeester en Schepenen daartoe aangestelde ambtena(a)r(en). 
§2. De processen-verbaal die hij/zij opstelt/opstellen hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. 
§3. Het gemeentebestuur bezorgt de belastingplichtige een kopie van bovengenoemd proces-
verbaal, dat bij het aanslagbiljet wordt gevoegd. 
 
V. INVORDERING EN GESCHILLEN 



 

Artikel 6 
§1. Deze belasting wordt ingevorderd via kohier overeenkomstig de bepalingen van de 
Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
§2. De vestiging, de invordering en de geschillen volgen bovendien de bepalingen van het 
algemeen reglement dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 mei 1997 is 
vastgesteld, en latere wijzigingen. 
  
Artikel 7 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en dient, op 
straffe van verval, ingediend te worden via de post of tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan 
het loket van de gemeentelijke belastingdienst, per fax of per e-mail, binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet. 
§2. Dit bezwaar moet met redenen omkleed, gedateerd en ondertekend zijn door de eiser of zijn 
vertegenwoordiger. 
§3. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst te worden gehoord, moet dit ook 
uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift vermelden. 
§4. Het indienen van een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de 
interest wegens laattijdige betaling niet op. 
  
2. Deze beslissing aan de toezichthoudende overheid toe te zenden 
 


