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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE EVERE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Georges Pollet, Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Pierre Muylle, Wnd Burgemeester ;
Ali Ince, Christian Beoziere, Jeanine Joannes-Wouters, Eliane Lepoivre-Daels, Fatiha Saidi, Martine
Raets, Dominique Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Schepenen ;
Joseph Corten, Ingrid Haelvoet, Alain Vander Elst, Pascal Freson, Belma Tek, Margriet Hubrechts,
Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-Philippe Mommart, Hicham Talhi, Fabienne
Derome, Sabrina Cornu, Firyan Kaplan, Housini Chairi, Latifa Benallal, Nicole Lepage, Guy Evraert,
Gemeenteraadsleden ;
Dirk Borremans, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Marc Bondu, Rachid Chikhi, Mohamed Kheddoumi, Martine
Empain, Gemeenteraadsleden ;
Katrien Debeuckelaere, Voorzitter van het OCMW, zetelend met raadgevende stem in toepassing van
de artikels 103 van de Nieuwe Gemeentewet en 28§4 van de organieke wet op de OCMW's.

Zitting van 29.11.18
#Onderwerp : Belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze.
Dienstjaren 2019–2023 (Hernieuwing).#
Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de gemeentelijke financiën, in het bijzonder artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het
begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de Gemeenten;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratieve
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van 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 administratieve toezicht;
Gelet op de ordonnantie van 30.04.2009 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering
van een regionale cel die woningleegstand bestrijdt;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op zijn beraadslaging dd. 27 maart 2014, houdende vaststelling voor de periode van 1 april 2014 tot 31
december 2018 een belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze,
uitvoerbaar geworden bij brief dd. 30 juni 2014 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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Gelet op het administratief dossier, heden ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraadsleden;
Overwegende dat de gemeenten onder andere de bevoegdheid hebben de openbare netheid te verzekeren en
te herstellen en dat het aanvaardbaar is dat ze de burgers daartoe doen bijdragen;
Overwegende dat de kwestie i.v.m. de vervuiling van de openbare weg in Evere onaanvaardbare proporties
heeft aangenomen waardoor maatregelen dienen genomen te worden;
Overwegende dat het achterlaten van bouw- en alle types afval een steeds frequenter voorkomend fenomeen
is geworden en het bijgevolg belangrijk is er een passend antwoord op te voorzien, rekening houdend met de
hoge verwijdering- en behandelingskosten van dit soort afval;
Overwegende dat deze gedragingen kosten met zich meebrengen ten laste van de gemeente en het bijgevolg
schikt deze kosten met nieuwe inkomsten te compenseren;
Overwegende dat de doelstelling van onderhavig reglement er in bestaat het stellen van zulke daden te
ontmoedigen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Volgend belastingreglement goed te keuren: belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen
zichtbaar vanaf deze.

Belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2019 tot 2023 een gemeentebelasting vastgesteld op het vervuilen van de openbare
wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze.
Worden beoogd:
1. Het plaatsen of achterlaten, op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is,
van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde plaatsen;
2. Het plaatsen of achterlaten, op de openbare weg of op een plaats die vanop de openbare weg zichtbaar is,
van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de plaatsen en tijdstippen voorzien voor de ophaling
ervan;
3. Het plaatsen 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 de netheid van openbare wegen of plaatsen of de openbare netheid in het gedrang brengt.
II. AANSLAGVOET
Artikel 2:
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
- 30 € per vierkante meter vervuilde weg, veroorzaakt door het doorrijden van een werfvoertuig zoals een
vrachtwagen of kraan. In ieder geval zal een minimum bedrag van 300 € worden aangerekend;
- 50 € per geplakte affiche of per zelfklever. In ieder geval zal een minimum bedrag van 50 € worden
aangerekend;
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- 75 € voor elke vervuiling veroorzaakt door een persoon of door het ding, het dier of de persoon over wie
hij/zij de hoede heeft;
- 100 € per verstopte rioolmond;
- 100 € voor het sluikstorten van verboden producten in de kanaliseringen van oppervlaktewateren;
- 150 € per zak of recipiënt, bevattende huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval, die al dan niet bestemd
zijn voor de ophaling van grof huisvuil;
- 250 € per m3 zakken, recipiënten of afval dat niet bestemd is voor de huisvuilophaling, met uitzondering
van bouw-, afbraak- of renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster- en deurramen, enz. In
ieder geval zal een minimum bedrag van 250 € worden aangerekend;
- 380 € per aanbrenging van graffiti, tag of een ander opschrift;
- 500 € per m3 bouw-, afbraak- of renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster- en
deurramen, enz. In ieder geval zal een minimum bedrag van 500 € worden aangerekend.
III. BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 3:
De belasting is solidair verschuldigd door:
1. De persoon die het afval achterlaat, als dit gebeurt op de openbare weg, en in de andere gevallen in de
vermelde volgorde volgens de mogelijkheden van identificering, de auteur van het afval, de persoon die het
achtergelaten goed aanvankelijk in zijn bezit had of de bezetter of de eigenaar van de bodem waarop het
afval achtergelaten wordt;
2. De eigenaar, de verantwoordelijke of de houder van de persoon, het dier of de zaak, in de zin van artikels
1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft achtergelaten of er de vervuiling van heeft
teweeggebracht;
3. De eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de geplakte affiche of de zelfklever, of de persoon die
de affiche of de zelfklever heeft geplakt 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 4:
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een zelfklever heeft
gekleefd met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder van het goed, is vrijgesteld van de betaling van
de belasting.
IV. BETALINGSWIJZE
Artikel 5:
a) Inkohiering: De belastingplichtige zal een aanslagbiljet ontvangen, overeenkomstig de ordonnantie dd. 3
april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
b) Betaling: De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden van ontvangst van het aanslagbiljet. De
invordering van de belasting wordt verder gezet volgens de door de wet inzake de invordering van de
Rijksbelastingen op de inkomsten vastgestelde bepalingen. Bij niet-betaling binnen de twee maanden, zijn
de bepalingen betreffende de verwijlinteresten inzake de Rijksbelastingen op de inkomsten van toepassing.
V. GESCHILLEN
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Artikel 6:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat
als administratieve overheid optreedt. Dat bezwaar moet op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden vanaf de derde dag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet
met vermelding van de duur van het bezwaar. Bovendien moet het op straffe van nietigheid schriftelijk
worden ingediend. Het moet met reden omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten
laste van wie de belasting wordt gevestigd, het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de
feiten en middelen. De indiening van een bezwaarschrift geeft geen vrijstelling tot de betaling van de
belasting.

Artikel 2:
Deze beraadslaging zal in tweevoud overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid met het oog op
de uitoefening van het algemene toezicht.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
1 bijlage
Dossier administratif - Taxe sur les salissures sur les voies et lieux publics ou visible 2019 - 2023.pdf
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Georges Pollet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 01 december 2018

De Gemeentesecretaris,

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Dirk Borremans

Christian Beoziere
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