
Taksreglement betreffende de openbare reinheid. 

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 18/02/2019, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 22/02/2019 tot 
08/03/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 

Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2019 tot en met 31/12/2024 een gemeentebelasting vastgesteld op het 
vervuilen van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn.  
 
Worden beoogd: 
- het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde 

plaatsen; 
- het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de 

plaatsen en tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan; 
- 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; 
- het feit dat leidt tot de vervuiling van openbare wegen of plaatsen, of de openbare netheid 

in het gedrang brengt. 
 
Deze handelingen worden vastgesteld door een personeelslid aangeduid door het College 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 2. 
De belasting is solidair verschuldigd door: 
- de persoon die het afval stort of achterlaat, als dit gebeurt op de openbare weg, en in de 

andere gevallen in de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden tot identificatie, de 
auteur van het storten of achterlaten, de persoon die het gestorte of achtergelaten goed 
oorspronkelijk in zijn bezit had of de bezetter of de eigenaar van de grond waarop het 
afval gestort of achtergelaten wordt; 
In het geval van een mede-eigendom is de belasting echter hoofdelijk en gezamenlijk 
verschuldigd door de mede-eigendomen/of het syndicus van het gebouw dat belast is 
met het beheer van de mede-eigendom, al naar gelang de identificatiemogelijkheden. 

- de eigenaar, de verantwoordelijke of de hoeder van de persoon of de zaak, in de zin van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft gestort of achtergelaten of die 
de vervuiling heeft teweeggebracht; 

- de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever, of de persoon 
die de affiche of de zelfklever heeft aangeplakt of de graffiti, tag of ander opschrift heeft 
aangebracht; 

- de persoon die een handeling stelt die tot vervuiling leidt in de zin van dit reglement. 
 
Artikel 3. 
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een 
zelfklever heeft gekleefd of aangeplakt met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder 
van het goed, is vrijgesteld van de betaling van de belasting. 
Na het verstrijken van de bij vergunning vastgelegde termijn, wordt de affiche weggehaald op 
straffe van beschouwd te worden als beantwoordend aan de omschrijving van afval 
gelijkgesteld met straatvuil en vallend onder de belastbare basis zoals bedoeld in het 
onderhavig reglement. 
 



Artikel 4. 
De belasting bedraagt: 
- 50 EUR per zak , recipiënt of om het even welke container gevuld met huisvuil of afval 

met huisvuil gelijkgesteld bestemd voor ophaling door Net Brussel, waarvan het niet-
reglementaire depot wordt vastgelegd.; 

- 100 EUR per container met een inhoud van ten hoogste 1.100 liter, bestemd voor de 
inzameling van huisvuil of afval met huisvuil gelijkgesteld, waarvan het niet-reglementaire 
depot wordt vastgelegd; 

- 50 EUR per zak, recipiënt of evenwelke container van ten minste 10 liter waarin huisvuil 
of afval met huisvuil gelijkgesteld, bestemd voor inzameling, in een vuilnisbak in 
openbare ruimten wordt geplaatst; 

- 220 EUR per m3 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval niet bestemd voor de omhaling 
door de ophaaldiensten; 

- 400 EUR per aanbrenging van graffiti, tag of ander geschrift, per affiche  of per zelfklever; 
- 110 EUR voor elke andere vervuiling door een persoon, of door de zaak of de persoon 

over wie hij/zij de hoede heeft; 
- 110 EUR per m3 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval die ter plekke wordt 

achtergelaten (behalve in de hiervoor voorziene containers) ter gelegenheid van een 
wijkrommelmarkt. 

 
In geval van recidive binnen de 365 dagen van een vaststelling in overeenstemming met dit 
reglement wordt het belastingtarief verdrievoudigd. 
 
 
Artikel 5. 
De belasting is contant verschuldigd. 
Het bedrag van de belasting wordt ter kennis van de belastingplichtige gebracht door middel 
van een administratief document waarbij hij wordt uitgenodigd het binnen de acht dagen te 
vereffenen door storting in de gemeentekas of door overschrijving of storting op de rekening 
van de gemeente. 
 
Artikel 6. 
De taks wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van voorgaande artikelen 4 en 5. 
 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en 
is ze onmiddellijk opeisbaar. In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een 
aanslagbiljet. De betekening ervan gebeurt onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
Artikel 7. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 



Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College 
van burgemeester en schepenen. 
 


