Taksreglement op graffiti en tags.
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld
reglement goedgekeurd.
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot
02/01/2019 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 ten bate van de gemeente vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2021 een taks geheven op
graffiti en tags die zijn aangebracht op private onroerende goederen die gebouwd zijn op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe en die vanop de openbare ruimte zichtbaar zijn.
Artikel 2.
Onder graffiti verstaat men ieder opschrift, iedere tekening, ieder schilderij op muren,
monumenten of gebouwen.
Onder tag verstaat men een geschreven of geschilderde graffiti die gekarakteriseerd wordt
door een grafisch voorkomen dat dicht aanleunt bij een geschrift en dat een
herkenningsteken is.
Onder privaat gebouwd onroerend goed verstaat men ieder gebouw dat eigendom is van
een private fysieke of rechtspersoon, ofwel van een openbare rechtspersoon maar
ressorterend onder zijn privédomein.
Article 3.
De graffiti of de tag wordt vastgesteld door een daartoe, door het College van burgemeester
en schepenen, bevoegde ambtenaar. Dit wordt in de daarop volgende maand per
aangetekende brief, samen met een kopie van het toe te passen taksreglement, aan de
eigenaar of houder van een ander zakelijk recht op het goed meegedeeld.
Bij dit aangetekend schrijven dat de vaststelling vermeld in lid 1 betekent, wordt een
waarschuwing gevoegd en het reglement voor het verwijderen van graffitis en/of tags op
private gebouwde onroerende goederen.
De vaststelling blijft geldig zolang er niet voldaan wordt aan de bepalingen uit artikel 4, §1,
leden 2, 6.1, 6.2 of 6.3 en dient als basis voor de daaropvolgende inkohieringen.
Artikel 4.
§1. De taks is verschuldigd vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand
waarin de vaststelling betekend werd tot op de datum dat de graffiti of tag verwijderd wordt.
Elke begonnen maand moet volledig betaald worden.
Het is aan de belastingplichtige om er de administratie per aangetekende brief van op de
hoogte te brengen dat de graffiti of de tag verwijderd werd.
Deze formaliteit moet binnen de twee weken gebeuren nadat de graffiti of tag verwijderd
werd.
Een daartoe, door het College van burgemeester en schepenen, bevoegde
gemeenteambtenaar zal binnen de maand na ontvangst van de aangetekende brief
overgaan tot een vaststelling om na te gaan of de graffiti of tag wel degelijk verwijderd werd.
Indien dit niet of slechts gedeeltelijk gebeurd is, blijft de eerste vaststelling gelden. De
gemeenteambtenaar kan echter technisch vaststellen dat het onmogelijk is om de graffiti of
tag helemaal te verwijderen. In dat geval legt hij dat vast in een nieuwe vaststelling die per
aangetekende brief binnen de maand na de opstelling ervan betekend wordt aan de
eigenaar of houder van een ander zakelijk recht op het goed.

§2. De taks is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw waarop de graffiti of tag is
aangebracht.
In het geval er rechten van opstal of erfpacht gelden, zijn de eigenaar, de houder van de
rechten van opstal en de erfpachthouder hoofdelijk aansprakelijk.
In het geval van vruchtgebruik zijn de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker hoofdelijk
aansprakelijk.
Als het een gebouw betreft dat onverdeeld aan verschillende eigenaars toebehoort, zijn alle
eigenaars elk onverdeeld hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 5.
Het bedrag van de taks op graffiti en tags wordt vastgesteld op 530 EUR per maand en per
gevel van een privaat gebouw.
Artikel 6.
Geeft geen aanleiding tot het innen van de taks:
1. Graffiti of tags waarvan de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het
gebouw waarop bedoelde graffiti of tag is aangebracht ten laatste de laatste dag van
de tweede maand waarin de vaststelling bedoeld in artikel 3 betekend werd, aantoont
dat voormelde graffiti of tag verwijderd werd. De procedure voorzien in artikel 4, §1,
leden 2 t/m 4 is van toepassing.
2. Graffiti of tags waarvan de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het
gebouw waarop bedoelde graffiti of tag is aangebracht ten laatste de laatste dag van
de tweede maand waarin de vaststelling bedoeld in artikel 3 betekend werd, aantoont
dat, in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen, werken om de
graffiti of tags te verwijderen werden uitgevoerd en met volle ijver worden uitgevoerd.
De procedure voorzien in artikel 4, §1, leden 2 t/m 4 is van toepassing.
3. Graffiti of tags waarvan de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het
gebouw waarop bedoelde graffiti of tag is aangebracht ten laatste de laatste dag van
de tweede maand waarin de vaststelling bedoeld in artikel 3 betekend werd, aantoont
dat hij een beroep heeft gedaan op de bevoegde gemeentelijke dienst, maar dat deze
niet heeft kunnen voldoen aan zijn aanvraag.
4. Graffiti of tags waarvoor er door de bevoegde overheid een stedenbouwkundige
vergunning werd afgeleverd.
5. Graffiti of tags waarvan de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het
gebouw waarop bedoelde graffiti of tag is aangebracht aantoont dat zijn aanvraag tot
tussenkomst bij het College van burgemeester en schepenen negatief ontvangen
werd terwijl hij een attest van een gespecialiseerd bedrijf voorlegt dat aantoont dat de
graffiti of tag wegens technische redenen niet verwijderd kan worden.
Artikel 7.
Het verzamelen van de belastbare elementen gebeurt door het bestuur op basis van
vaststellingen door gemeenteambtenaren die door het College van burgemeester en
schepenen daartoe bevoegd werden verklaard. Dit in overeenstemming met artikel 6 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende het vaststellen, het innen en het regelen van
conflicten op het gebied van gemeentetaksen.
Artikel 8.
Onderhavige belasting wordt ingevorderd bij wege van kohieren opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 9.
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt
onverwijld.

Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4, §1 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10.
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 11.
De belastingplichtige kan een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen dat afgegeven
of per post gezonden wordt 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.

