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Openbare zitting
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230 Inkohiering - Facturatie

DE GEMEENTERAAD,

 

 

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;

 

Gelet op artikel 117, lid 1 en artikel 118, lid 1 van de Nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe gemeentewet dat het begrotingsevenwicht aan de gemeenten oplegt;

 

Gelet op de gewestelijke verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen;

 

Gelet op het Algemeen politiereglement;

 

Gelet het Gemeentereglement van 21 maart 2019 betreffende de aanplakkingsvoorwaarden tijdens de Europese, parlements-, gewestelijke en
gemeenteraadsverkiezingen;

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;

 

Gelet op het algemeen gemeentelijk reglement betreffende de vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen;

 

Gelet op de financiële situatie van de gemeente;

 

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn om te zorgen voor de openbare netheid en ze in stand te houden en dat het in dit opzicht
toelaatbaar is dat zij de burgers daarin laat bijdragen;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

BESLUIT:

 

 

Belastingreglement over op de reiniging van de openbare ruimte
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Artikel 1: DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

 

Voor de dienstjaren 2021 tot 2024 wordt door het gemeentebestuur een belasting geheven op de reiniging van de openbare ruimte of op een vandaar
zichtbare plaats.

Deze heeft betrekking tot:

1.  Het plaatsen van huisvuil en het met huisvuil gelijkgesteld afval dat voor de ophaling
bestemd is in overtreding van het artikel 9, § 2. van de gewestelijke verordening van
19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen,
namelijk het deponeren van een vuilniszak of een karton buiten de toegelaten dagen
en/of uren van de ophaling;

2.  Het plaatsen van huisvuil en het met huisvuil gelijkgesteld afval dat voor de ophaling
bestemd is in overtreding van het artikel 9, § 1. en het artikel 11 van de gewestelijke
verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel
van ophalingen, namelijk het deponeren van huisvuil in een niet-conforme vuilniszak,
het deponeren van huisvuil in een vuilniszak of een karton waarvan de inhoud niet
conform is, of het deponeren van een vuilniszak of een karton op een andere plaats
dan op het voetpad of op de berm langs de gevel van de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die het afval geproduceerd heeft;

3.  Het achterlaten op de openbare ruimte van grof huisvuil, van bouw-, renovatie- of
afbraakafval en van overblijvende afvalstoffen van een voertuig;

4.  De vervuiling op een openbare plaats of een vandaar zichtbare plaats door een
persoon, een dier of een voorwerp waarvoor men verantwoordelijk is, overeenkomstig
artikel 1385 van het Burgerlijk wetboek, namelijk het achterlaten van klein afval,
hondenuitwerpselen, menselijke fecaliën en het voederen van dieren,...;

5.  Het achterlaten op de openbare ruimte van kaartjes, reclamefolders en niet-
geadresseerde publiciteit;

6.  Het niet onderhouden en/of het niet proper houden of het niet verwijderen van
sneeuw in de winter van voetpaden en bermen van bebouwde of onbebouwde
terreinen, leegstaande of benutte gebouwen;

7.  Het aanbrengen van tags, graffiti of elk ander opschrift op openbare of
privégebouwen, op straatmeubilair alsook op gebouwen en/of monumenten
beschermd door de directie Monumenten en Landschappen van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bescherming of inschrijven op de bewaarlijst);

8.  Het aanbrengen van een affiche, zelfklever of elke andere reclamedrager, van om het
even welke afmetingen en vervaardigd uit om het even welke materialen, die om het
even welke informatie vermeldt, opgeplakt op de buitenkant van de gevel van een
privé- of openbaar gebouw, straatmeubilair of elke ondergrond, in overtreding van om
het even welke reglementering en/of zonder toestemming van de bevoegde instanties
(gemeente en/of Brussels gewest), en/of van de eigenaar en/of de bewoners;

9.  Het vervuilen van de openbare weg door een voertuig, landbouwwerktuig of om het
even welk ander werftuig;

10.  Particuliere terreinen die niet worden onderhouden en/of niet in een nette staat
worden gehouden door de eigenaren, huurders of vruchtgebruikers en die het
onderwerp zijn geweest van een Burgemeestersbesluit;

11.  Het plaatsen van afvalcontainers op de openbare ruimte zonder voorafgaande
reglementaire toestemming en de aanwezigheid van materiaal zoals winkelwagens
en karretjes, aanwezig op de openbare weg in strijd met enige regelgeving;

12.  De opzettelijke of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal in
één of meerdere kolken;

13.  Het opzettelijke of onopzettelijke achterlaten op de locatie en in de omgeving van een
markt, rommelmarkt of braderie van afval, brokstukken, papier en/of verpakkingen
afkomstig van het beheer van een rondtrekkende activiteit op het grondgebied van de
gemeente.

 

Artikel 2 : DEFINITIES

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1. Openbare weg : het deel van het openbare domein, ongeacht wie de eigenaar of de beheerder is, dat hoofdzakelijk bestemd is voor het verkeer van
personen of voertuigen en dat voor iedereen toegankelijk is, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, beschikkingen, besluiten, relementen,
inrichtingsplannen, rooiplannen en verkavelingsplannen.

Dit omvat onder andere de verkeerswegen, hun bermen, voetpaden, taluds en sloten en de openbare plaatsen vastgesteld als aanhorigheid van de
verkeerswegen en bestemd als parkeerplaats van voertuigen, parken, markten, wandelpaden en openbare erfdienstbaarheden.

Dit omvat bovendien, met dezelfde beperkingen, de inrichtingen bestemd voor de distributie van energiegrondstoffen en andere, net als voor
bewegwijzeringsmaatregelen.

2. Openbare ruimte : de openbare ruimte omvat de wegen, inclusief bermen en voetpaden, de ravelen en ravellijnen, de parken, de openbare tuinen, de
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speelpleinen en -tuinen, de openbare of voor het publiek toegankelijke parkings en de voor het publiek toegankelijke gebouwen van de gemeente en van
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

3. Afvalstoffen van klasse 1 : gevaarlijke afvalstoffen (chemisch of bijzonder afval).

4. Afvalstoffen van klasse 2 : ongevaarlijke afvalstoffen ( cheimisch of bijzonder afval).

5. Afvalstoffen van klasse 3 : inerte afvalstoffen.

6. Vuilnis : Alle klassen van afvalstoffen die opgehaald worden.

 

Artikel 3: BELASTINGPLICHTIGE

 

De belasting is hoofdelijk verschuldigd, binnen de 8 dagen na ontvangst van de melding per brief van de belastingcel van de Dienst Onderhoud, waarvan de
poststempel als bewijs geldt:

1.  De eigenaar of de persoon die de vuilniszak of het karton op een openbare plaats buiten de toegelaten dagen en/of uren achtergelaten heeft, en dit krachtens het artikel 9, § 2. van de gewestelijke verordening van
19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen;

2.  De eigenaar of de persoon die een niet-conforme vuilniszak, een vuilniszak of een karton waarvan de inhoud niet conform is, of een vuilniszak of een karton op een andere plaats dan op het voetpad of op de berm
langs de gevel van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het afval geproduceerd heeft, geplaatst heeft, en dit krachtens het artikel 9, § 1. en het artikel 11 van de gewestelijke verordening van 19 december
2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen;

3.  De eigenaar of de persoon die op de openbare ruimte grof huisvuil, bouw-, renovatie- of afbraakafval of overblijvende afvalstoffen van een voertuig, achtergelaten heeft;
4.  De eigenaar of de persoon die klein afval achtergelaten heeft, de eigenaar of de persoon die op de ogenblik van de feiten verantwoordelijk is, volgens de artikelen 1384 tot 1386 van het Burgerlijk wetboek, voor een

kind, een voorwerp of een dier dat de oorzaak is van de vervuiling of de persoon die het dier in de openbare ruimte gevoed heeft;
5.  De natuurlijke persoon of de rechtspersoon van wie het kaartje of de reclamefolder de promotie doet of de verantwoordelijke uitgever ervan;

6.  Voor het niet onderhouden en/of proper houden of het niet verwijderen van sneeuw in de winter van voetpaden en bermen grenzend aan:

a) bewoonde gebouwen:

de eigenaar, mede-eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of persoon belast met hun onderhoud, onkruidverdelging of het verwijderen van sneeuw;

b) leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen:

elke houder met een zakelijk recht op een gebouw, huurder of persoon belast met hun onderhoud, onkruidverdelging of het verwijderen van sneeuw;

c) gebouwen zonder woonfunctie:

de huisbewaarders, portiers, opzichters of personen belast met hun onderhoud en/of onkruidverdelging of het verwijderen sneeuw;

7.  De aanbrenger van een tag, graffiti of van elk ander opschrift, de eigenaar of de persoon die het vruchtgebruik heeft van het niet onderhouden gebouw;
8.  De persoon die de affiche, zelfklever of elke andere reclamedrager aanplakt. Als deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, de rechts- of natuurlijke persoon die bij de promotie baat heeft. In geval van

verkiezingspropaganda en wanneer de affiche alleen het letterwoord of het nummer van de lijst vermeldt, zal de eerste kandidaat van de lijst de belasting verschuldigd zijn.

Indien meerdere kandidaten op dezelfde affiche of elke andere reclamedrager verschijnen, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door alle kandidaten van wie de affiche 
9.  De bestuurder van een voertuig, de huurder, de eigenaar, de algemene ondernemer of bij ontstentenis de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de vervuiling van de openbare ruimte;
10. De eigenaars, huurders, vruchtgebruikers of titularissen van een onroerend zakelijk recht of recht van gebruik van niet onderhouden en/of niet proper gehouden privéterreinen die het voorwerp van een

burgemeesterbesluit hebben uitgemaakt;
11. De eigenaar of huurder van een afvalcontainer geplaatst op de openbare ruimte zonder voorafgaande reglementaire vergunning of de eigenaar of huurder van het aanwezige materiaal op de openbare ruimte in

overtreding met om het even welke reglementering. De eigenaar of de persoon die een winkelwagen of karretje heeft achtergelaten op de openbare ruimte;
12. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die is overgegaan tot de opzettelijke of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal in één of verschillende kolken. De eigenaar van een voertuig,

werftuig, landbouwwerktuig of de opdrachtgever die opzettelijk of onopzettelijk één of meerdere kolken heeft bevuild;
13. De organisator van markten, rommelmarkten of braderieën, de natuurlijke persoon, rechtspersoon of aangestelde persoon die voor eigen rekening een rondtrekkende activiteit uitoefent en/of titularis is van een

werkgeversvergunning.

 

Artikel 4: TARIEF

 

§ 1. a)  Voor afval van klasse 2 en 3, wordt de belasting als volgt vastgesteld:

1.  Voor de reiniging van de openbare ruimte of van een vandaar zichtbare plaats ten
gevolge van het plaatsen van huisvuil en met huisvuil gelijkgesteld afval dat voor
ophaling bestemd is in overtreding van het artikel 9, § 2. van de gewestelijke
verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel
van ophalingen, namelijk ten gevolge van het deponeren van een vuilniszak of karton
buiten de toegelaten dagen en/of uren van de ophaling: €200 per zak of recipiënt;

•

•

•
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2.  Voor de reiniging van de openbare ruimte of van een vandaar zichtbare plaats, ten
gevolge van het plaatsen van huisvuil en met huisvuil gelijkgesteld afval dat voor
ophaling bestemd is in overtreding van het artikel 9, § 1. en het artikel 11 van de
gewestelijke verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval
door middel van ophalingen, namelijk ten gevolge van het deponeren van huisvuil in
een niet-conforme vuilniszak, het deponeren van huisvuil in een vuilniszak of karton
waarvan de inhoud niet conform is, of het deponeren van een vuilniszak of karton op
een andere plaats dan op het voetpad of op de berm langs de gevel van de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die het afval geproduceerd heeft: €200 voor de eerste
zak of recipiënt; voor elke bijkomende zak of recipiënt of indien het afval op een hoop
ligt: €500 per kubieke meter te verhogen met €500 per aangevatte bijkomende kubieke
meter;

3.  Voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats, ten
gevolge van het achterlaten van grof huisvuil, bouw-, renovatie- of afbraakafval en
van overblijvende afvalstoffen van een voertuig, wordt de belasting als volgt
vastgesteld:

 

a.  

 

voor om het even welk grof afval:

* tot de eerste kubieke meter : €500;

* meer dan één kubieke meter : €500 te verhogen met €500 per
aangevatte bijkomende kubieke meter;

 

b. voor bouw-, renovatie- of afbraakafval:

tot de eerste kubieke meter: €1.000;

meer dan één kubieke meter : €1.000 te verhogen met €1.000 per aangevatte
bijkomende kubieke meter;

 

c. voor overblijvende afvalstoffen van een voertuig:

tot de eerste kubieke meter : €500;

meer dan één kubieke meter : €500 te verhogen met €500 per aangevatte
bijkomende kubieke meter;

4.  Voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats bevuild
door een persoon, een dier of een voorwerp dat hij bewaakt, wordt de belasting op
€100 per handeling vastgesteld;

5.  Voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats ten gevolge
van het achterlaten van kaartjes, reclamefolders en niet-geadresseerde publiciteit,
wordt de belasting op €100 per kaartje, reclamefolder of niet geadresseerde publiciteit
vastgesteld;

6.  Voor de reiniging van de voetpaden en bermen van bebouwde of onbebouwde
terreinen, leegstaande of benutte gebouwen die niet onderhouden en niet in propere
staat zijn, wordt de belasting vastgesteld op €5,50 per vierkante meter, met een
minimaal forfait van €110;

  Voor de onkruidverdelging en het verwijderen van sneeuw in de winter van de
voetpaden en bermen van bebouwde of onbebouwde terreinen, leegstaande of
benutte gebouwen die niet onderhouden en niet in propere staat zijn of die in de
winter niet sneeuwvrij gemaakt worden, wordt de belasting vastgesteld op €11 per
vierkante meter, met een minimaal forfait van €220;

•

•

•

•
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7.  Voor het verwijderen van tags en graffiti of andere opschriften aangebracht op privé-
of openbare gebouwen alsook op straatmeubilair, is de belasting vastgesteld op:

voor de eerste vierkante meter : €550;

per elke bijkomende aangevatte vierkante meter : €550;

 

Voor het verwijderen van tags en graffiti of andere opschriften aangebracht op
gebouwen of monumenten beschermd door de directie Monumenten en
Landschappen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(bescherming of inschrijven op de bewaarlijst), wordt de belasting berekend volgens
de facturatie en het soort procedure;

De bovenvermelde tarieven zijn eventueel te verhogen met de herstelkosten van het
gebouw, monument of straatmeubilair, volgens de op te stellen kostenraming;

8.

 

 Voor het verwijderen van een affiche, een zelfklever of elke andere reclamedrager van
om het even welke afmetingen en vervaardigd uit om het even welke materialen die
om het even welke informatie vermeldt, opgeplakt op een privé- of openbaar gebouw,
straatmeubilair of elke ondergrond, in overtreding met om het even welke
reglementering en/of zonder toestemming van de bevoegde instanties (gemeente
en/of Brussels gewest), en/of van de eigenaar en/of de bewoners, wordt de belasting
vastgesteld op:

voor de verwijdering van een affiche of een zelfklever van minder dan één
vierkante meter: € 1 5 0 te verhogen met € 1 5 0 per bijkomende affiche of
zelfklever;

voor de verwijdering van een affiche of een zelfklever van meer dan één
vierkante meter: €200 te verhogen met € 2 0 0 per bijkomende affiche of
zelfklever;

9.  Voor de reiniging van de openbare ruimte bevuild dooreen voertuig, de doortocht van
een voertuig, landbouwwerktuig of om het even welk ander werftuig, wordt de
belasting vastgesteld op €10 per vierkante meter bevuild wegdek of openbare plaats,
met een minimaal forfait van €250;

10.  Voor de reiniging van niet onderhouden privéterreinen door de eigenaars, huurders of
vruchtgebruikers, ten gevolge van een burgemeesterbesluit, wordt de belasting
vastgesteld op:

voor de reiniging van het terrein : €10 per vierkante meter met een minimaal
forfait van €1.000;

voor de storting van het afval, behalve bouw-, renovatie- of afbraakafval, in het
sorteercentrum: €500 tot de eerste kubieke meter te verhogen met €500 per
aangevatte bijkomende kubieke meter;

voor de storting van bouw-, renovatie- of afbraakafval, in het sorteercentrum:
€1.000 tot de eerste kubieke meter te verhogen met €1.000 per aangevatte
bijkomende kubieke meter;

•

•

•

•

•

•

•
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11.

 

 

 

 

 

 Voor het weghalen van afvalcontainers die zich op de openbare ruimte bevinden
zonder voorafgaande reglementaire toestemming of van het aanwezige materiaal op
de openbare ruimte in overtreding met om het even welke reglementering, wordt de
belasting vastgesteld op:

voor het weghalen van een container of materiaal: €500 per container of
materiaal;

voor het storten van het afval in het sorteercentrum : €500 voor het eerste ton
verhoogd met €500 per aangevatte bijkomende ton;

Voor het weghalen van winkelwagens van supermarkten of andere bedrijven of
verlaten karren op de openbare ruimte, wordt de belasting vastgesteld op €150 per
winkelwagen of karretje;

12.  Voor het ledigen van één of verschillende kolken naar aanleiding van de opzettelijke
of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal, wordt de
belasting vastgesteld op €500 per geledigde kolk;

  Voor het ontstoppen van één of verschillende kolken naar aanleiding van de
opzettelijke of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal,
wordt de belasting vastgesteld op €500 per ontstopte kolk;

 

 

 Voor de vervanging van één of verschillende kolken naar aanleiding van de
opzettelijke of onopzettelijke storting van om het even welk product of materiaal,
wordt de belasting vastgesteld op €3.500 per vervangen kolk;

13.  Voor het reinigen van openbare ruimten van markten, rommelmarkten of braderieën
ten gevolge van het achterlaten van afval, brokstukken, papier en verpakkingen, die
de locatie en omgeving bedekken en voor het verlaten van de standplaats niet
werden opgeruimd door de marktkramer, de organisator van de markt, rommelmarkt
of braderie, de natuurlijke persoon, rechtspersoon of de aangestelde persoon die voor
eigen rekening een rondtrekkende activiteit uitoefent en/of titularis is van een
werkgeversvergunning, ondanks het artikel 15 ter van het reglement van de openbare
markten en openbare plaatsen, wordt de belasting als volgt vastgesteld:

Voor het reinigen van de openbare weg of de bevuilde ruimte: €2 per vierkante
meter met een minimaal forfait van €250;

Voor het storten van het afval in het sorteercentrum: €500 voor de eerste ton te
verhogen met €500 per aangevatte bijkomende ton.

§1 b) Voor afval van klasse 1, chemisch afval en bijzonder afval, wordt de belasting berekend volgens de facturatie van de erkende overnemer, verhoogd
met de vervoer- en de verwerkingskosten.

 

§ 2. Recidive

In geval van herhaling binnen de zesendertig maanden die volgen op datum van de laatste vaststelling, zullen de tarieven vernoemd in de punten 4., § 1. a.
(1 tot 13) en 4., § 1. b. verdubbeld worden.

 

§ 3. Betrapping op heterdaad

In geval van betrapping op heterdaad, heeft de beëdigde ambtenaar de toestemming om de onmiddellijke en contante inning van de belasting aan de
overtreder te eisen, mits afgifte van een betaalbewijs, zonder het bedrag van de belasting te wijzigen.

 

Artikel 5: INVORDERING

 

Buiten de gevallen voorzien in artikel 4., § 3 van dit reglement, is de belasting contant betaalbaar, mits afgifte van een betaalbewijs, binnen de acht dagen
na ontvangst van de melding per brief van de belastingcel van de Dienst Onderhoud, waarvan de poststempel als bewijs geldt.

Wanneer de inning niet contant binnen de acht dagen na ontvangst van de melding per brief van de belastingcel van de Dienst Onderhoud kan worden
uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is deze onmiddellijk invorderbaar.

In geval van inkohiering, ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een waarschuwing/aanslagbiljet. De belasting dient betaald te worden binnen de twee
maanden na het versturen van het aanslagbiljet.

 

•

•

•

•
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Artikel 6: BEZWAARSCHRIFTEN

 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de ingekohierde belasting of haar verhoging bij het college van burgemeester en schepenen een
bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd, en, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet, worden ingediend.

Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dit in het bezwaarschrift uitdrukkelijk gevraagd heeft, zal hij binnen een termijn van ten minste vijftien
kalenderdagen voor een hoorzitting worden uitgenodigd.

De aanwezigheid op de hoorzitting moet ten minste zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting schriftelijk door de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger bij het college van burgemeester en schepenen of bij het daartoe door het college aangestelde personeelslid bevestigd worden.

Overtredingen op dit reglement zullen vastgesteld worden door de beëdigde ambtenaren van het gemeentebestuur van Anderlecht, daartoe aangesteld
door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7: INWERKINGTREDING

De huidige reglement vervangt, vanaf de inwerkingtreding, het belastingreglement op de reiniging van de openbare ruimte of op een vandaar zichtbare
plaats aangenomen door de gemeenteraad van 28 november 2019.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 18 december 2020

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Fabrice Cumps
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