
Belastingreglement op de reiniging van de openbare weg : 

 

De Raad, 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillen inzake gemeentebelastingen, van kracht sinds 17 mei 2014; 

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;  

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een 

begrotingsevenwicht te hebben; 

Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van 

gemeentebelastingen; 

Overwegende dat een aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van de 

gemeentelijke ontvangsten; 

Overwegende dat de gemeenten krachtens artikel 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet 

onder andere de taak hebben de zindelijkheid en de gezondheid op openbare wegen te 

garanderen; 

Overwegende dat het veelvoud aan onburgerlijke gedragingen inzake reinheid van het 

openbaar domein een werkoverlast vertegenwoordigt voor de diensthoofden, bevoegd voor 

de openbare reinheid in onze gemeente; 

Overwegende dat de onderhavige vergoeding de gemeente Ukkel de financiële middelen wil 

verstrekken die nodig zijn voor haar beleid en om het financieel evenwicht te kunnen 

garanderen; 

Overwegende, om deze doelstelling te bereiken en de fiscale last billijk te verdelen, dat het 

gaat om personen een bijdrage te laten betalen indien zij niet de nodige maatregelen hebben 

getroffen om hun vervuiling te verwijderen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 

Beslist, op voorstel van het college, het belastingreglement op de reiniging van de openbare 

weg als volgt te wijzigen : 

  

GRONDSLAG VAN DE BELASTING 

  

Artikel 1 : 

Er wordt van 1 september 2017 tot 1 september 2023 een gemeentebelasting geheven op 

vervuiling op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Wordt onder vervuiling verstaan : 

1) het deponeren of achterlaten van afval buiten de plaatsen die hiervoor voorzien of 

ingericht werden; 

2) het deponeren of achterlaten van huishoudelijk afval of gelijkaardig afval buiten de 

plaatsen en tijdstippen van de ophaling ervan; 

3) graffiti, tags of andere opschriften aanbrengen of affiches of stickers aanbrengen, 

vastmaken, kleven of nieten op het stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of 

bouwwerk, en dit zonder een geldige toelating van de burgemeester, de eigenaar, de bezetter 

of de beheerder van het goed; 



4) handelingen waardoor de openbare wegen of plaatsen vervuild worden of die de openbare 

reinheid aantasten. 

  

Deze belasting is eveneens van toepassing op vervuiling, veroorzaakt door het voorwerp of 

het dier onder zijn hoede volgens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek. 

  

BELASTINGPLICHTIGEN 

  

Artikel 2 : 

De belasting is solidair verschuldigd door : 

1) de persoon die afval heeft gedeponeerd of achtergelaten op de openbare weg en, in de 

andere gevallen, in de volgorde op basis van de identificatiemogelijkheden: de persoon die 

het heeft gedeponeerd of achtergelaten, de oorspronkelijke houder van het gedeponeerde of 

achtergelaten voorwerp, of de bezetter of de eigenaar van het terrein waarop het afval werd 

gedeponeerd of achtergelaten; 

2) de eigenaar, de verantwoordelijke of de persoon die een persoon, dier of voorwerp onder 

zijn hoede heeft volgens artikels 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek die het afval heeft 

gedeponeerd of achtergelaten of die de vervuiling heeft veroorzaakt; 

3) de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de sticker of de persoon die 

de affiche of de sticker heeft aangebracht, vastgemaakt, gekleefd of geniet of die graffiti, tags 

of andere opschriften heeft aangebracht; 

4) de persoon die door zijn handeling een vervuiling heeft veroorzaakt zoals voorzien in het 

onderhavige reglement. 

  

AANSLAGVOET VAN DE BELASTING 

 

Artikel 3 : 

Het bedrag van de belasting is als volgt vastgelegd : 

  

1)- 75 euro per zak of bak met huishoudelijk afval of gelijkaardig afval; 

  

2)- 250 euro per m³ zakken, bakken, voorwerpen of afval niet bestemd voor de ophaling van 

huishoudelijk afval en het achterlaten van bouw-, afbraak- of renovatieafval. 

  

3)- 300 euro/m² aangevatte vervuilde oppervlakte door aanbreng van graffiti, tags of andere 

opschriften; 

  

4)- 50 euro per affiche en per sticker, aangebracht, vastgemaakt, gekleefd of geniet; 

  

5)- 75 euro voor elke reiniging van de openbare weg die vervuild werd door een persoon, een 

dier en een voorwerp onder de hoede van deze persoon; 

Voor uitwerpselen op plaatsen waar dieren verboden zijn door het politiereglement (park, 

speelplein, ...), bedraagt het vaste tarief 100 euro; 



  

6)- 50 euro voor het weggooien op de openbare weg van klein afval zoals sigarettenpeuken, 

blikjes, kauwgom, flesjes en papier. 

  

INNING 

 

Artikel 4 : 

De belasting is eisbaar op de dag van de vaststelling door een gemeentelijke ambtenaar, 

hiertoe behoorlijk aangesteld door het college, die de overtreder een kopie overhandigt en 

dient binnen de dertig dagen aan de dienst Gemeenteontvangsten betaald te worden. 

In geval van niet-betaling binnen de aangegeven termijn zal de belasting ingehokierd worden 

overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014. 

  

Artikel 5 : 

Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van 

burgemeester en schepenen. 

De belastingplichtige zal kosteloos een aangifte ontvangen. 

  

Artikel 6 : 

De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald 

worden. 

  

Artikel 7 : 

De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke 

hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op 

deze belasting. 

  

Artikel 8 : 

De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen van Ukkel. 

Het bezwaar moet door de indiener of zijn vertegenwoordiger ondertekend en met redenen 

omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen de drie 

maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. 

De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch 

communicatiemiddel, e-mail of fax). 

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, 

zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en 

schepenen tijdens een hoorzitting. 

  

De indiener van het bezwaar moet de betaling van de belasting niet bewijzen maar de 

indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de 

vastgestelde termijnen te betalen. 

  



Artikel 9 : 

Het onderhavige reglement trekt het reglement in dat op 12 december 2013 door de 

gemeenteraad werd goedgekeurd. 

 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 juin 2017 


