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OVEREENKOMST VOOR DE VERWIJDERING 
VAN TAGS 

   
       
      Dienst Openbare Netheid 

 
 
(Gelieve in te vullen en terug te sturen naar Dienst verwijdering van tags, Brusselsesteenweg, 112 – 1190 

Brussel) 

 
 
Tussen: 
 

 
De gemeente Vorst, handelend in uitvoering van de beslissing van zijn 
Gemeenteraad van 16 mei 2017, hier vertegenwoordigd door zijn College van 
Burgemeester en Schepenen in de persoon van de heer Saïd TAHRI, schepen, 
bijgestaan door mevrouw Betty MOENS, gemeentesecretaris, die als domicilie het 
Gemeentehuis van Vorst, gelegen Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst, kiezen 

 

 
hierna 'de gemeente' genoemd; 
 
En: 
 

 
De heer en/of Mevrouw ………………………………………………………………………… 
 
Woonachtig te…………………………………………………, ……………………………… 
 
Telefoonnummer 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Hoedanigheid: eigenaar – syndicus of andere 1 
 
Rijksregisternummer 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Btw-nummer. 
………………..……………………………………………………………………….... 
 

 
hierna 'de aanvrager' genoemd 
 
Nadat werd uiteengezet wat volgt: 
 
Een nieuwe vorm van vervuiling tast tegenwoordig het aanzicht van onze straten aan.  
 
Behalve dat ze vanzelfsprekend een indruk van smerigheid wekken, zorgen wilde graffiti of 

                                                      

1 Schrappen wat niet past of invullen, naargelang het geval 
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tags op de plaatsen waar zij opduiken voor een reëel onveiligheidsgevoel bij de inwoners 
en bezoekers van onze gemeente. 
 
De gemeente beschikt over een schoonmaakdienst bedoeld om de inwoners die het 
slachtoffer zijn van deze daden te helpen en zo iedereen een aangenamere leefomgeving 
te bezorgen. 
 
Werd het volgende overeenkomen: 
 

1. De aanvrager vraagt de tussenkomst van de tagverwijderingsdienst van de 
gemeente op het hieronder vermelde gebouw, dat gelegen is op het grondgebied 
van de gemeente Vorst en waarvan hij verklaart de eigenaar te zijn of waarover hij 
verklaart machtiging2 te hebben. 
 

 
Adres van het te behandelen gebouw (indien verschillend van de domicilie): 
  
……………………………………………………………………………………… te 1190 Vorst. 
 

 
2. De aanvrager verzoekt de tussenkomst van de tagverwijderingsdienst van de 

Gemeente, opdat deze zou overgaan tot de volgende 
tagverwijderingswerkzaamheden: 

 
a/ beschrijving van de tags die moeten worden verdwijnen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
b/ OF hierbij gevoegde foto(’s) van de tags die moeten worden verdwijnen 
 
 

3. De schoonmaak wordt uitgevoerd volgens de volgende methoden of door te 
combinatie van twee van de volgende methoden: 

• zandstraling; 

• hydrogommage; 

• afbijtmiddelen; 

• oplosmiddelen; 

• hogedrukreiniging met (warm of koud) water. 
 

4. De aanvrager verklaart dat het te behandelen gebouw, voor zover hij weet, over 
geen enkele bijzonderheid beschikt die het gebruik van een van de in punt 1 
vermelde methoden zou verbieden. 
 
In voorkomend geval formuleert hij de volgende opmerkingen 3: 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                      

2 Indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet hij een naar behoren ondertekende volmacht van de eigenaar, 
die hem en daarbij speciaal machtigt, voorleggen. Zonder dit document treedt deze overeenkomst niet in 
werking.  
3 Gelieve, bij ontstentenis van opmerkingen 'geen' in te vullen. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

5. De tagverwijdering kan nopen tot een renovatie van het gehele oppervlak waar de 
tag zich bevindt. Deze operatie valt niet onder de overeenkomst. Deze renovatie 
zal eventueel worden uitgevoerd door en op kosten van de eigenaar.  
 

6. De schoonmaak van de oppervlakken gebeurt gratis. Van de aanvrager wordt geen 
bijdrage gevraagd. 

 
7. De schoonmaak beperkt zich tot de verwijdering van de tags op de gevels die 

rechtstreeks uitgeven op de openbare weg en enkel het aangetaste oppervlak 
wordt behandeld.  
 

8. De tussenkomsten zijn beperkt tot op een hoogte van 3 meter en tot dragers die 
technisch - en dit in alle veiligheid - bereikbaar zijn vanaf de openbaar domein.  
 

9. De gemeente verbindt zich ertoe de werken uit te voeren volgens de regels van 
de kunst. Het gaat hier evenwel slechts om de graffiti te verwijderen, rekening 
houdend met de technische middelen die ze tegenwoordig tot haar beschikking 
heeft en die gebruikt worden in het kader van onderhavige overeenkomst. 
 

10. De aanvrager verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's van het 
gebruik van elk van de toegepaste methodes, in het bijzonder van bepaalde 
onvermijdelijke gevolgen van de uitvoering van werken volgens de regels van de 
kunst (onder andere: gekraste of vuilgemaakte ruiten, gaatjes of verkleuring van 
de stenen, barsten in de voegen, spectra, gedeeltelijke verwijdering van het 
schilderwerk van de muren of van het houtwerk, ...). 
Behoudens bedrog of ernstige fout te wijten aan de Gemeente zal de aanvrager 
elke vorm van klacht uitgaande van derden, in het bijzonder van buren, op zich 
nemen. 
De aanvrager, alsook de eigenaar die hem gemachtigd zou hebben, ziet derhalve 
uitdrukkelijk af van elke vorm van beroep ten opzichte van de Gemeente op grond 
van de verschillende redenen vermeld in punt 10. 
 

11. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur van vijf jaar en stelt de 
Gemeente in staat tussen te komen telkens als dit nodig is om de verwijdering van 
tags op de gevels van bovenvermeld goed te garanderen. 
Deze overeenkomst is automatisch niet meer van kracht vanaf de verkoop van het 
goed dat het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. 
 

12. Voor betwistingen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn 
de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. 

 
De werken zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd binnen de maand volgend op de 
ontvangst van de door de aanvrager ondertekende overeenkomst. De termijn mag echter 
worden overschreden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, het toestromen 
van de aanvragen of elke andere reden. 

 
Opgemaakt te VORST, op ……………………………………, in twee exemplaren, elke partij 
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erkent het zijne ontvangen te hebben. 
 
 
De Aanvrager4, De Gemeentesecretaris,  De afgevaardigde Schepen, 
 
 
 
 
 Betty MOENS Saïd TAHRI 
 

                                                      

4 De handtekening wordt voorafgegaan door de handgeschreven vermelding « gelezen en goedgekeurd » en 
gevolgd door de handgeschreven vermelding van de voornaam en naam van de aanvrager. 


