
p\N5
Woluwe-Saint-Pier.e

Sint-Pieters Woluwe

#B I 9/22. I 1.2A22/A/0û21#

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT.PIETERS.\ilOLUWE

Uittreksel uit het resister der beraadslasingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Sophie Busson, d.d. Voorzitter ;

Benoît Cerexhe, Burgemeester ;

Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine

Kolchory, Dominique Harmel, Gerda Postelmans, Helmut De Vos, Schepenen ;

Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand,

Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Christophe De Beukelaer, Georges Dallemagne, Cécile

Vainsel, Catherine Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Marie Cruysmans, Muriel
Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane

Mekongo Ananga, Cathy Vaessen, Danièle Van Crombrugghe-Gruloos, Gemeenteraadsleden ;

Florence van Lamsweetde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd V/illem Draps, Olivia Casterman, Michel Naets, Gemeenteraads leden ;

Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter.

Zittingvan22.ll.22

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de verwijdering en opslag van voertuigen die een

vlotte doorgang belemmeren'- Invoering #

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name

artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ;

Gelet op de wet van 30.12,1975, herhaaldelijk gewijzigd, betreffende de goederen, buiten particuliere

eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzeffing ;

Overwegende dat de invoering van gedeelde lichte voerluigen in wije vloot een anarchistische en gevaarlijke

situatie heeft gecreëerd, aangezien de gebruikers hun voertuigen in de weg laten staan van de natuurlijke

doorgang van de gebruikers van de openbare weg, en dat de taken van de gemeente op het gebied van de

handhaving van de openbare orde vereisen dat een procedure wordt ingesteld voor de verwijdering en

recuperatie van voertuigen die een vlotte doorgang belemmeren ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT het volgende retributiereglement in te voeren betreffende de verwijdering en opslag van

voertuigen die een vlotte doorgang belemmeren :

Grondslag van de retributie
Artikel 1.-

Voor de periode van 01.!2.2022 tot 31.12.2025 wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld voor de

verwijdering en opslag van voertuigen die een vlotte doorgang belemmeren.

Artikel 2.-
In de zin van onderhavig reglement wordt verstaan onder voertuig : elk voertuig, elke fiets of elk

voortbewegingstoestel die valt onder de artikels 2.15.1,2.15.2,2.15.3,2.17,2.I8,2.I9 en 2.20 vtn de

Wegcode, met uitzondering van een motorvoertuig.
Tarief
Artikel3.-
De retributie wordt vastgesteld op 81,00 EUR per voertuig om de kosten van de prestaties van het

gemeentepersoneel te dekken voor de verwijdering van het genoemde voertuig.

De bovengenoemde retributie wordt verhoogd met 5,00 EUR per dag en per voertuig voor de opslag van

genoemd voertuig.
Deze toeslag is verschuldigd vanaf de dag volgend op die van de verwijdering en opslag van het voertuig.

Artikel4.-
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Het tarief van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Koninkrijk.
Dat voor het lopende toepassingsjaar wordt berekend volgens de volgende formule :

basistarief x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer

Het basistarief is het initiële bedrag dat in onderhavig retributiereglement wordt vastgesteld.
De basisindex is de index voor november 2022.
De nieuwe index is de index voor november van het jaar voorafgaand aan het toepassingsjaar.
Na toepassing van die coëfficiënt, wordt het bedrag afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent.
Retributieplichtige
Artikel5.-
De retributie wordt door de eigenaar van het voertuig verschuldigd.
Minnelijke invordering
Artikel6.-
De gemeente stuurt de eigenaar van het voertuig binnen vijf werkdagen na de verwijdering een
aangetekende brief waarin hij in kennis wordt gesteld van de verwijderingvanzijnvoertuig.
Artikel T.-
De forfaitaire retributie en de in artikel 3 bedoelde toeslag moeten tijdens de openingsuren van de dienst
Gemeentelijke Ontvangerij door de eigenaar of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger worden
betaald voordat het voertuig bij het gemeentelijkmagazijnwordt opgehaald.
Minnelijk bezrvaar
Artikel8.-
Het bezwaar moet gericht worden :

. hetzij per brief via post aan het departement Openbare Ruimte, Charles Thielemanslaan 93 te 1150
Brussel.

. hetzlj per mail via het verplicht formulier, volledig ingevuld en ondertekend, beschikbaar op de
internetsite van de Gemeente (www.woluwell50.be) onder de rubriek "Bezwaar - Verwijdering en
opslag van voertuigen die een vlotte doorgang belemmeren".

Het beztraar moet ingediend worden, op straffe van verval, binnen een termijn van 3 maanden te tellen
vanafde datum van de verzending van de aangetekende briefbedoeld in artikel 6.
Artikel9.-
De indiening van een bezwaar ontslaat de eigenaar niet van de verplichtingzijn voertuig op te halen en de
retributie te betalen. De onrechtmatig geïnde bedragen zullen worden terugbetaald indien een gunstig gevolg
wordt gegeven aan het bezwaar.
Artikel 10.-
De beslissing over het bezlvaar wordt opgestuurd naar de retributieplichtige binnen de 3 maanden na de
ontvangst van het bez.utaal. en er kan geen beroep worden ingesteld.
In geval van afivijzing van hetbezwaar en vanaf de dag na de datum van de verzending van de beslissing,
wordt de retributie als invorderbaar, definitief en zeker beschouwd.
Artikel 11.-

Gedurende de hele aftrandelingsprocedure vanaf het bezwaar tot aan de verzending van de beslissing aan de
retributieplichtige, is de afgifte van een dwangbevel verboden en worden de eventuele juridische
invorderingsprocedures opgeschort.
Bewaartermijn
Artikel 12.-

Het verwijderde voertuig wordt bewaard gedurende een periode van 6 maanden vanaf de eerste dag van het
depot.
Na afloop van de bovengenoemde termijn van zes maanden wordt het voertuig dat niet door zijn eigenaar of
een rechthebbende is opgeëist, geacht definitief te zijn achtergelaten en mag de gemeente erover beschikken
overeenkomstig artikels 3.58 en 3.59 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel l3^-
Indien het voertuig niet wordt teruggenomen, wordt bij aangetekend schrijven een aanmaning tot betaling
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van de voor de verwijdering en opslag verschuldigde retributie aan de retributieplichtige gezonden, waarvan

de kosten EUR 15,00 bedragen.

Gedwongen invordering
Artikel 14.-

In geval van niet betaling op het einde van de minnelijke invorderingsprocedure en voor zover geen enkel

minnelijk berwaar hangende is, wordt op verzoek van de Gemeenteontvanger een vervolging ingesteld via

een gerechtsdeurwaarder op basis van een niet-fiscaal dwangbevel dat uitvoerbaar werd verklaard door het

College van Burgemeester en Schepenen.

Overeenkomstig de voorzieningen van het Strafinetboek, vallen de kosten van deze procedure volledig ten

laste van de retributieplichtige.
In het geval aan een dwangbevel niet kan worden voldaan, wordt de retributieplichtige voor de rechtbank

gedagvaard volgens de voorschriften en termijnen voorzien door het Burgerlijk en het Strafivetboek.

Beroep tegen de gedwongen invorderingsprocedure (dwangbevel)

Artikel 15.-

De retributieplichtige kan beroep aantekenen tegen het dwangbevel volgens de voorschriften en termijnen

voorzien in artikel l37bis van de Nieuwe Gemeentewet, te weten binnen de maand van de betekening van

het dwangbevel via verzoekschrift of dagvaarding.

In geval van beroep, nodigt de Gemeenteonfvanger de gerechtsdeurwaarder uit de procedure op te schorten

tot wanneer een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen.

Gerechtelijke bevoegdheid
Artikel 16.-

Elke toekomstige betwisting van de toepassing van huidig retributiereglement valt onder de uitsluitende

bevoegdheid van de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe.
Elke toekomstige betwisting als gevolg van een niet-fiscaal dwangbevel door een gerechtsdeurwaarder valt

onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

3l stemmers : 3l positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING

De Gemeentesecretaris,
(g) Florence van Lamsweerde

De Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 3 0 novemb er 2022

De d.d. Voorzitter,
(g) Sophie Busson

De Burgemeester,

Benoît Cerexhe
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