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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PBETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine Kolchory, 
Dominique Harmel, Raphaël van Breugel, Helmut De Vos, Schepenen ;
Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Tanguy Verheyen, Aymeric de 
Lamotte, Christophe De Beukelaer, Georges Dallemagne, Cécile Vainsel, Catherine Bmggeman, Etienne 
Dujardin, Laurent de Spirlet, Marie Cmysmans, Muriel Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de 
Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga, Cathy Vaessen, Michel Naets, Gerarda 
Postelmans, Sophie Busson, Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Philippe van Cranem, Caria Dejonghe, Olivia Casterman,Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.19

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de ophaling en de opslag van de achtergelaten 
voertuigen op de openbare weg - Verlenging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de ophaling en de opslag van de achtergelaten voertuigen op de 
openbare weg, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 17.11.2015, verbindend geworden op datum van 
23.11.2015, toepasselijk voor de période van 01.12.2015 tôt 31.12.2019 ;
Gelet op het algemeen reglement voor de vastelling van de specifieke regels en hun uitvoering na het verstrijken 
van de termijn van 6 maanden, betreffende de opslag van achtergelaten voertuigen, gestemd door de 
Gemeenteraad in zitting van 24.04.2018, verbindend geworden op datum van 30.04.2018, toepasselijk vanaf 
01.05.2018 ;
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 herhaalde malen gewijzigd betreffende de goederen, buiten particulière 
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting ;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente ;
Overwegende dat de Gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het retributiereglement betreffende de ophaling en de opslag van de achtergelaten voertuigen op de 
openbare weg als volgt te verlengen :
Artikel 1.-
Er wordt, voor de période van 01.01.2020 tôt 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven betreffende de 
ophaling en de opslag van de achtergelaten voertuigen op de openbare weg.
Artikel 2.-
Er wordt, onder achtergelaten voertuig, verstaan :

• elk voertuig dat, na de nodige vaststellingen uitgevoerd door de Politiezone van Montgomery, stilstaat 
op één en dezelfde plaats gedurende een langere période en waarvan de eigenaar van het voertuig niet 
identificeerbaar is ;
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• elk voertuig dat zich in bovenvermelde vastgelegde voorwaarden bevindt en waarvan de eigenaar van 
het voertuig (houder van het inschrijvingsbewijs) geïdentificeerd is, maar waarvan, ofwel de woonplaats in 
België niet erkend is, ofwel waarvan het immers algemeen bekend is dat hij/zij definitief het Land heeft 
verlaten, ofwel omdat hij/zij nog steeds niet uitdrukkelijk, binnen de termijn van 30 dagen vanaf de 
verzending van een waarschuwingsbrief naar zijn woonplaats, zijn voomemen om de openbare weg vrij te 
maken, kenbaar heeft gemaakt.
De hierboven aangehaalde waarschuwing vermeldt huidig retributiereglement alsook de gegevens van de 
te contacteren dienst.

Artikel 3.-

1. Het tarief van de retributie voor de ophaling van het voertuig is vastgesteld op basis van de 
overgemaakte prijs van de opdrachtnemer aangeduid door de Politiezone van Montgomery.

2. Het tarief van de retributie voor de opslag van het voertuig in de gemeentelijke opslagplaats of 
aangewezen plaats door het College van Burgemeester en Schepenen is vastgesteld als volgt :
- voor een wagen of aanhangwagen : 50,00 EUR per maand of voor een deel van de maand ;
- voor een motorfiets of een gemotoriseerde driewieler : 7,50 EUR per maand of voor een deel van de 
maand ;
- voor een fiets of bromfiets : 2,50 EUR per maand of voor een deel van de maand.

3. De retributie voor de opslag van het voertuig is niet verschuldigd :
- ingeval het voertuig binnen de 10 dagen na te ophaling ervan, door zijn eigenaar of van een 
rechtverkrijgende werd teruggehaald ;
- ingeval het achtergelaten voertuig afkomstig is van strafbare feiten die onafhankelijk zijn van de wil 
van de eigenaar van het voertuig ;

4. In aile gevallen, zullen de kosten van ophaling van het voertuig, alsook de kosten van welke aard ook, die 
eventueel werden gemaakt met het oog voor de opzoeking van de eigenaar van het voertuig of van een 
rechtverkrijgende, te diens laste worden gelegd.

Artikel 4.-
De teruggave van het voertuig aan zijn eigenaar of aan een rechtverkrijgende gebeurt na voorafgaandelijke 
betaling, bij de Ontvangerij van de Gemeente, van de retributie voor de ophaling en opslag, en de kosten van 
welke aard ook die eventueel werden gemaakt met het oog voor de opzoeking van de eigenaar van het voertuig of 
van een rechtverkrijgende.
Artikel 5.-
De invordering van de retributie geschiedt langs elke gerechtelijke weg.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 21 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen, 2 onthoudingen.
Nee : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Etienne 
Dujardin, Laurent de Spirlet, Muriel Godhaird, Juliette Siaens-Mahieu.
Onthoudingen : Christine Sallé, Cécile Vainsel.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
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De Gemeentesecretaris,
(g) Florence van Lamsweerde

De Voorzitter,
(g) Damien De Keyser

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 30 december 2019

Voor de Burgemeester : 
De Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen,
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