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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het résister derberaadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Francis Delpérée, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Dominique Harmel, 
Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Schepenen ;
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne- 
Charlotte dUrsel, Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Priscilla de Bergeyck, Michel 
Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, Aymeric de Lamotte, Tanguy 
Verheyen, Cécile Vainsel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile 
Callebaut, Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, Adjunct van de Gemeentesecretaris ;
Georges Mathot, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Caroline Persoons, Schepen ;
Caria Dejonghe, Joëlle Raskin, Aurélien de Bauw, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 24.04.18

#Onderwerp : GR - Algemeen reglement voor de vaststelling van de specifieke regels betreffende de 
opslag van achtergelaten voertuigen op de openbare weg en hun uitvoering na het verstrijken van de 
termijn van 6 maanden - Wijziging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
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 het algemeen reglement voor de vastelling van de specifieke regels betreffende de opslag van 
achtergelaten voertuigen op de openbare weg en hun uitvoering na het verstrijken van de termijn van 6 
maanden, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 17.11.2015, verbindend geworden op datum van 
23.11.2015, toepasselijk vanaf 01.12.2015' ;
Overwegende dat de Gemeente op dit ogenblik in het bezit is van tweewielers die haar eigendom zijn 
geworden krachtens artikel 4 van de hogervermelde wet en ook krachtens artikel 4 van de hogervermelde 
algemeen reglement ; dat het bedrag van 250,00 EUR per voertuig voorzien in artikel 4 van het 
hogervermeld algemeen reglement niet van toepassing is op tweewielers; dat daarenboven de koers van 
schroot eerder de neiging heeft te dalen ; dat het daarom wenselijk is dat het College van Burgemeester en 
Schepenen het minimumbedrag bepaalt van de verkoop op het ogenblik van de verkoop ;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het algemeen reglement voor de vastelling van de specifieke regels betreffende de opslag van 
achtergelaten voertuigen en hun uitvoering na het verstrijken van de termijn van 6 maanden als volgt te 
wijzigen :
Artikel 1.
Het achtergelaten voertuig dat weggehaald wordt op de openbare weg, wordt op eigen risico en rekening van 
de eigenaar, ter bewaring geplaatst in de gemeentelijke opslagplaats of een plaatst aangewezen door het 
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 2.
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De gemeente legt een register aan van deze achtergelaten voertuigen die in de gemeentelijke opslagplaats of 
aangewezen plaats door het College van Burgemeester en Schepenen werd aangewezen.
Artikel 3.
De weggehaalde voertuigen worden opgeslagen gedurende een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de 
eerste dag van de opslag.
Gedurende deze termijn, worden opzoekingen verricht om de identiteit van de eigenaar van het voertuig of 
een rechtverkrijgende te achterhalen. Als de opzoekingen succesvol zijn, vraagt de Gemeente aan hem om 
zijn goed te komen ophalen en aile daaraan verbonden kosten te betalen overeenkomstig het 
retributiereglement betreffende de ophaling en opslag van achtergelaten voertuigen.
Wanneer al de kosten betaald zijn aan de Ontvangerij van de gemeente, neemt de eigenaar of een 
rechtverkrijgende een afspraak met de verantwoordelijke van de gemeentelijke opslagplaats om het voertuig 
af te halen en dit binnen een termijn van maximum 10 dagen. Bij gebrek van niet-naleving van deze termijn 
zal een bijkomende retributie voor de opslag van het voertuig verschuldigd zijn.
Artikel 4.
Bij het verstrijken van de termijn vermeld onder artikel 3, zal het niet opgeïste voertuig, ofwel omdat de 
eigenaar of een rechtverkrijgende niet kon worden geündentificeerd in gevolge onsuccesvolle opzoekingen, 
ofwel omdat de eigenaar of een rechtverkrijgende zijn voertuig niet heeft opgeïst ondanks de uitnodiging 
hiervoor gekregen te hebben, van rechtswege eigendom worden van de Gemeente en kan uitgevoerd worden 
als volgt :

• op besluit van de Gemeenteraad, kan het voertuig in de eerste plaats opgenomen worden in het 
gemeentelijk voertuigpark en ingeschreven worden in het gemeentelijk erfgoed ;
• op besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, kan het voertuig worden verkocht aan 
de meest biedende, op specifiek verzoek gericht aan de Gemeente binnen de 10 dagen na verschijning 
van de bekendmaking van de informatie op de Intemetsite van de Gemeente, voor een 
minimumbedrag vastgesteld door dit College volgens de marktwaarde van schroot rekening houdend 
met de staat en het gewicht van het voertuig ;
• op besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, zullen al de andere voertuigen, die geen 
van beide voldoen aan een van voormelde uitvoeringen, worden verschroot en verkocht aan het 
gewicht bij een schroothandelaar.

Artikel 5.
Huidig reglement treedt in werking op 01.05.2018.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
• M19/24.04.2018/A/0023#

De Gemeentesecretaris, 
(g) Georges Mathot

De Voorzitter,
(g) Francis Delpérée

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 02 mei 2018
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De Gemeentesecretaris,
Voor de Burgemeester : 

De afgevaardigde Schepen,
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