
Vergoedingsreglement op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende 
goederen. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot 
02/01/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1. 
Er wordt, vanaf 01/01/2019 voor een termijn van drie jaar verstrijkend op 31/12/2021, een 
vergoeding op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende goederen gevestigd. 
 
A. VOERTUIGEN. 
 
Artikel 2. 
De achtergelaten voertuigen die het gemeentebestuur van de openbare wegen weghaalt, 
worden op risico van hun eigenaars op een door het College van burgemeester en 
schepenen bepaalde plaats in bewaring genomen. 
 
Worden in de zin van deze bepaling als achtergelaten beschouwd, de voertuigen die rijklaar 
zijn en die volgens de vaststellingen van de politie van de zone Montgomery, gedurende een 
lange tijd op dezelfde plaats onbewogen gestaan hebben en waarvan de identiteit van de 
eigenaars of bezitters niet vastgesteld kan worden. 
 
Worden eveneens als achtergelaten beschouwd, de voertuigen die rijklaar zijn en zich in de 
hiervóór vermelde toestand bevinden en waarvan de eigenaars of bezitters gekend zijn maar 
geen gekende verblijf- of woonplaats in België hebben, of waarvan algemeen bekend is dat 
zij het Rijk hebben verlaten, of die op niet dubbelzinnige wijze niet het voornemen hebben 
betoond er de openbare weg van te ontlasten binnen de 30 dagen na het afleveren door de 
politie van een waarschuwing op hun woon- of verblijfplaats. 
 
De waarschuwing waarvan sprake in de vorige lid zal onderhavig reglement vermelden en 
ook de plaats waar de voertuigen eventueel ondergebracht zullen worden. 
 
Artikel 3. 
De politie van de zone Montgomery houdt een register bij van de in bewaring genomen 
voertuigen, overeenkomstig het door het College van burgemeester en schepenen 
vastgestelde model. 
 
Artikel 4. 
De opgeslagen voertuigen worden bewaard gedurende een periode van zes maanden te 
rekenen vanaf de dag dat ze werden opgeslagen. Deze die opgeslagen zijn ten gevolge van 
een juridische beslissing, zullen bewaard blijven tot op het ogenblik der vrijgave door de 
juridische overheid. 
 
Artikel 5. 
Na het verstrijken van de in artikel 4 bedoelde termijn worden de voertuigen die niet door hun 
eigenaars of rechthebbenden opgeëist werden, eigendom van de gemeente en kunnen zij 
ten gelde gemaakt worden, overeenkomstig de door het College van burgemeester en 
schepenen vast te stellen modaliteiten. 
 



Artikel 6. 
Indien het voertuig in de gemeentelijke opslagplaats staat, zal de teruggave van het voertuig 
of van de opbrengst van de verkoop slechts geschieden na de voorafgaande betaling aan de 
gemeente van de kostprijs van het slepen, van de vergoeding voor het bezetten van een 
standplaats in de gemeentelijke bergplaats en van de kosten van alle aard die eventueel 
gemaakt zouden zijn om de eigenaar of zijn rechthebbenden terug te vinden. 
 
Artikel 7. 
§1 De vergoeding voor het bezetten van een standplaats in de gemeentelijke opslagplaats 

wordt als volgt bepaald: 
a) voor een autovoertuig:  55 EUR per maand of gedeelte van een maand; 
b) voor een motorrijwiel of een motordriewieler:  10 EUR per maand of gedeelte van een 
maand; 
c) voor een fiets of een bromfiets:  5 EUR per maand of gedeelte van een maand. 

 
§2 Zij is niet verschuldigd indien het achterlaten het gevolg is van misdadige handelingen 

onafhankelijk van de wil van de eigenaar van het voertuig. 
 
§3 In alle gevallen blijven de sleepkosten voor het voertuig, die opgesteld worden op basis 

van de prijs van de door de politiezone Montgomery aangeduide aannemer, en de 
eventueel gemaakte kosten van eender welke aard om de eigenaar of zijn 
rechthebbenden terug te vinden, ten laste van hem of hen. 

 
Artikel 8. 
De bij artikel 7 voorziene vergoeding is invorderbaar in geval van in bewaringstelling in de 
gemeentelijk opslagplaats van een voertuig dat in beslag genomen werd overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 21/11/1989, en haar wijzigingswetten en wijzigingsbesluiten, 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen. 
 
Artikel 9. 
De eventuele vernietiging door toedoen van de gemeente van wagens ingevoerd onder het 
regime van het internationaal verkeer met vrijstelling der douanedocumenten, zal gemeld 
worden aan de dienst van de Douane en Accijnzen, Algemene Administratie, Dienst 
Internationaal Verkeer. 
 
Aan de kopers van bovenvermelde wagens zal gemeld worden dat hun invoer 
geregulariseerd moet worden door de diensten van de Douane en van de Belastingen 
vooraleer zij in het verkeer gebracht worden. 
 
B. ROERENDE GOEDEREN.  
 
Artikel 10. 
Het gemeentebestuur bewaart gedurende zes maanden de goederen, die op de openbare 
weg werden geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, en die zij, na achterlating 
door hun eigenaar, heeft moeten wegnemen om de openbare weg vrij te maken. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentebestuur houdt van deze goederen een register bij, dat door iedere 
belanghebbende kan worden ingezien. 
 
Artikel 12. 
De transport- en bewaringskosten zijn forfaitair vastgesteld op 42 EUR voor een tijdspanne 
van 1 dag tot 6 maanden. 
 



Artikel 13. 
Er geldt een vrijstelling voor: 
1) personen die recht hebben op het leefloon; 
2) personen die via het OCMW een schuldbemiddelingsovereenkomst hebben 

afgesloten; 
3) personen die recht hebben op de Inkomensgarantie voor ouderen; 
4) personen die recht hebben op het statuut van RVV (vroeger WIGW) of OMNIO. 

 
Om aanspraak op een vrijstelling te kunnen maken zal er een bewijs gevraagd worden. 
 
Artikel 14. 
De eigenaars zullen, zo vlug mogelijk, de roerende goederen terug in hun bezit nemen en dit 
nadat ze de kosten van ophaling en bewaring betaald hebben. 
 
Indien de goederen niet opgehaald worden, zullen de eigenaars verzocht worden om ten 
laatste één maand vóór het verstrijken van de in artikel 10 vastgestelde termijn, deze te 
komen ophalen op een door het College van burgemeester en schepenen vastgestelde 
plaats. Dit verzoek aan de eigenaars zal geschieden hetzij per schrijven met 
ontvangstbewijs, hetzij per aangetekend schrijven gestuurd naar hun laatst gekende adres. 
 
Na deze ingebrekestelling en na het verstrijken van de in artikel 10 vermelde termijn, worden 
de voorwerpen eigendom van de gemeente en mogen zij verkocht worden zonder enige 
andere rechtspleging of formaliteit. 
 
Indien de uitgewezene in overtreding is met de wet op de verblijfplaatsen en het 
dientengevolge onmogelijk is zijn nieuw adres te kennen, zullen zijn goederen na zes 
maanden bewaring eveneens eigendom van de gemeente worden en zal er tot de verkoop 
mogen worden overgegaan zonder enige andere rechtspleging of formaliteit. 
 
Artikel 15. 
De Burgemeester mag, zonder het verstrijken van die termijnen af te wachten, beschikken 
over de goederen die aan een snel bederf onderhevig zijn of die schadelijk zijn voor de 
openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid.  In geval van verkoop, wordt de opbrengst ter 
beschikking gehouden van de eigenaar of van zijn rechthebbenden tot de in artikel 10 
gestelde termijn is verstreken.  Daarna wordt de opbrengst eigendom van de gemeente. 
 
De bestemming die aan de goederen wordt gegeven, wordt vermeld in het register 
voorgeschreven bij artikel 11. 
 
C. ALGEMENE BESCHIKKINGEN 
 
Artikel 16. 
De belasting zal contant worden betaald aan de gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 
Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal de inning van de belasting 
gebeuren via de bevoegde juridische instanties. 
 


