
Vergoedingsreglement betreffende het gebruik van de wielklem. 
 
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. 
Vanaf 01/01/2019 tot en met 31/12/2021 geeft het gebruik van de wielklem om een voertuig 
te immobiliseren aanleiding tot de betaling aan de gemeente van een vergoeding, 
overeenkomstig dit reglement. 
 
Artikel 2. 
De wielklem bedoeld om het voertuig te immobiliseren mag worden gebruikt bij de volgende 
strafbare feiten, op voorwaarde dat het voertuig in overtreding betrokken was bij een van 
deze inbreuken binnen de zes maanden voorafgaand aan de vaststelling van de laatste 
overtreding: 
 
2.1. Niet-naleving van de verplichting tot het aanbrengen van de parkeerschijf in een 

parkeerzone met tijdsbeperking (blauwe zone) voorzien door de artikelen 27.1.1, 27.1.2 
en 27.1.4 van de Wegcode; 

 
2.2. Niet-naleving van de verplichting tot het aanbrengen van de parkeerschijf buiten een 

parkeerzone met tijdsbeperking maar zich bevinden op een plaats voorzien van een 
verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g aangevuld met een extra onderbord waarop een 
parkeerschijf is weergegeven, op grond van artikel 27.2 van de Wegcode; 

 
2.3. Niet-naleving van de verplichting tot betalend parkeren voorzien in artikel 27.3 van de 

Wegcode; 
 
2.4. Niet-naleving van het voorbehouden parkeren voor houders van een parkeerkaart 

voorzien onder artikel 27ter van de Wegcode; 
 
Artikel 3. 
De titularis van de nummerplaat van het voertuig dat gebruikt is om de overtreding te plegen 
of, indien deze niet is gekend, de bestuurder, is een bedrag van 200 EUR verschuldigd dat 
inherent is aan de kosten voor het plaatsen en verwijderen van de wielklem. 
 
Van zodra een beroep werd gedaan op de dienstverlener die door de gemeente is 
aangeduid voor het plaatsen en weghalen van de wielklem, is dit bedrag van 200 EUR 
verschuldigd. 
 
De wielklem wordt slechts verwijderd van het voertuig nadat de titularis van de nummerplaat 
van het voertuig dat gebruikt werd om de overtreding te plegen of de bestuurder zijn 
identiteit, zijn hoofdverblijfplaats en zijn eventuele verblijfplaats in België heeft kenbaar 
gemaakt en het bedrag van de vergoeding voor het illegaal parkeren en de 
administratiekosten verbonden aan voormelde vergoeding aan de gemeente heeft betaald 
alsook het bedrag van 200 EUR inherent aan de kosten voor het plaatsen en verwijderen 
van de wielklem. 
 



Artikel 4. 
De vergoedingen als gevolg van het illegaal parkeren en de administratieve kosten 
verbonden aan voormelde vergoeding kunnen enkel via een elektronische betaalterminal die 
verbonden is met de bankrekening van de gemeente, betaald worden bij de 
dienstverlenende persoon die door de gemeente is aangeduid om de wielklem te plaatsen en 
weg te halen. De kosten die gepaard gaan met de wielklem moeten worden betaald aan de 
dienstverlenende persoon die door de gemeente is aangeduid om de wielklem te plaatsen en 
weg te halen. 
 
Artikel 5 
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel 
bevoegd. 
 
 


