
Retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van
voertuigen en roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 17/10/2022.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 09/12/2022 tot
23/12/2022 en ligt ter inzage bij de Dienst Secretarie van het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30
tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen

Artikel 1: Doel

Vanaf 1/04/2022 wordt een retributie vastgesteld voor de verwijdering en het bewaren van
voertuigen en roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren.

Artikel 2: Definities

In dit reglement wordt onder voertuig verstaan: elk voertuig, elke fiets of elke rijdende
machine die valt onder de artikelen 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18, 2.19 en 2.20 van de
wegcode, met uitzondering van een motorvoertuig.

Artikel 3: Bedrag van de retributie

§ 1. De eigenaar is een vast bedrag van 75 euro per voertuig of roerend voorwerp
verschuldigd voor de verwjidering van het voertuig of het roerend voorwerp. 
 
§ 2. Bovengenoemde vergoeding wordt verhoogd met 5 EUR per dag en per voertuig of
roerend voorwerp voor het bewaren van het genoemde voertuig of het genoemde roerend
voorwerp. Deze verhoging is verschuldigd met ingang van de dag volgen op die van de
verwijdering en bewaren van het voertuig of het roerend voorwerp.

Artikel 4: Betaling van de retributie

§1. De gemeente stuurt de eigenaar binnen vijf werkdagen na de verwijdering een
aangetekend schrijven waarin hij in kennis wordt gesteld van de verwijdering van zijn
voertuig of roerend voorwerp.

§2. De forfaitaire retributie en de in het vorige artikel bedoelde verhoging worden met
Bancontact betaald door de eigenaar of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger
op de dag waarop het voertuig of het roerend voorwerp wordt opgehaald op de plaats van
bewaring, die in voornoemde brief wordt vermeld. 

§ 3. Indien het voertuig of het roerend voorwerp niet wordt teruggenomen en de retributie
niet wordt betaald, gaat de gemeente over tot invordering van de verschuldigde bedragen
overeenkomstig artikel 6.

Artikel 5: Betwisting 

§ 1. De eigenaar beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de verzending van
de aangetekende brief bedoeld in artikel 4, §1 om elke betwisting met betrekking tot de
retributie aan het College van burgemeester en schepenen voor te leggen. De betwisting
moet schriftelijk worden ingediend, hetzij per e-mail (pp-or@woluwe1200.be), hetzij per post
(Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).
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§ 2. Het indienen van een betwisting ontslaat de eigenaar niet van de verplichting het
voertuig of het roerende voorwerp af te halen en de retributie binnen de gestelde termijn te
betalen. De geïnde bedragen zullen worden terugbetaald als er een positief gevolg wordt
gegeven aan de betwisting.

Artikel 6: Invordering

§ 1. Indien het voertuig of het roerend voorwerp niet wordt opgehaald en de retributie niet
wordt betaald binnen 30 dagen na de datum van verwijdering, wordt de eigenaar per
aangetekend schrijven een ingebrekestelling toegezonden met een laatste termijn van 15
dagen om hieraan te voldoen.

Ter dekking van de kosten voor het verzenden van de ingebrekestelling en de
administratieve procedure voor de minnelijke invordering van de schuld, worden aan de
schuldenaar een administratieve vergoeding van 15 euro en alle tegen kostprijs berekende
verzendingskosten aangerekend en aan het hoofdbedrag van de retributie toegevoegd.

§ 2. Bij gebreke van uitvoering binnen deze termijn van 15 dagen, worden de krachtens dit
reglement vastgestelde retributies teruggevorderd met alle rechtsmiddelen, en in het
bijzonder door dwang overeenkomstig artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet.

§ 3. De bovenvermelde invorderingsprocedure vormt geen onderbreking van de berekening
van de in artikel 3, lid 2, bedoelde retributie, die verschuldigd blijft voor elke dag van opslag
totdat het voertuig daadwerkelijk wordt afgehaald en de verschuldigde bedragen zijn betaald.

Artikel 7: Bewaringstermijn

§ 1. De bewaarde voertuigen en roerende voorwerpen moeten worden bewaard gedurende
een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop zij het depot zijn
binnengekomen. 

§ 2. Na afloop van de bovengenoemde periode van zes maanden worden voertuigen en
roerende goederen die niet door hun eigenaars of rechthebbenden zijn opgeëist, als definitief
verlaten beschouwd en kan de gemeente erover beschikken overeenkomstig de artikelen
3.58 en 3.59 van het Burgerlijk Wetboek.


