
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van donderdag 27 februari 2020

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Maike Stieners: Algemeen directeur

16. Retributiereglement op in beslag of in bewaring genomen goederen
en wegtakelen van voertuigen

De raad

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Overwegende dat de gemeente moet instaan voor de opslag van in beslag of in bewaring genomen goederen 

Overwegende dat hier een kost aan vasthangt voor de gemeente

Overwegende dat het mogelijk is om de kost te verhalen op de eigenaar

besluit

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont

Stemmen tegen:

Onthoudingen: Jean Levaux

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

 

Artikel 1 de gemeenteraad gaat akkoord met volgende tarieven voor in beslag of in bewaring genomen 
goederen

Artikel 1 Met ingang van 1 maart 2020 wordt ten behoeve van gemeente Voeren een retributie
geheven op in beslag of in bewaring genomen goederen alsook voor het wegtakelen van
voertuigen.

Artikel 2 De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of bezitter is van 
de bewaarde of in beslag genomen voorwerpen of die het bezit ervan bij teruggave vordert.

De retributie inzake de opslag van bewaarde voorwerpen is slechts verschuldigd vanaf de
10de dag nadat die perso(o)n(en) aangeschreven is (zijn) zoals voorgeschreven in de wetgeving 
op gevonden en achtergelaten voorwerpen.

Artikel 3. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:



a. Voor de opslag van de goederen:

VOORWERP OVERDEKT IN OPEN LUCHT

fiets 1,50 EUR/dag 1,00 EUR/dag
bromfiets 2,00 EUR/dag 1,50 EUR/dag
moto 2,50 EUR/dag  2,00 EUR/dag
auto 5,00 EUR/dag 4,00 EUR/dag
aanhangwagen 5,00 EUR/dag 4,00 EUR/dag
caravan, mobilhome 6,50 EUR/dag 5,00 EUR/dag
vrachtwagen, tractor 7,50 EUR/dag 6,50 EUR/dag
grote vrachtwagen 7,50 EUR/dag 6,50 EUR/dag
Diverse andere goederen 1,50 EUR/dag 1,00 EUR/dag

b. Voor het wegtakelen van voertuigen:

De retributie bestaat uit de doorrekening van de kosten van de externe takeldienst.
Namens de gemeenteraad

Bij verordening

(get.) Maike Stieners (get.) Rik Tomsin
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Maike Stieners Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester
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