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Zitting van 27.10.21

#Onderwerp : GR - PROCEDURE VOOR ADMINISTRATIEVE INBESLAGNEMING VAN
VOERTUIGEN VAN BESTUURDERS DIE DE VERKEERSVEILIGHEID ERNSTIG IN GEVAAR
BRENGEN - GOEDKEURING #

Openbare zitting

Sanctionerende ambtenaar

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 133 et 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 50 van de Wegcode;
Gelet op de artikelen 5/1, 5/2 en 5/6 en 30 van de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt;
Gelet op de beraadslaging van 23 juin 2021 van het Politiecollege getiteld ' Procedure voor administratieve
inbeslagneming van voertuigen die het leven of de fysieke of de lichamelijke integriteit van personen of de
veiligheid van goederen in gevaar brengen. Goedkeuring. ' opgenomen in de bijlage;
Overwegende dat het verschijnsel rodeorijden in de stad een gevaarlijke rijpraktijk is die niet alleen de veiligheid
van de zwakke weggebruikers in gevaar brengt, maar ook de openbare rust verstoort;
Dat het ook een vorm van openbare overlast is die veel lawaai en geluidsoverlast veroorzaakt en de
levenskwaliteit van de omwonenden aantast;
Dat dit verschijnsel voortdurend evolueert en ertoe neigt toe te nemen tijdens de zomerperioden;
Overwegende dat de gemeenteraad op de hoogte moet worden gebracht van de procedure die binnen de
politiezone is ingesteld;
Overwegende dat artikel 50 van de Wegcode snelheids- en sportcompetities, meer bepaald snelheidsritten of -
wedstrijden op de openbare weg bestraft met een boete en de intrekking van het rijbewijs;
Overwegend dat artikel 30 van de wet op het politieambt overigens bepaalt dat de leden van het operationele
politiekader, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, de voorwerpen of dieren die een gevaar
betekenen voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen of de veiligheid van goederen aan het vrije
beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de houder mogen onttrekken, zolang zulks met het oog op de
openbare veiligheid of de openbare rust vereist is;
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Dat deze administratieve inbeslagneming uitgevoerd wordt overeenkomstig de instructies en onder de
verantwoordelijkheid van een agent van de bestuurlijke politie;
Dat krachtens de artikelen 5/1, 5/2 en 5/6 van voornoemde wet de politiediensten de burgemeester onverwijld in
kennis stellen van elke verstoring van de openbare orde, zodat deze, krachtens de artikelen 133 al . 3 en 135, § 2
van de Nieuwe gemeentewet, zijn bestuurlijke politietaken op zich kan nemen en preventieve of repressieve
maatregelen kan nemen;
Overwegende dat de burgemeester daartoe een individueel politiebesluit zal uitvaardigen om het voertuig in
beslag te nemen voor een periode van 4 dagen;
Ervan uitgaande dat het voertuig zal worden teruggegeven nadat de overtreder de sleep- en opslagkosten heeft
betaald;
Overwegende dat de procedure voor administratieve inbeslagneming, zoals goedgekeurd door het politiecollege
op 23 juni 2021, op 1 juli 2021 in werking treedt in de 5 gemeenten van de zone Brussel-West;
Overwegende het belang van het waarborgen van de openbare veiligheid op het gemeentelijke grondgebied;
Beslist:
Enig artikel.
Kennis te nemen van en in te stemmen met de procedure voor de administratieve inbeslagneming van
rijvoertuigen die een ernstige bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris,
(g) Benjamin Goeders  

De Voorzitster,
(g) Nathalie Vandenbrande

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
JETTE, 28 oktober 2021

De Gemeentesecretaris,

Benjamin Goeders

  

De Burgemeester,

Hervé Doyen
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