REGLEMENT VOOR HET LADEN EN BERGEN VAN GOEDEREN TEN GEVOLGE VAN
UITDRIJVING EN VOOR DE RECUPERATIE VAN KOSTEN HIERUIT VOORTVLOEIEND

Motivatie
Juridische overweging
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

•

De wet van 30 december 1975 betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen
gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting;

•

Artikel 15 van de Grondwet inzake de onschendbaarheid van de woning geen huiszoeking
kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Feitelijke overweging
•

Het is aangewezen om een procedure betreffende het laden en bergen van goederen
voortkomend van uitdrijvingen en het weghalen op te stellen;

•

Het is billijk een vergoeding te vragen voor de kosten betreffende het laden en bergen van
goederen voortkomend van uitdrijvingen en het weghalen;

Besluit
Artikel 1
De gemeente heeft een wettelijke verplichting om goederen die door een uitdrijving of om een andere
reden achtergelaten worden, op te halen. Deze regeling geldt niet voor door het parket in beslag
genomen goederen, achtergelaten goederen, of voor goederen die door andere wettelijke bepalingen
geregeld zijn.
Artikel 2
De gerechtsdeurwaarder die belast is met de uitdrijving dient ruimschoots en ten laatste één week
voor de uitdrijvingsdatum contact op te nemen met de ingenieur infrastructuurwerken om vast te
leggen hoeveel medewerkers hij nodig heeft en op welk tijdstip deze ingezet dienen te worden.
Artikel 3
Onze medewerkers van de gemeentelijke diensten mogen de woning niet betreden, ingevolge artikel
15 van de Grondwet. Enkel goederen die zich op het openbaar domein bevinden, mogen
meegenomen worden.
Artikel 4
De retributie voor het laden en bergen van goederen voortkomend van uitdrijving wordt als volgt
samengesteld:
a)

Uurloon personeel: 40 euro/uur

b)

Vervoerkosten: 80 euro (per transport, inclusief bestuurder)

c)

Opslag van de goederen: 185 euro per aangevangen maand

Deze retributie is verschuldigd door de eigenaar van de goederen of door zijn rechtverkrijgenden
ongeacht of hij de goederen achteraf terug ophaalt. De teruggave van de goederen aan de eigenaar
of zijn rechtverkrijgenden vóór het verstrijken van de in artikel 6 gestelde termijn, is afhankelijk van de
voorafgaande betaling van deze retributie.
De eigenaar krijgt slechts één maal de gelegenheid om zijn goederen op te halen. De eigenaar doet
definitief afstand van de goederen die, na een eerste ophaling, achterblijven in de opslagplaats.

Artikel 5
Indien de gerechtsdeurwaarder beroep wenst te doen op onze medewerkers, wordt hier een
onkostennota van opgesteld. Deze wordt opgesteld door de technische dienst. Bij goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen, wordt deze overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Artikel 6
Alle goederen worden, conform de wet van 30 december 1975 “betreffende de goederen buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting”, gedurende 6 maanden opgeslagen. Na deze termijn worden ze van rechtswege eigendom
van de gemeente. Vier maanden na het ophalen wordt er een aangetekend schrijven verstuurd naar
de eigenaar indien deze bekend is. Als het materiaal door de eigenaar wordt opgehaald vóór het
verstrijken van de periode van 6 maanden, moet de eigenaar of rechtverkrijgende van de goederen
een bewijs van betaling kunnen voorleggen van de factuur betreffende de recuperatie van kosten voor
het laden en bergen van deze goederen.

Artikel 7
Goederen die niet worden afgehaald door de eigenaar of zijn rechtverkrijgende, krijgen de volgende
bestemmingen:
a) indien de goederen kunnen gebruikt worden binnen de gemeentelijke diensten dan worden ze
behouden.
b) alle overige goederen worden gratis aan het kringloopcentrum aangeboden of afgevoerd naar het
containerpark.

Artikel 8
Dit reglement wordt van kracht vanaf 6 juli 2016.

