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RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE BESTUURLIJKE INBESLAGNAME 

EN DE STALLING VAN VOERTUIGEN 

Juridische grond  

Artikel 173 van de Grondwet; 

Artikelen 40 §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 341 van het Decreet Lokaal Bestuur van 

22 december 2017; 

De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 Bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een gevaar betekent voor het leven en/of de 

lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt aan het vrije 

beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter en/of de bestuurder onttrokken, zolang zulks 

met het oog op de openbare veiligheid en rust vereist is; 

 Voertuig: alle motorvoertuigen, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip 

voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook de voorwerpen die er aan vastgemaakt 

zijn; 

 Forfaitaire retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: de kost voor de inbeslagname en 

takeling van het voertuig; 

 Bewaarkost: de kost voor het bewaren van het voertuig gedurende de periode van 

bestuurlijke inbeslagname totdat het voertuig effectief opgehaald wordt. 

Artikel 2 

De retributie bestaat uit twee delen en wordt als volgt vastgesteld: 

 Deel 1: Forfaitaire retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: 

 voor een voertuig tot 3.500 kg MTM: € 250,00  

 voor een voertuig vanaf 3.500 kg MTM: € 400,00 

 Deel 2: bewaarkost per kalenderdag: 

o voor een voertuig tot 3.500 kg MTM: € 25,00 

o voor een voertuig vanaf 3.500 kg MTM: € 40,00 

De bewaarkost wordt berekend vanaf de dag dat het voertuig getakeld werd tot en met de dag waarop 

het voertuig effectief wordt opgehaald en dat ten vroegste op de eerste werkdag na de opheffing van 

de bestuurlijke inbeslagname. 

Artikel 3 

§ 1. De retributie is verschuldigd door de persoon die de bestuurder/gebruiker was van het voertuig 

op het moment van de feiten die aanleiding gaven tot de inbeslagname van het voertuig. 
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§ 2. De houder van de kentekenplaat en/of de eigenaar, dan wel bezitter, van het voertuig is de 

retributie verschuldigd indien de bestuurder in gebreke blijft. 

Artikel 4  

§ 1. De totale retributie is verschuldigd bij opheffing van de bestuurlijke inbeslagname, en dient 

uiterlijk op het moment van het ophalen van het voertuig betaald te worden. 

§ 2. De dienst financiën van de gemeente Lummen staat in voor de inning van de retributie. Op 

eenvoudige vraag ter attentie van de financieel directeur kan er een afbetalingsplan opgemaakt 

worden.   

§ 3. Op het moment van het ophalen van het voertuig dient de verschuldigde retributie volledig betaald 

te zijn. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet voldaan is. 

§ 4. Indien de volledige retributie nog niet betaald is op dag waarop men het voertuig zou komen 

ophalen en/of het voertuig niet opgehaald wordt op de voorziene dag, dan wordt de stalling verlengd 

en de bijkomende bewaarkost eveneens aangerekend. 

§ 5. Ingeval het voertuig niet of niet tijdig wordt opgehaald, is de retributie verschuldigd tot de dag 

waarop de eigenaar vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn voertuig of de dag waarop de gemeente 

Lummen of de takeldienst conform het burgerlijk recht over het voertuig kan beschikken. 

§6. De eigenaar van het voertuig die binnen de  15 dagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de 

bestuurlijke inbeslagname, vrijwillig afstand van zijn voertuig doet ten voordele van de gemeente 

Lummen, wordt geheel vrijgesteld van betaling van de retributie. 

§7. De eigenaar van het voertuig die na 15 dagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de bestuurlijke 

inbeslagname, vrijwillig afstand van zijn voertuig doet ten voordele van de gemeente Lummen, 

ontvangt een vermindering van de retributie ten bedrage van de takel- en bewaarkosten van de eerste 

15 dagen (zijnde 525 euro). 

Artikel 5 

Bij gebrek aan betaling beschikt het gemeentebestuur van Lummen, met het oog op de invordering, 

over de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen voor de onbetwiste en opeisbare retributie, 

zoals voorzien in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. Voor de betwiste retributie kan het 

gemeentebestuur van Lummen zich tot de burgerlijke rechtbank wenden. 

Artikel 6 

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal 

bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 


