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Wijzigingen aan het politiereglement Retributiereglement bestuurlijke inbeslagname en
bewaring van voertuigen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie
Muylle; de heer José Debels; de heer Bart Wenes; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer
Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Mieke
Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De
Decker; de heer Henk Kindt; de heer Steven Dewitte; de heer Gerdi Casier; de heer Filip
Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys;
mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq;
de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert;
mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot
Wybo; de heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye;
de heer Thomas Witdouck; mevrouw Stephanie Davidts; de heer Thierry Bouckenooghe;
de heer Peter Patteeuw; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Michèle Hostekint

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet
Artikelen 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 van de gecoördineerde grondwet
Artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond
 Artikel 135 van de nieuwe gemeentewet.
 Artikelen 286 en 288 van het decreet lokaal bestuur.
 Artikel 133 van de nieuwe gemeentewet.
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
 Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade.
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 Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘Toezicht,
handhaving en veiligheidsmaatregelen’.
 KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor
de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen
 Artikelen 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 van de gecoördineerde grondwet
 Artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur
Bijlagen
1. Retributiereglement inbeslagname van voertuigen
2. Politiereglement juni 2020
3. Wijzigingen politiereglement febr 2022 Roeselare
4. Politiereglement febr 2022
5. Wijzigingen politiereglement febr 2022 Roeselare - aangepast
6. Politiereglement Roeselare febr 2022 - versie na goedkeuring amendement
Context en argumentatie
Gezien het politiereglement een dynamisch instrument is, wordt een systematische
actualisatie doorgevoerd.
Deze actualisatie wordt op aangeven van de gemeentelijke diensten voorbereid door het
redactiecomité politiereglement.
Het redactiecomité bestaat uit de sanctionerend ambtenaren (Didier Pillaert, Anton
Jacobus en Filip Van Eeckhout), de juristen (Tom Vanblaere en David Demeestere) en de
coördinator integrale veiligheid (Tineke Verduyn).
In volgende hoofdstukken van het gemeenschappelijk gedeelte van het politiereglement
worden wijzigingen aangebracht:
 Hoofdstuk 2: maatregelen van veiligheid, orde, netheid en gezondheid
Afdeling 2.4 Aanplakkingen of aankondigingen of maken van elke vorm van
publiciteit in het algemeen
Afdeling 2.5 Openbare rust en veiligheid
Afdeling 2.7 Netheid openbaar domein
Afdeling 2.13 Bestrijding van de lichthinder
 Hoofdstuk 4: Uitvoeren van werken
 In volgende hoofdstukken van het specifiek gedeelte van het politiereglement
worden wijzigingen aangebracht:
o Hoofdstuk 3: Regels inzake plaatsen van terrassen, rokersstoepen,
uitstallingen en overige installaties
o Hoofdstuk 4: Regels inzake het aankondigen van activiteiten en
evenementen of het maken van elke van vorm van publiciteit in het
algemeen
o Hoofdstuk 9: Brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke
gebouwen, lokale en plaatsen
o Hoofdstuk 12: Stedelijke administratieve verordening betreffende
nachtwinkels, shishabars en private bureaus voor telecommunicatie
o Hoofdstuk 16: Regels inzake hengelen op openbare wateren gelegen op
het grondgebied van stad Roeselare
De stad wordt ook geconfronteerd met een toename van chauffeurs die roekeloos
rijgedrag stellen. Het bestuursakkoord bepaalt dat topprioriteit gegeven wordt onder
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meer aan onaangepast rijgedrag en verkeerscriminaliteit. De burgemeester heeft de
plicht om alle maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen. In
een aantal gevallen zal het nodig zijn om de voertuigen van de roekeloze chauffeurs te
immobiliseren en van de baan te halen als preventieve maatregel, het voertuig wordt
derhalve bestuurlijk in beslag genomen. Ook gedrag waarbij de openbare orde wordt
verstoord door overdreven geluidshinder (patsergedrag) wordt hieronder begrepen.
De definitie van dit bestuurlijk beslag sluit aan bij de definitie uit artikel 30 van de Wet
op het politieambt van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad, 22 december 1992).
Het is nodig dat de kosten van deze bestuurlijke inbeslagname worden doorgerekend aan
de roekeloze bestuurder, dan wel de eigenaar en/of houder van de nummerplaat in
ondergeschikte orde, door middel van een retributie. De retributie is een forfaitair bedrag
met inbegrip van de effectieve takelkost. Het komt immers weinig billijk over dat deze
kostprijs zou dienen te worden gedragen door alle burgers, nu net de gevaarlijke houding
van deze chauffeurs de meerkosten voor de stedelijke begroting veroorzaakt. Er wordt
een differentiatie gemaakt in de tarifering naargelang de zwaarte van het voertuig, wat in
verhouding staat met de door de takelfirma aangerekende kosten aan de stad; het
stallen van zwaardere voertuigen is bovendien duurder. De betaling van de retributie
dient te gebeuren op het moment van ophaling van het voertuig, nadat het bestuurlijk
beslag werd opgeheven.
Hiervoor werd een ontwerp-retributiereglement op de bestuurlijke inbeslagname en
bewaring van voertuigen opgemaakt.
Er wordt voorgesteld om het voorstel tot wijziging van art. 3.2. van het specifiek
gedeelte van het politiereglement als volgt aan te passen:
Rekening houdend met het goedgekeurd amendement m.b.t. art. 3.2. van het specifiek
gedeelte van het politiereglement
"Verboden zijn ook:
 chemische stoffen (producten die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid
bij aanbieding via uitstallingen en/of niet vrij getransporteerd mogen worden
en/of niet vrij verkocht mogen worden zonder bijzondere toelating), verven
explosieven, rookspuiters, e.a.
wordt er overgegaan tot de stemming:

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen voor de Stad.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 34 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Thierry Bouckenooghe; Sander Braeye; Dieter
Carron; Gerdi Casier; Peter Claeys; Stefaan Van Coillie; Koenraad Cracco; Stephanie
Davidts; José Debels; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Frederik
Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Geert Huyghe; Henk Kindt; Lieve Lombaert;
Caroline Martens; Bart De Meulenaer; Nathalie Muylle; Peter Patteeuw; Justine Pillaert;
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Immanuel De Reuse; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Mieke Vanbrussel; Jeaninne
Vandenabeele; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart Wenes; Thomas Witdouck;
Margot Wybo
- 3 onthouding(en): Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Bert Wouters
Artikel 1
De wijzigingen aan het gemeenschappelijk gedeelte en het specifiek gedeelte van het
politiereglement worden goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd. De integrale versie van
het politiereglement wordt eveneens als bijlage gevoegd.

Artikel 2
Het retributiereglement bestuurlijke inbeslagname en bewaring van voertuigen wordt
goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 21 februari 2022

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad
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