
1/6

gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 21 februari 2022

Secretarie

HD 2 2022_GR_00063 Politieverordening van de burgemeester van 21 
februari 2022 tot invoering van het bestuurlijk 
beslag ter bestrijding van geluidsoverlast 
veroorzaakt door motorvoertuigen  - 
Bekrachtiging

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)
Op grond van artikel 134 NGW heeft de burgemeester het recht op te treden middels een 
politieverordening in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van 
de openbare rust of andere onvoorzien gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, onder verplichting om daarvan 
onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom 
hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen 
dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd.

Bijlagen
1. Besluit burgemeester d.d. 21.02.2022

Context en argumentatie
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Politie en burgers meldden geluidsoverlast door motorvoertuigen door zogenaamde 
boomcars en gevallen van knalpotterreur. Dergelijk geluidsoverlast verstoort de 
openbare orde en rust ernstig. 

Gelet op het feit dat (administratieve) boetes niet steeds van die aard zijn dat zij de 
inbreuken doen ophouden en dat de tijdelijke inbeslagname van het voertuig in kwestie 
een adequate aanpak van de problematiek kan betekenen zag de burgemeester zich 
genoodzaakt tot het nemen van een politieverordening.

De burgemeester keurde op 21 februari 2022 de politieverordening tot invoering van het 
bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen 
goed

Cf. artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet dient dit besluit bekrachtigd te worden door 
de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van 
geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen wordt bekrachtigd 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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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 21 februari 2022

Juridische Zaken

1 2022_BURG_00015 Politieverordening van de burgemeester tot 
invoering van het bestuurlijk beslag ter 
bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door 
motorvoertuigen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Juridische grond
Op grond van artikel 133 Nieuwe Gemeentewet, is de burgemeester belast met de 
uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de 
besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de 
Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de 
provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen 
of aan de gemeenteraad is opgedragen.

Op grond van art. 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak in 
het voorzien ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name over de 
zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen 
en in openbare gebouwen en meer specifiek 135 § 2: 1°, 2°, 3° en 7°;

Gelet op de art. 133 , 133bis en 135 Nieuwe Gemeentewet en art. 287 Decreet Lokaal 
Bestuur;

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat er meldingen gebeuren door politie en burgers van geluidsoverlast 
door motorvoertuigen door zogenaamde boomcars en gevallen van knalpotterreur;

Gelet op het feit dat dergelijke feiten de openbare orde en rust ernstig verstoren;

Gelet op het feit dat (administratieve) boetes niet steeds van die aard zijn dat zij de 
inbreuken doen ophouden en dat de tijdelijke inbeslagname van het voertuig in kwestie 
een adequate aanpak van de problematiek kan betekenen;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.
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Besluit
Artikel 1
De politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van 
geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen wordt als volgt goedgekeurd:

Artikel 1 -  Doel

De Stad Roeselare voert met deze tijdelijke politieverordening de mogelijkheid in voor de 
politie om ter bestrijding van overlast veroorzaakt door zogenaamde ‘boomcars’ en 
‘knalpotterreur’, deze motorvoertuigen die de geluidsoverlast veroorzaken, bestuurlijk in 
beslag te nemen als preventieve politiemaatregel.

Dit bestuurlijk beslag beoogt de onmiddellijke vrijwaring en herstel van de openbare rust.

Artikel 2 - Definities 

In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

1) Motorvoertuig: elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een 
aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen.

2) Inbeslagname: de preventieve dwangmaatregel waarbij een zaak tijdelijk aan het vrije 
beschikkingsrecht van de eigenaar of bezitter wordt onttrokken ter vrijwaring van de 
openbare orde, zonder dat daarmee een eigendomsoverdracht gepaard gaat.

3) Boomcars: motorvoertuigen waarvan de geluidsinstallatie voor geluidshinder zorgt.

4) Knalpotterrreur: geluidshinder veroorzaakt door de, al dan niet aangepaste, motor en 
/ of  uitlaatsystemen van een motorvoertuig.

5) Openbare plaats: de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de 
niet openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Doelgroep en toepassingsgebied 

De bestuurlijke inbeslagname beoogt het herstel en vrijwaring van de openbare rust en 
kan toegepast worden ten aanzien van motorvoertuigen die overlast veroorzaken op 
openbare plaatsen op het grondgebied van de Stad Roeselare.

Artikel 4 - IInbeslagname 

Het politiereglement van de Stad Roeselare kent een afdeling 2.11  ‘Bestrijding van 
geluidshinder’ alsook Hoofdstuk VII, C.1. omtrent de gemengde inbreuken met de 
verwijzing naar nachtlawaai.

Ter vrijwaring van de openbare rust kan de politie motorvoertuigen die bovenvermelde 
bepalingen schenden en daardoor de openbare rust verstoren in beslag nemen als 
preventieve politiemaatregel.

Artikel 5 - Takeling

De inbeslagname impliceert de onmiddellijke takeling en bewaring van het 
motorvoertuig.
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Artikel 6 - Duur

Het motorvoertuig wordt in beslag genomen voor een minimale termijn van 72 uren of 
zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is.

Het voertuig wordt maximaal tot 6 maanden na de bestuurlijke inbeslagname bewaard. 
Indien de retributie na die 6 maanden niet betaald is, kan de eigenaar ervoor kiezen om 
vrijwillig afstand te doen van het voertuig.

Artikel 7 - Teruggave van het motorvoertuig

Voor de teruggave van het motorvoertuig dient de houder, bezitter of eigenaar een 
afspraak te maken met de verkeersdienst van de Politiezone RIHO. Dit kan telefonisch 
via 051 26 26 20  of pz.riho.verkeer@police.belgium.eu.

Voorafgaand aan de vrijgave dient eveneens de retributie betaald te worden conform het 
retributiereglement bestuurlijke inbeslagname en bewaring voertuigen zoals goedgekeurd 
in de gemeenteraad van 21 februari 2022. Deze betaling gebeurt door zich aan te bieden 
op de kantoren te 8800 Roeselare, Delaerestraat 41 tijdens de openingsuren. Hiertoe kan 
een afspraak gemaakt worden via https://afspraken.roeselare.be/internetafspraken en 
kies voor “in beslag genomen voertuig – betalen” of telefonisch op 051 26 21 99 .

Artikel 8  - Inwerkingtreding en duur

Deze verordening treedt onmiddellijk in werking en geldt tot en met 31 december 2022.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden aan de :

 Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, Burgemeester 
Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk

 Politierechtbank West-Vlaanderen (piet.vantieghem@just.fgov.be)
 Politiezone RIHO
 Gouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be) en de Griffie van het 

provinciebestuur (griffie@west-vlaanderen.be)
 Toezichthoudende overheid (via het digitaal loket)

Artikel 3
Dit besluit wordt na goedkeuring bekend gemaakt op de website van de Stad Roeselare 
cfr. artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en opgenomen in het 
register van de bekendmakingen en wordt conform artikel 134 Nieuwe Gemeentewet. ter 
bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aldus gedaan in zitting van 21 februari 2022

Namens de burgemeesterbesluiten
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Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet
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