Politieverordening tot invoering van het
bestuurlijk beslag ter bestrijding van
geluidsoverlast veroorzaakt door
motorvoertuigen – verlenging

Goedgekeurd door de burgemeester op …
Bekrachtigd in de gemeenteraad van …
Bekendgemaakt op …
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Verordening
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel
De Stad Gent voert met deze politieverordening de mogelijkheid in voor politie om, ter bestrijding
van de overlast veroorzaakt door zogenaamde ‘boomcars’ en ‘knalpottereur’, de motorvoertuigen
die de geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel.
Het bestuurlijk beslag beoogt de onmiddellijke vrijwaring en het herstel van de openbare rust.
Artikel 2. Definities
In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
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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 nietopenbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
De bestuurlijke inbeslagname beoogt de herstelling 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 Gent.

Hoofdstuk II. Bestuurlijk beslag
Artikel 4. Inbeslagname
Op grond van artikel 6 van het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid is het
verboden om de geluidsversterking in een voertuig in werking te stellen op een zodanig
geluidsniveau dat hoorbaar is voor wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen.
Artikel 7 van het voormelde Politiereglement verbiedt het veroorzaken tussen 22u00 en 06u00 van
nachtgerucht of nachtrumoer dat hoorbaar is op openbare plaatsen en waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord.
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.
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 motorvoertuig wordt vanaf de inbeslagname ter beschikking gehouden van de houder, bezitter
of eigenaar conform de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De Stad Gent zal vrij
kunnen beschikken over het motorvoertuig overeenkomstig de procedure die in het Burgerlijk
Wetboek daartoe voorzien wordt.
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Artikel 7. Teruggave van het motorvoertuig
Voor de teruggave van het motorvoertuig dient de houder, bezitter of eigenaar zich tijdens de
kantooruren aan te melden op het Algemeen Politiecentrum Gent (Antonius Triestlaan 12, 9000
Gent) om een vrijgaveformulier te bekomen waarmee hij / zij zich vervolgens bij de takelaar kan
aanbieden om het motorvoertuig op te halen.
Artikel 8. Belasting op het takelen en bewaren
Voor het takelen en het bewaren van het motorvoertuig is een belasting verschuldigd zoals bepaald
in het reglement “Belasting op het takelen en bewaren van voertuigen”, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 18 december 2019. Dit reglement is terug te vinden op
https://stad.gent/nl/reglementen/belastingreglement-op-het-takelen-en-bewaren-van-voertuigen.

Hoofdstuk III. Inwerkingtreding
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022 en geldt tot en met 31 maart 2022.
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