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Samenvatting 

Het is wenselijk om  voertuigen te kunnen wegslepen in geval van overtreden van verkeersregels, dan 

wel in het kader van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van 

aangewezen weggedeelten en wegen.  Hiervoor moet een wegsleepregeling vast worden gesteld.  

 

Voorgesteld besluit 

De Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015 vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen 

De uitvoering van de regeling brengt geen kosten met zich mee, omdat de kosten die  

gemoeid zijn met het wegslepen door de berger worden verhaald op de overtreder. Alleen in die 

gevallen waarin de overtreder zijn voertuig niet ophaalt is er sprake van kosten die de gemeente 

moet vergoeden aan de berger. De kans dat het voorkomt dat een eigenaar zijn voertuig niet 

ophaalt is klein. 

 

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Op dit moment heeft de gemeente Schagen geen wegsleepverordening. Wil men overgaan tot het 

wegslepen van een voertuig dan dient de raad een verordening vast te stellen (gebaseerd op model 

van de VNG) om wel te kunnen wegslepen. 

 

De juridische grondslag voor een wegsleepverordening is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994). In 

het verleden is de WWW 1994 aangepast, waardoor er in de wegsleepverordening in meer gevallen 

dan voorheen gebruik kan worden gemaakt  van de wegsleepregeling. 

Op grond van de oude WVW 1994 mochten op de weg staande voertuigen alleen worden 

weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden 

van gehandicaptenparkeerplaatsen. Op grond van de herziene regeling in de WVW  1994 en het 

daarop gebaseerde Besluit wegslepen van voertuigen is het laatstgenoemde criterium uitgebreid. 

Zowel de VNG als een aantal grote(re) gemeenten hebben hier sterk op aangedrongen bij zowel het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat als de Tweede Kamer. Er zijn immers meer locaties denkbaar 

waar fout parkeren als zeer hinderlijk wordt ervaren zonder dat de veiligheid op de weg of de vrijheid 

van het verkeer direct in het geding is.  

 

In bepaalde gevallen waarin voertuigen fout zijn geparkeerd, wordt gebruik gemaakt van  

de bevoegdheid om voertuigen weg te slepen. Het gaat daarbij om situaties dat voertuigen hinderlijk 

in de weg staan of een gevaar oplevert, zoals bij markten, evenementen en mogelijk bij 

wegenonderhoud/ reconstructies. Met het wegslepen wordt in tegenstelling tot een parkeerboete, 

de overtreding opgeheven. Om van deze in de WVW 1994 neergelegde bevoegdheid gebruik te 

kunnen maken is het noodzakelijk dat de raad een wegsleepverordening vaststelt.  

 Deze verordening geldt voor alle wegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Schagen.  

Het wegslepen van voertuigen zal altijd met terughoudendheid worden gehanteerd. Voor het 

handhaven van parkeerverboden wordt de ‘gewone’ parkeerboete als eerste middel ingezet. Alleen 

wanneer het absoluut noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken, wordt tot wegslepen 

overgegaan.  

 

Het wegslepen van voertuigen komt op dit moment weinig voor, dit komt onder andere omdat er op 

dit moment geen grondslag is om tot wegslepen van voertuigen over te gaan, Er is namelijk geen 

wegsleepverordening van kracht. Vanaf 2013 is driemaal sprake geweest van het daadwerkelijk 

illegaal wegslepen van voertuigen /caravans. De praktijk is dat regulier gezocht wordt naar de 

eigenaren van de voertuigen die in de weg staan voor het houden van de evenementen of voor het 

uitvoeren van wegwerkzaamheden. Via buurtbewoners, het aflopen van hotels etc. lukt het wel eens 

om de eigenaren van de voertuigen te vinden. Deze eigenaren verplaatsen alsnog hun voertuigen. In 

de overige gevallen worden de voertuigen illegaal verplaatst. Met alle gevolgen van dien. 

Zoals hiervoor al vermeld was hiervoor geen (juridische)grondslag aanwezig en de kosten en het risico 

voor het verwijderen of verplaatsen kwam geheel en al voor rekening van de gemeente. Met het 

vaststellen van deze verordening wil de gemeente voorkomen dat er bij het (illegaal) wegslepen 

mogelijke schadeclaims binnenkomen. Ook de kosten voor het wegslepen zelf kunnen niet worden 

verhaald op de veroorzaker. 

 

De gemeente moet in een verordening wegen aanwijzen waar tot wegslepen kan worden  

overgegaan. Uit oogpunt van eenduidig beleid, is het wenselijk aan te sluiten op de in de  

Wet genoemde situaties, door middel van die plaatsen waarop door middel van bebording het 

parkeren is verboden.  

 

Ook in situaties waarbij de verkeersveiligheid in geding komt is het wenselijk om, los van een gebied 

waar een (tijdelijk) verkeersverbod voor geldt, over te kunnen gaan tot wegslepen van hinderlijk 

geparkeerde voertuigen. Omdat deze situatie zich in de gehele gemeente kan voordoen is het 

wenselijk om voor alle wegen binnen de gemeente de verordening te laten gelden.  

 

Toch hebben wij gemeend bij het opstellen van een wegsleepverordening voor een andere aanpak 

te moeten kiezen. Enerzijds omdat een gemeente zichzelf nodeloos beperkingen kan opleggen 
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wanneer in de verordening zelf concreet wordt aangegeven welke wegsleepwaardige 

overtredingen worden onderscheiden.  

 

Op grond van het nieuwe artikel 170, eerste lid WVW 1994 kunnen immers voertuigen waarmee én 

een verkeersregel wordt overtreden én waarvan de verwijdering noodzakelijk is in verband met het 

belang van: 

a.  de veiligheid op de weg of 

b.  de vrijheid van het verkeer of 

c.  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen  

 

zonder meer worden weggesleept. Anderzijds omdat het gevaar bestaat dat de 

delictsomschrijvingen uit de wegenverkeerswetgeving en de wegsleepverordening niet naadloos op 

elkaar aansluiten.   

 

Wanneer dit het geval is, bestaat de kans dat de gemeente in eventuele bezwaar- en 

beroepsprocedures om formele redenen in het ongelijk wordt gesteld. Daarnaast geldt uiteraard ook 

dat zaken niet dubbel moeten worden geregeld. Bovendien zou bij elke wijziging in de 

desbetreffende onderdelen van de wegenverkeerswetgeving ook de wegsleepverordening moeten 

worden aangepast. Om die redenen hebben wij ervoor gekozen om de delictsomschrijvingen niet in 

de verordening op te nemen, maar te volstaan met een wegsleepverordening waarin alleen zaken 

zijn geregeld die gemeenten aanvullend moeten en kunnen regelen.   

 

De afweging en het besluit om tot wegslepen over te gaan wordt in de regel op ambtelijk  

niveau gemaakt bij het taakveld Toezicht & Handhaving. In de verordening wordt voorgesteld de 

door burgemeester en wethouders aangewezen personen te mandateren de wegsleepregeling uit te 

voeren.  

 

Haulo Berging, de Fok 10, 1742 PD Schagen wordt aangewezen voor het daadwerkelijke wegslepen 

en het in bewaring houden van voertuigen. De administratieve/ betaling afhandeling rond het 

wegslepen wordt door het bergingsbedrijf uitgevoerd. De kosten voor het wegslepen worden door 

het bergingsbedrijf direct aan de betrokkene doorberekend. De tarieven hiervoor zijn in de 

verordening vastgesteld. De dienstverlening van het bergingsbedrijf is geregeld in een 

Dienstenovereenkomst tussen gemeente en bergingsbedrijf.*  

 

 De Europese diensten richtlijn en de daarop gebaseerde dienstenwet is hierop niet van 

toepassing. de Dienstenrichtlijn is bij handhaving van openbare orde of verkeersregels sprake 

van een Niet Economische Dienst van Algemeen Belang: een zogenaamde "NEDAB" (artikel 2 

lid 2a Dienstenrichtlijn). Op grond van artikel 2, lid 3 ten 2 ̊ is de Dienstenwet op een NEDAB 

niet van toepassing. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het opheffen van belemmeringen en gevaarlijke situaties die ontstaan door foutief geparkeerde 

voertuigen op plaatsen waar een (tijdelijk) parkeerverbod geldt. Ook in situaties waarbij de 

verkeersveiligheid in geding komt is het wenselijk om, los van een gebied waar een (tijdelijk) 

verkeersverbod voor geldt, over te kunnen gaan tot wegslepen van hinderlijk geparkeerde voertuigen. 

Omdat deze situatie zich in de gehele gemeente kan voordoen is het wenselijk om voor alle wegen 

binnen de gemeente de verordening te laten gelden.  

 

2. Argumenten 

Het is wenselijk om binnen de gemeente te beschikken over een wegsleepregeling, waarmee in 

gevallen waarin een parkeerverbod wordt overtreden, de overtreding ongedaan kan worden 

gemaakt.  
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3. Financiën 

De uitvoering van de regeling brengt geen kosten met zich mee, omdat de kosten die  

gemoeid zijn met het wegslepen door de berger worden verhaald op de overtreder.  

Alleen in die gevallen waarin de overtreder zijn voertuig niet ophaalt is er sprake van kosten die de 

gemeente moet vergoeden aan de berger. De kans dat het voorkomt dat een eigenaar zijn voertuig 

niet ophaalt is klein. 

 

4. Risico's 

Wij verwachten niet dat op grote schaal het dumpen van onverzekerde auto’s zal gaan plaatsvinden. 

Navraag bij de gemeente Medemblik leert ons dat de mogelijkheid wel bestaat maar niet veel 

voorkomt (1 a 2 maal per jaar) De voormalige eigenaar traceren door chassisnummer is erg moeilijk. 

Kosten liggen zo rond de €200,- per wegsleping. De politie geeft aan dat van elke auto je de identiteit 

en dus ook de tenaamstelling vast kan stellen. Aanschrijven van de eigenaar zou voldoende zijn om 

het voertuig van de openbare weg te laten verdwijnen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

De volgende stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente 

Schagen.nl/bestuur&organisatie/gemeenteraad/vergaderingen en via de (gratis) te verkrijgen app 

SIM/raaddigitaal (alleen voor Ipads). 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  8 september 2015;  

 

gezien het advies van de commissie  d.d. 23 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de 

Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen; 

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te 

kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen; 

 

besluit: 

vast te stellen het navolgende: Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015, met bijbehorende 

bijlagen. 

 

I Toelichting verordening 

II Werkinstructie Wegslepen van Voertuigen 

III Concept Dienstenovereenkomst 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

b.  Wet: de Wegenverkeerswet 1994; 

c.  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de Wet; 

d.  Voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, van het RVV 1990; 

e.  Motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van de Wet; 

f.  Het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen. 

 

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld. 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wet worden 

aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Schagen voor zover die behoren 

tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. 

 

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden. 

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: 

1. De bedrijfslocatie van de berger, Haulo Berging, de Fok 10, 1741 PD Schagen. 

2.  De openingstijden van het in het eerste lid bedoelde bewaarplaatsen zijn in overleg met de 

berger vastgesteld. 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit 
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Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen. 

1.  De kosten voor het overbrengen van een voertuig (uitgezonderd voertuigen waarvan de 

totaalmassa hoger is dan 3,5 ton) naar de bewaarplaats en de uitgifte bedragen: 

 a. Basistarief/voorrijkosten en loze rit €   99,17 

 b. voorrijkosten en slepen/ verplaatsen € 185,95 

 c. Bewaarkosten per dag €     8,26  

 

 

2.  De kosten voor het overbrengen van een voertuig waarvan de totaalmassa hoger is dan 3,5 

ton naar de bewaarplaats en de uitgifte bedragen: 

 a. Basistarief/voorrijkosten en loze rit € 123,97 

 b. voorrijkosten en slepen/ verplaatsen (per uur) € 161,16  

 c. Bewaarkosten per dag €   24,79 

   

3.  De kosten voor het overbrengen van snorscooter, bromscooter en 45 km voertuigen naar de 

bewaarplaats en de uitgifte bedragen: 

 a. Basistarief/voorrijkosten en loze rit €   99,17  

 b. voorrijkosten en slepen/ verplaatsen € 185,95  

 c. Bewaarkosten per dag €     4,96 

 

 

Alle in de vorige leden van dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De bedragen zijn 

gebaseerd op prijspeil 2015 en wordt de eerste twee jaar niet geïndexeerd. Hierna kan jaarlijks per 1 

januari aan de hand van de consumentenprijs indexcijfer de bedragen verhoogd worden.  

 

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motor rijtuigen in het geval van onvoldoende 

rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, 

zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening overeenkomstig 

van toepassing. 

 

Artikel 6. Inwerkingtreding. 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na de dag waarop zij openbaar 

bekend is gemaakt. 

 

Artikel 7.Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015”. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


