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2013 BESLUITEN 

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 18-09-2012 

Onderwerp: Wijziging Wegsleepverordening 

Gemeente Leiderdorp 2007 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012, nr. 2012i01586; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 22 januari 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994; 

overwegende dat artikel 3 en artikel 4, Plaats van bewaring en Kosten overbrengen en bewaren van 

voertuigen, moeten worden aangepast; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de volgende wijzigingen 

van de Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2007 

A. Artikel 1. Begripsomschrijvingen, wordt niet gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

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; 

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 

1, onder al R W 1990; 

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in 

artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; 

f. het college: het college van burgemeester en 

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; 

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 

1, onder al R W 1990; 

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in 

artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; 

f. het college: het college van burgemeester en 
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wethouders. wethouders. 

Artikel 2 wordt niet gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2 

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar 

voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld in het 

belang van het vrijhouden van wegen en 

weggedeelten. 

Artikel 2 

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar 

voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld in het 

belang van het vrijhouden van wegen en 

weggedeelten. 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 

170, eerste lid, onder c van de wet worden alle 

wegen en weggedeelten binnen de gemeente 

aangewezen voor zover ze behoren tot een van 

de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten 

van wegen en weggedeelten 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 

170, eerste lid, onder c van de wet worden alle 

wegen en weggedeelten binnen de gemeente 

aangewezen voor zover ze behoren tot een van 

de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten 

van wegen en weggedeelten 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Gewijzigde tekst 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en 

openingstijden 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en 

openingstijden 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt 

aangewezen: 

het terrein van het bergingsbedrijf Logicx Berging 

BV, Rhijngeesterstraatweg 26 te Oegstgeest. 

2. De openingstijden van de in het eerste lid 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen die 

het bergingsbedrijf wegsleept, wordt 

aangewezen: 

het terrein van Berging Regio Leiden, 

Amphoraweg 11 te Leiden. 
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bedoelde bewaarplaats zijn iedere dag van 7.00 

uur in de morgen tot 23.00 uur in de avond. 

2. De openingstijden van de in het eerste lid 

bedoelde bewaarplaats zijn op maandag t/m 

vrijdag van 08.00u tot 18.00u en op zaterdag 

van 09.00u tot 12.00u. 

Toelichting 

De nieuwe locatie van het bergingsbedrijf en de openingstijden zijn opgenomen. Berging Regio Leiden is 

de rechtsopvolger van Logicx Berging. De bewaarplaats is het terrein van Berging Regio Leiden aan de 

Amphoraweg te Leiden. 

D. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren 

voertuigen 

a. een vast uitrijtarief (voorbereiding wegslepen) 

ad Euro 72 inclusief BTW. 

b. een vast overbrengingstarief inclusief opslag 

voor de eerste 48 uur dat berekend wordt vanaf 

het moment dat er sprake is van een volledige 

berging (het voertuig is geladen op het 

bergingsvoertuig) ad Euro 91,10 inclusief BTW 

c. een stallingtarief- dit tarief voor stalling van het 

versleepte voertuig na de eerste 48 uur en wordt 

in rekening gebracht voor elke dag of gedeelte 

daarvan ad Euro 11,90 inclusief BTW. 

Bovenstaande bedragen worden met ingang van 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren 

voertuigen 

1. De kosten van het wegslepen en het 

bewaren van een voertuig zijn voor rekening 

van degene wiens voertuig door het 

bergingsbedrijf wordt weggesleept. 

2. Het bergingsbedrijf handelt in opdracht van 

burgemeester en wethouders. 

3. Het bergingsbedrijf hanteert 

marktconforme tarieven. 

4. De tarieven bevatten de volgende 

elementen: 

a. een uitrijtarief ( voorbereiding wegslepen ), 

b. een overbrengingstarief, 
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1 januari 2008 jaarlijks geïndexeerd aan de hand 

van de consumenten prijsindex (cpi laag). 

c. een stallings- en uitgiftetarief. 

5. De tarieven voor het wegslepen en 

bewaren van een voertuig door het 

bergingsbedrijf worden jaarlijks met ingang 

van 1 januari, door burgemeester en 

wethouders vastgesteld, in overleg met het 

bergingsbedrijf en afhankelijk van de kosten 

van het bergingsbedrijf en de 

consumentenprijsindex ( cpi laag ) . 

Toelichting 

In het Besluit Wegslepen van voertuigen van 5 juli 2001 is bepaald dat als de gemeente het 

overbrengen en de bewaring niet zelf verzorgt de aan de gemeente in rekening gebrachte kosten 

van het bergingsbedrijf hiervoor het tarief bepalen. 

Deze kosten zijn, doordat er voor gekozen is weg te slepen via een bergingsbedrijf, afhankelijk van 

de kosten van het bergingsbedrijf. 

Burgemeester en wethouders hebben met het bergingsbedrijf een overeenkomst over de door het 

bergingsbedrijf in opdracht van het college uit te voeren handelingen. Het bergingsbedrijf is door het 

college gemandateerd om de namens het college in geval van fout geparkeerde voertuigen 

bestuursdwang toe te passen. De gemeentelijke handhavers en toezichthouders schakelen het 

bergingsbedrijf in. Belanghebbenden moeten bij het ophalen van het weggesleepte voertuig de 

kosten bij het bergingsbedrijf voldoen. Bij het college, als handhavend bestuursorgaan, kunnen zij 

een bezwaarschrift indienen. 

De tarieven worden ieder jaar met ingang van 1 januari aangepast. 

Voor het jaar 2013 zijn de tarieven als volgt opgebouwd: uitrijtarief € 68,99, 

overbrengingstarief € 93, 35, en stallings/uitgifte tarief € 41,47. 

In de nieuwe tekst van de bepaling zijn de uitvoerende bevoegdheden van het college en van het 

bergingsbedrijf aangegeven. De jaarlijkse tariefvaststelling voor de kosten van toepassen van 
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bestuursdwang ten aanzien van fout geparkeerde voertuigen is een uitvoerende college taak die 

minder goed in een raadsverordening past. 

E. Artikel 5 wordt niet gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van 

motorrijtuigen in het geval van gebleken 

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan 

wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van 

motorrijtuigen in het geval van gebleken 

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan 

wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

bevoegdheid, 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 van 

overeenkomstige toepassing 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

bevoegdheid, 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 van 

overeenkomstige toepassing 

F. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 6 Inwerkingtreding Artikel 6 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking acht dagen 

na datum bekendmaking. 

Deze verordening treedt in werking op 1 
maart 2013 . 

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 7 citeertitel Artikel 7 citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Deze verordening wordt aangehaald als: 



Registratienr.: 2012101585 

2013 

Pagina 6 van 6 Versie Nr. 1 

Agendapunt 16 

BESLUITEN 

Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2007. Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 

2013. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

de griffier, 

1 _ 
C. Zantingh 

de voorzitter, 

mw. LM. Driessen-Jansen 


