
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

RAADSBESLUIT 
 
 
De Raad van de gemeente Weert; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 
2022; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 lid 2 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 de 
 
 
 

Wegsleepverordening gemeente Weert 2023 
 
 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. 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 a RVV 1990; 
e. aanhangwagens: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a. RVV 

1990; 
f. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 lid 1 onder c van de 

wet; 
g. het college: het college van burgemeester en wethouders. 
h. Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met 

inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen 
behorende paden, bermen of zijkanten, voor zover gelegen binnen de 
gemeente Weert. 

2. Een voertuig met aanhangwagen wordt voor de toepassing van deze verordening 
beschouwd als twee voertuigen. 

 
Artikel 2.  Wegsleepbevoegdheid 
1. Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening 

is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen.  
 
2. Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien 

met een op een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld 
voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig 
noodzakelijk is in verband met: 
a. het belang van de veiligheid op de weg, 
b. het belang van de vrijheid van het verkeer of 
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c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen. 
 
Artikel 3. Aanwijzing van wegen en weggedeelten 
Als weggedeelten en wegen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c van deze 
verordening worden alle weggedeelten en wegen binnen de gemeente aangewezen voor 
zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van 
weggedeelten en wegen.  
 
Wegslepen kan dientengevolge: 
a. op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het 

RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 
24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod 
geldt; 

 
b. op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door 

middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g 
RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt; 

 
c. op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet 

met onderbord) voor zover: 
- het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;  
- het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd; 
- het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd; 

 
d. op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij het 

parkeren gebeurt met een taxi; 
 
e. op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage: 

- tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig; 
- tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar 

aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart; 
- die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt 

met dat voertuig; 
 

f. op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met 
uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het 
voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen; 

 
g. op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het 

voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen; 
 
h. op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd 

voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor 
een parkeervergunning is afgegeven; 

 
i. in een voetgangersgebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage.  
 
Artikel 4. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden 
1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de locatie Roeven 5, te 

6031 RN Nederweert. 
2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn maandag tot 

en met vrijdag 09:00-17:00 uur. 
3. Buiten deze openingstijden kunnen houders van een voertuig op afspraak bij de 

bewaarplaats hun voertuig ophalen. 
 
Artikel 5.  Kosten overbrengen en bewaren voertuigen 
1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen: 

a. Uitrijtarief: € 80,00 (2022 € 78,00); 
b. Laden en meenemen voertuig naar de bewaarplaats: € 156,00 (2022 € 

152,00).  
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2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen: 
a. Voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan: € 27,00 (2022 € 26,00);  
b. Voor elk volgend etmaal of gedeelte daarvan: € 17,00 (2022 € 16,00); 
c. Voor het bekend maken van de beschikking als het voertuig niet is 

afgehaald binnen 48 uur: € 17,00 (2022 € 16,00). 
3. Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
 
Artikel 6. Kosten taxatie en verkoop 
De kosten voor het taxeren en verkopen van een voertuig bedragen: 
1. Voor het taxeren van het voertuig in verband met verkoop, eigendomsoverdracht 

om niet of vernietiging € 89,00 (2022 € 86,00); 
2. Voor de verkoop € 75,00 (2022 € 73,00). 
 
Artikel 7.  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, 4 en 5 van deze  
verordening van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 8.  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De "Wegsleepverordening gemeente Weert 2021", vastgesteld door de raad der 

gemeente Weert in de openbare vergadering van 15 december 2021, wordt 
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten, die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de 
bekendmaking.  

3.       De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2023. 
  4. Deze verordening wordt aangehaald als "Wegsleepverordening gemeente Weert 

2023". 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022, 
 
 
de raadsgriffier,    de raadsvoorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten   mr. R.J.H. Vlecken 
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