REGLEMENT

Gemeenteraad van 25-02-2021

RETRIBUTIE OP HET TAKELEN EN BEWAREN VAN VOERTUIGEN

Art. 1
Met ingang op 1 april 2021 wordt een retributie geheven op het takelen en bewaren van voertuigen.
Art. 2
Voor de toepassing van dit retributiereglement worden volgende definities gehanteerd :
Voertuig:
Elk transportmiddel, elk mobiel materiaal, landbouwmateriaal, containers, (gemotoriseerde twee- en
driewielers, quads, caravans, aanhangwagens, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig
houdt eveneens alle toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan vastgemaakt zijn.
Takelbedrijf:
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die belast is met het takelen van voertuigen.
Oproep tot takelen: Er is sprake van een oproep tot takelen indien de politie het takelbedrijf oproept om een
voertuig te takelen.
Nutteloze oproep: De bestuurder is ter plaatse aanwezig vooraleer de takeldienst met de takeling gestart is
(voertuig met minstens twee wielen van de begane grond getild heeft).
Takeling:
Er is sprake van een takeling zodra de takelwagen het voertuig met minstens twee wielen van de begane
grond heeft getild. Ook als de bestuurder en/of burgerlijk aansprakelijke persoon van het voertuig ter plaatse
komt op het moment dat de takelwagen het voertuig nog niet heeft vervoerd, maar al wel met twee wielen van
de begane grond getild heeft, is het voertuig volgens ditreglement getakeld.
Bewaring:
De term bewaring staat voor het bergen van een getakeld voertuig, met de voorwerpen die zich erin bevinden,
in een loods of op een terrein van de takelfirma.
Art. 3
Dit retributiereglement is van toepassing op bestuurlijke takelingen, het takelen en bewaren in opdracht van
de politie (PZ Getevallei) van voertuigen (inclusief de zich in deze voertuigen bevindende voorwerpen) op het
grondgebied van de stad:
-in zover deze niet reglementair geparkeerd staan op de openbare weg;
-indien een bestuurder weigert het reglementair geparkeerd voertuig te verplaatsen.
Deze retributie geldt niet als het takelen van een reglementair geparkeerd voertuig noodzakelijk is bij
afwezigheid van de bestuurder.
Art. 4
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het getakelde voertuig. De bestuurder
en de eigenaar van het voertuig zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie.
Art. 5
De tarieven van de retributie worden als volgt vastgesteld:

Afspraken Takeldiensten
Alle prijzen zijn inclusief BTW (1)
Voertuigen MTM < 3,5 ton
Voertuigen MTM 3,5 ton – 7,5 ton
Voertuigen MTM > 7,5 ton

Dagtarief (08:00 u – 20:00 u)
Vaste prijs
181,50 €
500,00 €
1.200,00 €

Nachttarief (20:00 u – 08:00 u) (2)
Vaste prijs
254,10 €
650,00 €
1.500,00 €

Nodeloze oproep (3)

96,00 €

115,00 €

Toeslag afhaalpremie Nacht + WE
Stallingskosten (vanaf 2de dag)

40,00 €
12,00 € per dag

(1) In deze vaste prijs zijn inbegrepen
-permanentievergoeding
-kilometervergoeding
-het takelen van het voertuig, inclusief alle materialen die hiervoor nodig zijn (bv. gebruik van windas/kraan)
-uurloon chauffeur
-gebruik van absorberende korrels
-afvoer van afval
-werk op stelplaats/stallingsplaats (lossen + reinigen van de takelwagen)
-milieulast
-de administratieve afhandeling
(2) Nachttarief:takelingen die uitgevoerd worden zowel:
- tussen 20:00 uur en 08:00 uur
- tijdens het weekend (zaterdag en zondag 00:00 uur - 24:00 uur)
- officiële feestdagen (00:00 – 24:00 uur)
(3) De bestuurder is ter plaatse aanwezig vooraleer de takeldienst met de takeling is gestart dit wil zeggen het
voertuig met minstens twee wielen van de begane grond getild heeft. Indien de takeldienst door de PZ
GETEVALLEI binnen de 5 minuten na de oproep gemeld wordt dat zijn tussenkomst niet meer nodig is, wordt
door de takeldienst geen takelkosten aangerekend.
Art. 6
De betaling van de retributie dient te geschieden via overschrijving, na ontvangst van de factuur en binnen de
termijn die daarop vermeld is
Art. 7
Bij gebreke aan betaling zal de inning gebeuren met toepassing van het retributiereglement op het versturen
van herinneringsbrieven en aanmaningen betreffende fiscale en niet-fiscale invorderingen, en met toepassing
van artikel 177 van het decreet op het lokaal bestuur.
Art. 8
Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden en worden afgekondigd en
bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.

