UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het retributiereglement op het takelen en bewaren van voertuigen.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de politie om veiligheidsredenen en verkeerstechnische redenen frequent moet
overgaan tot het takelen van voertuigen;
Overwegende dat het billijk is om de kosten van het takelen terug te vorderen van diegenen die de
kosten veroorzaakt hebben;
Overwegende dat de tarieven van de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem op elkaar zijn
afgestemd zodat er een uniforme tarifering is in de politiezone Demerdal DSZ;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het takelen en het bewaren van
voertuigen.
Art. 2.
Definities
Voor de toepassing van dit retributiereglement worden volgende definities gehanteerd:
1.
Oproep tot takelen:
Er is sprake van een oproep tot takelen zodra de politie het takelbedrijf oproept om een
voertuig te takelen.
2.
Nutteloze oproep:
Bij een nutteloze oproep komt de bestuurder en/of burgerlijk aansprakelijke persoon van het
voertuig ter plaatse tussen het tijdstip van de oproep tot takelen en het
uitvoeren van
de takeling en kan hij/zij het voertuig verplaatsen;

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

3.
Takeling:
Er is sprake van een takeling van zodra de takelwagen het voertuig met minstens twee
wielen van de begane grond getild heeft. 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 vervoerd, maar al wel met twee wielen van de begane grond getild
heeft, is het voertuig volgens dit reglement getakeld;
4.
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 stad Scherpenheuvel-Zichem of
van een takelbedrijf. De periode vangt aan op de dag van de takeling en eindigt op de dag
van de afhaling van het voertuig.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het getakelde voertuig.
De bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke persoon van het voertuig zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de retributie.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht tot en met 3.500 kg:
a.
per takeling:
van maandag tot vrijdag
tussen 8.00 uur en 20.00 uur,
behalve feestdagen:
€ 95
van maandag tot vrijdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen:
€ 140
b.
per nutteloze oproep: 50 % van de hierboven vermelde takelkosten
c.
per schijf van 24 uur bewaring: € 1,50
2.
voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3.500 kg:
a.
per takeling:
van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur,
behalve feestdagen:
€ 265
van maandag tot vrijdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen:
€ 395
b.
per nutteloze oproep: 50 % van de hierboven vermelde takelkosten
c.
per schijf van 24 uur bewaring: € 6
Elke begonnen schijf van 24 uur bewaring wordt aangerekend als een volledige.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
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