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DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN 

INTEGRATIE 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het in het kader van de toepassing van de wegsleepbevoegdheid door de 

concessiehouder als bedoeld in de  Landsverordening parkeerzones (AB 2015 

no. 30), wenselijk is de plaats van bewaring, de kosten van het overbrengen en 

in bewaring nemen, alsmede het vrijgeven van een motorvoertuig vast te stel-

len;  

 

Gelet op: 

 

artikel 14, derde lid, van de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder: 

Landsverordening :  de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 

30); 

bewaarder : degene die belast is met het in bewaring nemen 

en houden van weggesleepte motorvoertuigen; 

bewaringsregister : het register waarin door de bewaarder aanteke-

ning wordt gehouden van de motorvoertuigen die 

bij hem in bewaring zijn; 

wegsleepbevoegdheid : de bevoegdheid van de concessiehouder krach-

tens artikel 14, eerste lid, van de Landsverorde-

ning om een motorvoertuig  te verwijderen, over te 

brengen en in bewaring te stellen. 
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Artikel 2 

 

1. De motorvoertuigen ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan de 

wegsleepbevoegdheid worden naar de plaats van de bewaarder overge-

bracht. 

2. De bewaarder draagt zorg voor een juiste verwerking in het bewaringsregis-

ter. 

 

Artikel 3 

 

1. Als plaats van bewaarder, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangewe-

zen het afgesloten bedrijfsterrein, plaatselijk bekend als Sabana Blanco 67, 

Oranjestad.  

2.  De openingstijden van de in het eerste lid genoemde bewaarplaats zijn van 

maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 23.00 uur.  

 

Artikel 4 

 

1. De kosten van het overbrengen van een motorvoertuig naar de bewaar-

plaats van de bewaarder bedraagt Afl. 150,-. 

2. De kosten van het bewaren en vervolgens afgeven van een motorvoertuig 

door de bewaarder bedraagt Afl. 25,- per dag. 

3. Het totaalbedrag van de kosten genoemd onder het eerste en tweede lid, 

wordt door de concessiehouder verhoogd met het boetebedrag bedoeld in 

artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening en de kosten van het aan-

brengen en het verwijderen van de wielklem als bedoeld in artikel 13, derde 

en vijfde lid, van de Landsverordening. 

 

Artikel 5 

 

1. Diegene die verzoekt om teruggave van zijn motorvoertuig, dient de in arti-

kel 4 vermelde kosten en boete(s) van het in bewaring gestelde motorvoer-

tuig tegen betaling te voldoen bij het bijkantoor van de concessiehouder  

aan de Wilhelminastraat 13, te Oranjestad.  
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2. De openingsuren van de in het eerste lid genoemde bijkantoor zijn van 

maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. 

 

Artikel 6 

 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop 

de Landsverordening parkeerzones in werking treedt.  

2. Zij kan worden aangehaald als Wegsleepregeling parkeerzones.  

 

 
O.B. Sevinger 


