Op 8 juli 2015 mocht de politiezone VLAS een aantal vragen van u ontvangen inzake het
gebruik van de wielklem.
Hieronder bezorgen we u een antwoord op deze vragen.

Sedert enige tijd heeft de politiezone de mogelijkheid een wielklem op te leggen bij wagens
die om één of andere reden niet in regel zijn. Graag antwoord op volgende vragen:

1.

Hoeveel keer werd de wielklem in de voorbije twee jaar reeds toegepast in de
politiezone, voor welke overtredingen en op welke plaatsen binnen het grondgebied
van de zone?
Antwoord : In 2013 werd de wielklem 39 maal toegepast en in 2014 werd er 45 maal
gebruik van gemaakt. De redenen waarbij een wielklem geplaatst wordt zijn velerlei
zoals: vermoeden niet verzekerd voertuig, eigenaar/bestuurder heeft geen geldig
rijbewijs (beslissing parket), alcoholintoxicatie en bestuurder heeft zijn rijbewijs niet
bij. Deze omstandigheden omvatten het merendeel van redenen tot gebruik van de
wielklem. Ook andere instanties waar onze diensten mee samenwerken (vb Vlaamse
Belastingsdienst, douane) kunnen overgaan tot immobilisering van een voertuig dmv
het plaatsen van een wielklem. De locatie binnen de PZ speelt geen rol.

2.

Wordt een inventaris/overzicht opgemaakt van de geïmmobiliseerde voertuigen?
Antwoord : Bij het plaatsen van een wielklem worden de basisgegevens (plaats,

datum, uur, wagen, vaststeller,…) in ISLP ingevoerd en verder opgevolgd. Iedere
vaststeller staat in voor de verdere opvolging van zijn zaak.
3.

Worden de geïmmobiliseerde voertuigen na verloop van tijd op initiatief van de
politiezone weg getakeld? Zo ja, na welke tijdspanne?
Antwoord : elk geval dient afzonderlijk bekeken te worden ifv de reden van het

plaatsen van een wielklem
voorbeeld 1. vermoeden niet-verzekerd voertuig > verder onderzoek binnen 2 dagen
dat kan uitmonden in takelen ;
voorbeeld 2 bestuurder zonder rijbewijs = immobilisering als beveiligingsmaatregel >
termijn afhankelijk van regularisatie (+ beslissing Parket)
4.

Zijn er voor de politiezone extra kosten verbonden aan het gebruik van de wielklem,
zoals bijvoorbeeld niet-gerecupereerde takelkosten?
Antwoord : Neen, het plaatsen van een wielklem genereert op zich geen kosten. De
hierboven vermelde redenen zijn gerechtelijke omstandigheden waarbij eventuele
takelkosten als gerechtskosten kunnen aangerekend worden.

