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Samenvatting
Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag geeft aanleiding tot wijziging van een aantal artikelen
in de VNG model APV.
Toelichting
De bestuursrechter in Den Haag heeft in januari uitgesproken dat de Gemeente Den Haag haar
APV-bepaling over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen niet mocht handhaven.
Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal bepalingen in de model APV aanpassen.
Een kwestie van formulering
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft nooit een probleem gemaakt van de formulering van deze
bepaling, maar de Rechtbank Den Haag wijst in haar uitspraak (zaaknummer AWB 11/5584
BESLU) op een annotatie van J.M.H.F. Teunissen in de Gemeentestem (Gst 2008 nr. 54 over de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 24 oktober 2007, LJN BB6346)
waarin Teunissen op dit punt wees. Het is een kwestie van formulering. Kort samengevat: Door de
tekst “Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is om …” wordt de indruk gewekt
dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl het college
daartoe niet bevoegd is. Met de formulering: “Het is verboden om in door het college aangewezen
gebieden…” is duidelijk dat de raad in haar verordening het verbod creëert. Voor de volledige
uitleg verwijzen wij naar de genoemde annotatie in de Gemeentestem.
Als bijlage treft u een voorstel tot wijziging van de APV aan.
Eén van de artikelen waarvoor een wijziging wordt voorgesteld is de bepaling over het plaatsen
van fietsen buiten de rekken (artikel 5:12). Een aantal gemeenten heeft verzocht om aan dit artikel
een tweede lid toe te voegen, waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om de periode dat fietsen
en brommers op een aangewezen plaats mogen staan wordt beperkt. Als de gemeenteraad zo’n

toevoeging wenst, dan gaat het artikel, anders dan in de bijlage, luiden:
1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer
dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.
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Geacht college en gemeenteraad,
Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag geeft aanleiding tot wijziging van een aantal artikelen
in de VNG model APV.
Toelichting
De bestuursrechter in Den Haag heeft in januari uitgesproken dat de Gemeente Den Haag haar
APV-bepaling over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen niet mocht handhaven.
Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal bepalingen in de model APV aanpassen.
Een kwestie van formulering
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft nooit een probleem gemaakt van de formulering van deze
bepaling, maar de Rechtbank Den Haag wijst in haar uitspraak (zaaknummer AWB 11/5584
BESLU) op een annotatie van J.M.H.F. Teunissen in de Gemeentestem (Gst 2008 nr. 54 over de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 24 oktober 2007, LJN BB6346)
waarin Teunissen op dit punt wees. Het is een kwestie van formulering. Kort samengevat: Door de
tekst “Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is om …” wordt de indruk gewekt
dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl het college dat niet
kan. Met de formulering: “Het is verboden om in door het college aangewezen gebieden…” is
duidelijk dat de raad in haar verordening het verbod creëert. Voor de volledige uitleg verwijzen wij
naar de genoemde annotatie in de Gemeentestem.
Een voorstel tot wijziging van de verordening is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Eén van de artikelen waarvoor een wijziging wordt voorgesteld is de bepaling over het plaatsen
van fietsen buiten de rekken (artikel 5:12). Een aantal gemeenten heeft verzocht om aan dit artikel
een tweede lid toe te voegen, waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om de periode dat fietsen
en brommers op een aangewezen plaats mogen staan wordt beperkt. Als de gemeenteraad zo’n
toevoeging wenst, dan gaat het artikel, anders dan in de bijlage, luiden:
1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer
dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.
Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
lid directieraad
mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad
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