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Vindplaats: Gst. 2008, 54 
instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad Zaaknr: 

Datum: 
200702300/1 
24-10-2007 

van State 
Magistraten: mr. M. Vlasblom 
Conclusie: Noot: 

UN: 
J.M.H.F. Teunissen 
BB6346 

Roepnaam: -

Snel naar: Essentie Samenvatting Partij(en) Uitspraak Noot 
Wetgeving: Gem.w art. 125; Awb art. 5:24 lid 5; Awb art. 5:24 lid 6 

Essentie 

Onmiddellijke bestuursdwang ex art. 5:24 lid 6 Awb ter verwijdering van in stationsgebied geplaatste fiets. Behoorde 
toepassing te worden gegeven aan art. 5:24 leden 3 en 4 Awb (voorafgaande opschriftstelling en bekendmaking, met 
termijnstelling) of eventueel art. 5:24 lid 5 Awb (spoedeisende bestuursdwang, na voorafgaande opschriftstelling, maar 
zonder termijnstelling)? (Amersfoort) 

Samenvatting 

Ingevolge art. 5:11 lid 1 APV kunnen B&W plaatsen aanwijzen waar het onbeheerd stallen van (brom)fietsen buiten de 
daarvoor bestemde ruimten is verboden. B&W hebben o.g.v. art. 5:11 lid 1 APV het NS-station en directe omgeving 
aangewezen. De door appellant tegen de zijkant van een fietsstalling gestalde fiets is bij een controle op 20 april 2006 
verwijderd en opgeslagen. Op 4 mei 2006 hebben B&W de beslissing tot bestuursdwang op schrift gesteld en aan 
appellant meegedeeld. 

Ter beoordeling of optreden in dit geval zo spoedeisend was dat toepassing gegeven mocht worden aan art. 5:24 lid 6 
Awb, heeft de rechtbank overwogen dat dagelijks door fietsers en voetgangers intensief gebruik wordt gemaakt van het 
stationsgebied en dat het plaatsen van fietsen buiten de daartoe aangewezen plaatsen de vrije doorgang kan 
belemmeren, hetgeen tot overlast en gevaarlijke situaties kan leiden en het onjuist plaatsen van andere fietsen kan 
uitlokken. De rechtbank heeft terecht en op goede gronden geoordeeld dat de vereiste spoed zich ertegen verzette de 
beslissing tot bestuursdwang tevoren op schrift te stellen en appellant een termijn te gunnen om zelf zijn fiets te 
verwijderen. Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat B&W niet alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling 
en voorde bekendmaking hebben gezorgd. 

Hoger beroep ongegrond. 

Partij(en) 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant], wonend te [woonplaats], 

tegen de uitspraak in zaaknr. SBR 06/2950 van de Rechtbank Utrecht van 15 februari 2007 in het geding tussen: 

appellant 

tegen 

het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort. 

Uitspraak 

1. Procesverloop 

Bij besluit van 4 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) 
medegedeeld dat op 20 april 2006 met toepassing van bestuursdwang de op het Stationsplein te Amersfoort buiten de 
daarvoor bestemde klemmen gestalde fiets van appellant is verwijderd en opgeslagen. 

Bij besluit van 10 juli 2006 heeft het college het door appellant daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 15 februari 2007 (...) heeft de rechtbank Utrecht (...) het door appellant daartegen ingestelde beroep 
ongegrond verklaard. (....) Tegen deze uitspraak heeft appellant (....)hoger beroep ingesteld. (....) 

2. Overwegingen 
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2.1 

Ingevolge artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot toepassing van 
bestuursdwang. 

Ingevolge artikel 125, tweede lid, van de Gemeentewet wordt de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang 
uitgeoefend door het college, indien de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van regels welke het 
gemeentebestuur uitvoert. 

Artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) luidt: 

1. Een beslissing tot toepassing van bestuursdwang wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing is een 
beschikking. 
2. De beschikking vermeldt welk voorschrift is of wordt overtreden. 
3. De bekendmaking geschiedt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak ten 
aanzien waarvan bestuursdwang zal worden toegepast en aan de aanvrager. 
4. In de beschikking wordt een termijn gesteld waarbinnen de belanghebbenden de tenuitvoerlegging kunnen 
voorkomen door zelf maatregelen te treffen. Het bestuursorgaan omschrijft de te nemen maatregelen. 
5. Geen termijn behoeft te worden gegund, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet. 
6. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het bestuursorgaan de beslissing tot toepassing van 
bestuursdwang niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt het alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling 
en voor de bekendmaking. 
Ingevolge artikel 5.1.11, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort 2006-II (hierna: de 
APV) kan het college op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van 
de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare 
gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te 
laten staan. 
Bij besluit van 5 december 2005 heeft het college het gebied zoals weergegeven op de als bijlage bij het besluit 
behorende tekening (het NS-station en directe omgeving) aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 
5.1.11, eerste lid, van de APV verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde 
ruimten of plaatsen te laten staan. 

2.2 

Appellant heeft zijn fiets op het Stationsplein tegen de zijkant van een fietsenstalling gestald. Bij een controle op 20 april 
2006 is de fiets verwijderd en opgeslagen. De volgende dag heeft appellant de fiets opgehaald. Op 4 mei 2006 is de door 
het college genomen beslissing om bestuursdwang toe te passen op schrift gesteld. 

2.3 

Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat bij het toepassen van bestuursdwang onzorgvuldig is gehandeld. 
Daartoe voert hij aan dat het college heeft beslist in strijd met artikel 5:24, vierde, vijfde en zesde lid, van de Awb, omdat 
in de op schrift gestelde beslissing de te nemen maatregelen niet zijn omschreven, geen termijn is gesteld waarbinnen 
appellant door het nemen van die maatregelen de tenuitvoerlegging had kunnen voorkomen en niet is aangegeven op 
grond van welke feiten en omstandigheden werd aangenomen dat sprake was van een spoedeisende situatie. Appellant 
ontkent dat in dit geval van een spoedeisende situatie sprake was en betoogt voorts dat de primaire beslissing te laat, 
namelijk twee weken na het verwijderen en opslaan van de fiets, genomen is. Voorts brengt hij naar voren dat van een 
gelijke situatie als in de uitspraak van de Afdeling van 9 februari 2005 in zaak no. 200406067/1 geen sprake is, nu geen 
bouwwerkzaamheden plaatsvonden op het Stationsplein en van het bijplaatsen van andere fietsen niet is gebleken. Tot 
slot voert appellant aan dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat in de regel van de bevoegdheid tot toepassing 
van bestuursdwang gebruik moet worden gemaakt, nu van deze bevoegdheid in veel gevallen pas na het geven van een 
waarschuwing door het college gebruik wordt gemaakt. 

2.4 

Vaststaat dat appellant zijn fiets op een door het college aangewezen plaats als bedoeld in artikel 5.1.11 van de APV 
buiten de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen had gestald. Het college was daarom bevoegd ter zake handhavend op 
te treden. 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift 
het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 
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bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden 
gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend 
optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 

In dit geval is niet gebleken van omstandigheden waaronder van handhavend optreden had moeten worden afgezien. Het 
college heeft ter zitting onbetwist gesteld dat in de omgeving van het Stationsplein te Amersfoort, zij het op iets grotere 
afstand van het station, voldoende stallingsplaatsen voor fietsen aanwezig zijn, waarvan door appellant gebruik gemaakt 
had kunnen worden. Tevens is ter zitting door het college onweersproken gesteld dat weliswaar regelmatig wordt volstaan 
met het ophangen van waarschuwingslabels aan fietsen maar dat daarnaast, afhankelijk van de aangetroffen situatie, met 
enige regelmaat handhavend wordt opgetreden tegen het onbeheerd laten staan van fietsen of bromfietsen buiten de 
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen. 

De rechtbank heeft terecht overwogen dat ter beoordeling staat of in dit geval optreden zo spoedeisend was dat 
toepassing mocht worden gegeven aan artikel 5:24, zesde lid, van de Awb. Zij is terecht en op goede gronden tot het 
oordeel gekomen dat de vereiste spoed zich er tegen verzette de beslissing tot bestuursdwang tevoren op schrift te stellen 
en appellant een termijn te gunnen om zelf zijn fiets te verwijderen. De Afdeling kan zich vinden in hetgeen de rechtbank 
hieromtrent heeft overwogen, namelijk dat dagelijks door fietsers en voetgangers intensief gebruik wordt gemaakt van het 
stationsgebied en dat het plaatsen van fietsen buiten de daartoe aangewezen plaatsen de vrije doorgang kan 
belemmeren, hetgeen tot overlast en gevaarlijke situaties kan leiden en het onjuist plaatsen van andere fietsen kan 
uitlokken. Het feit dat in de door appellant naar voren gebrachte uitspraak van de Afdeling is meegewogen dat er 
bouwwerkzaamheden plaatsvonden, neemt niet weg dat zich in dit geval evenzeer een spoedeisende situatie als bedoeld 
in artikel 5:24, zesde lid, voordoet. 

Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat het college niet alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en 
voor de bekendmaking heeft gezorgd. Het college heeft ter zitting toegelicht dat de beheerster van het afhaalpunt voor 
verwijderde fietsen, de Stichting de Werkplaats, niet bevoegd is tot het opstellen van beslissingen als de onderhavige en 
dat zij de gegevens van overtreders periodiek doorgeeft aan het college. De Afdeling is van oordeel dat een tijdsverloop 
van twee weken tussen verwijdering en opschriftstelling en bekendmaking van de beslissing nog als een redelijke termijn 
valt aan te merken. 

Voor zover appellant heeft betoogd dat gebreken kleven aan de primaire beslissing van het college, omdat de te nemen 
maatregelen niet zijn omschreven en niet is aangegeven op grond van welke feiten en omstandigheden werd 
aangenomen dat sprake was van een spoedeisende situatie, wordt overwogen dat deze bij de beslissing op bezwaar 
genoegzaam zijn hersteld. 

2.5 

Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

2.6 

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

bevestigtde aangevallen uitspraak. 

Met noot van J.M.H.F. Teunissen 

J.M.H.F. Teunissen 

Naschrift: 

1 

Eerder leidde de verwijdering van een op het Amsterdamse stationsplein buiten de fietsstalling geplaatste fiets tot een 
uitspraak van de ABRvS van 9 februari 2005, Gst. 2005. 153 (m.nt. Rogier), AB 2005. 226 (m.nt. Wertheim). In die 
uitspraak werd akkoord gegaan met spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in art. 5:25 lid 5 Awb. Hierbij wordt de 
beslissing wel vooraf op schrift gesteld (in de Amsterdamse casus: door invulling van de relevante gegevens op een 
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voorgedrukt formulier, dat bij het afhalen van de fiets door de eigenaar bij het depot aan hem werd uitgereikt, zijnde een 
bekendmaking 'op andere geschikte wijze' als bedoeld in art. 3:41 lid 2 Awb), maar behoeft belanghebbende(n) geen 
termijn te worden gegund om de overtreding zelf te beëindigen. 

In bovenstaande uitspraak gaat de ABRvS akkoord met de ter verwijdering van een fiets op het Amersfoortse stationsplein 
toegepaste 'onmiddellijke bestuursdwang' als bedoeld in art. 5:25 lid 6 Awb, d.w.z. bestuursdwang die zó spoedeisend is 
dat ook van voorafgaande opschriftstelling kan worden afgezien. Bovenstaande uitspraak is ook reeds gepubliceerd in AB 
2008, 34 . Annotator Vermeer acht het niet ten onrechte opmerkelijk dat de ABRvS in de Amersfoortse casus geen 
problemen heeft met de toepassing van art. 5:25 lid 6 Awb, nu de feiten in overwegende mate gelijk zijn aan die in de 
Amsterdamse casus (toepassing van art. 5:25 lid 5 Awb). 

2 

De allerbelangrijkste (rechts)vraag wordt in bovenstaande uitspraak in het geheel niet gesteld. Was er überhaupt sprake 
van een overtreding? Een bestuursorgaan is immers alleen dan bevoegd tot bestuursdwang (of oplegging van een 
dwangsom) als een gebods- of verbodsvoorschrift wordt overtreden. Art. 5.1.11 lid 1 van de Amersfoortse APV, dat is 
ontleend aan de model-APV van de VNG, bepaalt slechts dat het college op de weg gelegen plaatsen kan aanwijzen waar 
het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter 
opheffing van schade aan de openbare gezondheid (wat moet men zich daar overigens bij voorstellen?), verboden is 
fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

Wat ontbreekt, is een uitdrukkelijke — door de gemeenteraad als gemeentelijke wetgever zelf vastgestelde — bepaling 
inhoudende dat het verboden is een fiets of bromfiets te laten staan op een door het college aangewezen plaats (De in art. 
5.1.11 lid 2 APV opgenomen bepaling heeft geen betrekking op het stallen van (brom)fietsen op door B&W krachtens lid 1 
aangewezen plaatsen, maar behelst een algemeen verbod tot het op de weg laten staan van (brom)fietsen die rijtechnisch 
in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren). 

In dit verband kan worden gewezen op een arrest van de Hoge Raad (Strafkamer) van 27 januari 1970, NJ 1970. 449 
(m.nt. Enschedé), waarbij een persoon die werd vervolgd wegens overtreding van art. 14a APV van Westenschouwen 
alsnog werd ontslagen van rechtsvervolging. 

Die APV-bepaling luidde: 'B&W kunnen in het belang van de openbare orde, zedelijkheid, gezondheid en welstand 
bepaalde gedeelten van de gemeente, dan wel gedeelten van terreinen aanwijzen, waar het zonder toestemming van 
B&W verboden is één of meer tenten, caravans, niet-verrijdbare trams of spoorwagons, autobus- of 
vrachtwagencarrosserieën, of andere aan hun bestemming onttrokken middelen van vervoer te plaatsen ofte hebben dan 
wel te gedogen dat deze daarop worden geplaatst'. 

Art. 160 van deze APV luidde; 'Op overtreding van deze verordening wordt gesteld hechtenis.... (enz.)'. 

De Hoge Raad overwoog dat art. 14a APV aan B&W slechts de bevoegdheid verleende om gedeelten van de gemeente 
aan te wijzen, maar deze APV-bepaling zelf géén verbod inhield en daarop dan ook niet de in de APV (art. 160) 
opgenomen strafsanctie van toepassing was. Het bewezenverklaarde was dan ook niet strafbaar, zodat de betrokkene 
moest worden ontslagen van rechtsvervolging. 

Dit arrest was voor de gemeenteraad van Westenschouwen aanleiding aan art. 14a APV een nieuw lid 2 toe te voegen, 
luidende: 

'Het is verboden op de ingevolge het eerste lid van dit artikel door B&W aangewezen terreinen of gedeelten van de 
gemeente zonder toestemming van B&W een of meer tenten (...) te hebben dan wel te gedogen dat deze daarop worden 
geplaatst'. 

Nu zou de vraag kunnen worden gesteld of de zaak onder vigeur van de in 1994 in werking getreden nieuwe 
Gemeentewet niet anders ligt. In art. 195 van de oude gemeentewet werd bepaald dat de raad op overtreding van 'zijn' 
verordeningen straf kon stellen, waaruit wel werd afgeleid dat de raad geen straf kon stellen op overtreding van door B&W 
krachtens delegatie gestelde nadere regels (art. 169 Gemw). In art. 154 lid 1 nieuwe Gemeentewet is echter uitdrukkelijk 
bepaald dat door de raad niet alleen straf kan worden gesteld op overtreding van 'zijn' verordeningen, maar óók op 
overtreding van regels gesteld door organen waaraan ingevolge art. 156 lid 3 Gemw verordenende bevoegdheid is 
toegekend. Hier wordt gedoeld op krachtens delegatie door de gemeenteraad (art. 156 lid 3 Gemw) door B&W of 
eventueel een commissie gestelde 'nadere regels'. 

Dat ook overtreding van dergelijke nadere regels een strafbaar feit kan opleveren, kan worden bereikt door in de 
raadsverordening (i.e. de APV) uitdrukkelijk te regelen dat een strafsanctie staat op overtreding van 'het bij of krachtens 
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deze verordening bepaalde'. Maar hierbij moet wél in het oog worden gehouden dat op grond van art. 156 lid 3 Gemw aan 
B&W (of een commissie) slechts de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels kan worden gedelegeerd. 

Kan art. 5.1.11 lid 1 Amersfoortse APV (en de daarmee overeenkomende bepaling in de model-APV van de VNG) worden 
beschouwd als een bepaling waarbij de gemeenteraad aan B&W de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels heeft 
gedelegeerd? Naar mijn oordeel is dit niet het geval, aangezien van een nadere regel slechts kan worden gesproken als 
deze nadere invulling geeft aan een reeds door de gemeenteraad gestelde 'hoofdregel', een basisnorm die zelf een gebod 
of verbod inhoudt. En die ontbreekt hier. Bedoeld art. 5.1.11 lid 1 verleent aan B&W de bevoegdheid om, voor zover het 
gaat om het onderwerp 'stallen van (brom)fietsen' zélf een eigen verbod in te voeren. 

Dit 'probleem' zou overigens simpel kunnen worden opgelost door, op dezelfde wijze als de gemeenteraad van 
Westenschouwen dat begin jaren 70 deed en zoals ook op andere plaatsen in de model-APV is geschied, aan de in art. 
5.1.11 lid 1 opgenomen bepaling een door de raad gestelde bepaling toe te voegen, inhoudende dat het verboden is een 
(brom)fiets te laten staan op een door B&W aangewezen plaats. 

Zolang zo'n bepaling ontbreekt, levert het stallen van een (brom)fiets buiten een door B&W aangewezen plaats m.i. geen 
overtreding op. Voor de casus die aan de orde is in bovenstaande uitspraak betekent dit: appellant pleegde geen 
overtreding, althans niet van art. 5.1.11 lid 1 APV, zodat B&W niet bevoegd waren ter zake handhavend op te treden. Dat 
een bevoegdelijk vastgestelde verbodsnorm ontbreekt, moet de bestuursrechter uiteraard reeds ambtshalve vaststellen 
(art. 8:69 lid 2 Awb). 

3 

Art. 2a WVW 1994 erkent uitdrukkelijk de aanvullende verordenende bevoegdheid van de besturen van gemeenten (en 
van provincies en waterschappen), d.w.z. de bevoegdheid om bij (autonome) verordening regels te stellen ten aanzien 
van het onderwerp waarin deze wet voorziet, voor zover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet 
gestelde regels. 

Hoe 'verhoudt' een regeling zoals vervat in art. 5.1.11 lid 1 APV zich tot de wegenverkeersregelgeving? Hoe ver reikt deze 
aanvullende verordenende bevoegdheid? 

Zoals de Hoge Raad een aantal malen heeft overwogen, gaat de Wegenverkeerswet uit van het in beginsel aan een. ieder 
toekomende recht zich op de weg te (kunnen) bevinden en van die weg een 'normaal' gebruik te (kunnen) overeenkomstig 
de bestemming ervan. De door de gemeenteraden van enkele waddeneilanden vastgestelde autonome verordeningen 
waarbij ter bescherming van het bijzondere karakter van en de rust op deze eilanden alle autoverkeer werd verboden 
(behoudens een in beginsel slechts aan eilanders te verlenen ontheffing), werden dan ook als onverbindend aangemerkt 
wegens doorkruising van de wegenverkeersregelgeving. Zie o.a. HR 13 juni 1978, NJ 1979, 38 , en HR 23 december 
1980, NJ 1981, 171 (Schiermonnikoog). De Hoge Raad oordeelde dat zo'n verordening van de gemeente te diep en te 
algemeen ingrijpt op het normale verkeer op wegen (Om auto's te kunnen weren van Schiermonnikoog en Vlieland is 
daarom een aparte formeelwettelijke regeling gemaakt). 

Om de wegenverkeerswetgeving niet te doorkruisen mag, kortom, een autonome verordening die regels stelt inzake het 
gebruik van de weg niet te diep ingrijpen in het 'normale' verkeer, en dus ook niet in het 'normale' parkeren. Autonome 
voorschriften die strekken ter bestrijding van 'excessief' gebruik van de weg zijn dus in beginsel wél aanvaardbaar. Zo zijn 
in de meeste APV's wel voorschriften opgenomen die zien op zgn. 'parkeerexcessen'. 

Maar wat is een 'exces'? Bij HR 14 juni 1983, AB 1984, 102 , werd een in de APV van Hendrik-ldo-Ambacht opgenomen 
onbeperkt verbod om in een winkelcentrum een fiets of bromfiets aan de hand mee te voeren, onverbindend geacht 
wegens strijd met de wegenverkeersregelgeving, meer in het bijzonder met art. 28 lid 1 van het destijds geldende 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW), waaruit kon worden afgeleid dat voetgangers op trottoirs en 
voetpaden in beginsel een fiets mogen meevoeren. Advocaat-generaal Leijten gaf in zijn conclusie voor dit arrest als zijn 
oordeel dat, als het verbod beperkt was gebleven tot de tijden dat de winkels geopend zijn, wél van een verbindende 
aanvullende regeling zou kunnen worden gesproken, omdat dan kan worden volgehouden dat het verbod verband houdt 
met het hinderen van andere, winkelende voetgangers in het winkelcentrum. 

Hoe nu in het licht van de wegenverkeersregelgeving te denken over een in de APV opgenomen verbod om (brom)fietsen 
te 'parkeren' op een door B&W uit een oogpunt van welstand en/of ter voorkoming van overlast of schade aangewezen 
plaats? Zo'n verbod staat m.i. op zichzelf niet op gespannen voet met die regelgeving. Als een door B&W op basis 
daarvan gegeven aanwijzing echter zó ruim is — d.w.z. onvoldoende beperkt naar plaats en/of tijd — dat redelijkerwijs 
niet meer kan worden volgehouden dat zij slechts ziet op parkeerexcessen maar ook gevallen bestrijkt die als 'normaal' 
gebruik van de weg zijn te beschouwen, zou moeten worden gesproken van doorkruising van de 
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wegenverkeersregelgeving en meer in het bijzonder van strijdigheid met art. 27 Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. Dit bepaalt: 'Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm 
dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen'. Een redelijke uitleg hiervan brengt m.i. mee dat op 
een trottoir of voetpad 'in beginsel' een (brom)fiets mag worden gestald. 

Van doorkruising zal m.i. bij een aanwijzing van het stationsgebied als plaats waar op basis van de APV een 
stallingsverbod voor (brom)fietsen geldt, zoals in Amersfoort, niet gauw kunnen worden gesproken. Er zijn echter ook 
gemeenten waar B&W nagenoeg de gehele binnenstad hebben aangewezen (zonder tijdsbeperking), zoals in Maastricht. 

J.M.H.F. Teunissen 
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