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Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag geeft aanleiding tot wijziging van een 
aantal artikelen in de VNG model APV. 

De bestuursrechter in Den Haag heeft in januari uitgesproken dat de Gemeente 
Den Haag haar APV-bepaling over hei weghalen van buiten de rekken geplaatste 
fietsen niet mocht handnaven. Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal 
bepalingen in de model APV aanpassen.. 

Klik hieronder voor de volledige brief en de bijlage: 
http://www.vng.nI/eCache/DEF/1/16/072.html 

Ons kernmerk 

Stuknummer: AI12.05686 
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Verenig ing van Neder landse Gemeenten 

Aanpassing model APV i.v.m. 
rechterlijke uitspraak "Haagse 
fietsen" 

• Ledenbrief, 8 juni 2012 (volledige brief) 
• Bijlage 

S a m e n v a t t i n g 

Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag geeft aanleiding tot wijziging 
van een aantal artikelen in de VNG model APV. 

T o e l i c h t i n g 

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. 
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BIJLAGE: WIJZIGINGSVOORSTEL APV 

Artikel I 

Artikel 2:57 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het verbod in het eerste lid aanhef en onder b is niet van toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 

Artikel II 

Artikel 2:58 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen. 

Artikel ill 

Artikel 2:60 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de 
openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, 
bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren: 

a. aanwezig te hebben; 
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels; 
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of 
d. te voeren. 

Artikel IV 

Artikel 4:13 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 
voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid 
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of 
buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben: 

a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of 
onderdelen daarvan; 

b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan; 
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of 

aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een 
commercieel doel; of 

d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild 
gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen. 

Artikel V 

Artikel 4:19 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: 



Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 

Artikel VI 

Artikel 5:12 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

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. 

Artikel VI (alternatieve optie): 

Artikel 5:12 wordt gewijzigd en komt te 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. 

Artikel VII 

Artikel 5:16, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden: 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken 
waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de 
Grondwet verboden: 

a. Op door het college aangewezen openbare plaatsen; of 
b. Op door het college aangewezen dagen en uren. 

Artikel VIM 

Artikel 5:32, lid 2, eerste en tweede volzin worden gewijzigd en komen te luiden: 

Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het 
college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen: 

Artikel IX 

Artikel 5:33, lid 2, eerste en tweede volzin, worden gewijzigd en komen te luiden: 

Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het 
college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van: 


