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Noot  MAH  
Trefwoorden Plicht tot beleidsregelgeving 

Regelgeving Awb - 8:74  
Parkeerverordening Amsterdam 1996 - 3; 7; 9; 16 

» Samenvatting 
Imperatief voorschrift tot beleidsregelgeving niet nageleefd. Uit de toelichting blijkt dat dit voorschrift 
ertoe strekt een waarborg te zijn tegen onjuiste of willekeurige procedures. Bijgevolg staat het 
verweerder niet vrij het beleid al dan niet vast te leggen. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
I. Aanduiding bestreden besluit 

Besluit van verweerder van 2 juli 1998, kenmerk: Awb98036. 

II. Ontstaan en loop van het geding 

Bij besluit van 23 februari 1998 heeft verweerder de aanvraag van eiser van 26 januari 1998 om hem 
een parkeervergunning te verlenen op een wachtlijst geplaatst. 

Tegen dit besluit is op 4 maart 1998 door eiser een bezwaarschrift ingediend. 

Bij het bestreden besluit heeft verweerder de bezwaren van eiser ongegrond verklaard en het primaire 
besluit gehandhaafd. 

Tegen dit besluit heeft eiser bij beroepschrift van 30 juli 1998 (met bijlagen) beroep ingesteld bij deze 
rechtbank en op de daartoe aangevoerde gronden verzocht het bestreden besluit te vernietigen. 

Verweerder heeft bij schrijven van 22 september 1998 afschriften van de op de zaak betrekking 
hebbende stukken ingezonden en een verweerschrift ingediend. 
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Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank op 14 januari 2000, alwaar eiser in 
persoon is verschenen, en verweerder, daartoe ambtshalve opgeroepen, zich heeft doen 
vertegenwoordigen door mr. Q.P.M. Veenman, werkzaam bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente 
Amsterdam. 

III. Motivering 

Bij de beantwoording van de vraag of het bestreden besluit in rechte stand kan houden gaat de 
rechtbank uit van de volgende feiten. 

Feiten 

Eiser heeft op 26 januari 1998 bij verweerder een aanvraag om een parkeervergunning ingediend, 
teneinde zijn voertuig te kunnen parkeren bij parkeerautomaten in het vergunningengebied van de 
binnenstad van Amsterdam waar hij woonachtig is. In zijn aanvraag heeft eiser gesteld dat hij 
problemen met zijn gezondheid heeft en dat hij met name ’s avonds, ’s nachts en in het weekend naar 
het ziekenhuis moet worden vervoerd. Eiser heeft voorts gesteld dat hij zijn auto thans in 
[parkeergarage] aan de kade parkeert. Deze is ’s nachts gesloten. 

Bij besluit van 23 februari 1998 heeft verweerder eisers aanvraag om een parkeervergunning te 
verlenen op een wachtlijst geplaatst. Daarbij is meegedeeld dat aanvragen voor parkeervergunningen 
worden getoetst aan de Parkeerverordening 1996 en het daarop gebaseerde beleid voor de binnenstad. 
Aanvragen, die voldoen aan de in de verordening gestelde criteria, worden alleen verleend indien de 
noodzakelijke reserve in een vergunningengebied aanwezig blijft. In het vergunningengebied waar 
eiser woonachtig is, is reeds het maximum aantal uit te geven vergunningen afgegeven. Aanvragen die 
op grond daarvan niet direct kunnen worden verleend worden daarom op een wachtlijst geplaatst. Deze 
plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Ook eisers aanvraag, die voldoet 
aan alle gestelde criteria, is op grond van de verordening voor onbepaalde tijd op de wachtlijst 
geplaatst. Afhankelijk van het gebied waarin de aanvragers woonachtig zijn kan de wachttijd soms 
oplopen tot enige jaren. 

Tegen dit besluit is op 4 maart 1998 door eiser een bezwaarschrift ingediend. 

Bij schrijven van 6 maart 1998 heeft de secretaris van de Bezwaarschriftencommissie 
Parkeervergunningen aan eiser onder meer meegedeeld dat op de hoorzitting zal worden getoetst of de 
verordening en het beleid juist zijn toegepast. Voorts is meegedeeld dat ingevolge vast beleid 
vergunningen worden verleend in volgorde van ontvangst van de aanvragen om een vergunning en dat 
aan bewoners noch aan bedrijven voorrang wordt gegeven. Uitsluitend het moment waarop de 
aanvraag wordt ingediend is van belang. Plaatsing op de wachtlijst geschiedt eveneens in volgorde van 
aanvraag. Slechts indien toepassing van de verordening naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders tot bijzondere hardheid leidt, kan hiervan worden afgeweken. Van deze mogelijkheid 
wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt. 

Eiser heeft zijn bezwaren nader toegelicht op een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, 
gehouden op 6 mei 1998. Bij die gelegenheid heeft hij overgelegd een verklaring van zijn huisarts van 
11 maart 1998, waarin eisers verzoek om bij voorrang in aanmerking te komen voor een 
parkeervergunning wordt onderschreven.  

Op 6 mei 1998 heeft de bezwaarschriftencommissie verweerder geadviseerd het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking te handhaven. 

Bij het bestreden besluit heeft verweerder de bezwaren van eiser ongegrond verklaard en het primaire 
besluit gehandhaafd. Daarbij is, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, onder meer 
overwogen dat de gemeentelijke wetgever geen speciale vergunningen bij ziekte in het leven heeft 
willen roepen, omdat er voor (ernstig) zieken voldoende voorzieningen zijn om zonder auto naar het 
ziekenhuis te worden vervoerd. Voorts heeft verweerder overwogen geen reden te zien om in eisers 
geval van de hoofdregel af te wijken. 
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De gronden van het beroep 

Eiser kan zich met het bestreden besluit niet verenigen en meent eerder voor een parkeervergunning in 
aanmerking te moeten worden gebracht. Eiser stelt dat hij afhankelijk is van eigen vervoer om ’s nachts 
op tijd naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Vervoer per taxi biedt geen uitkomst, omdat deze geen 
medische apparatuur aan boord heeft. Met het ophalen per ambulance gaat volgens eiser kostbare tijd 
verloren, omdat eerst de huisarts of diens plaatsvervanger moet worden geconsulteerd. Bovendien zijn 
daarmee hoge kosten gemoeid. Eiser meent dat zijn medische problemen van dien aard zijn dat in zijn 
geval de toepassing van de Parkeerverordening tot een bijzondere hardheid leidt. 

Het verweer 

Verweerder heeft zijn standpunt gehandhaafd en verwezen naar het advies van de 
bezwaarschriftencommissie. 

Overwegingen 

Artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening 1996 van de gemeente Amsterdam, zoals gewijzigd bij 
besluit van de gemeenteraad van 22 januari 1997, nr. 4 (Gemeenteblad 1997, afdeling 3, volgnummer 
9), hierna te noemen: de verordening, bepaalt: 

De noodzakelijke reserve in een vergunningengebied is het percentage van de in dat 
vergunningengebied aanwezige parkeerplaatsen dat gemiddeld beschikbaar dient te zijn voor 
motorvoertuigen die niet voorzien zijn van een bewonersvergunning of een bedrijfsvergunning. 

Artikel 3 van de verordening bepaalt: 

Indien en zolang de noodzakelijke reserve in een vergunningengebied aanwezig is en onverminderd het 
bepaalde in art. 7, wordt op aanvraag een vergunning verleend aan de eigenaar of houder van een 
motorvoertuig die volgens het bevolkingsregister als bewoner op een adres is ingeschreven en het adres 
een zelfstandige woning betreft in een gebied waar het fiscale regime van kracht is. 

Artikel 7 van de verordening – voor zover hier van belang – bepaalt: 

1. Met betrekking tot het gebied van de binnenstad stellen Burgemeester en Wethouder het beleid vast 
op grond waarvan zij bewoners- en bedrijfsvergunningen verlenen. 

(...)  

4. Het per vergunningengebied vast te stellen beleid bevat in ieder geval: 

a de grootte van de noodzakelijke reserve per vergunningengebied; 

b regels met betrekking tot de volgorde van vergunningverlening en de voorwaarden die aan een 
vergunning kunnen worden verbonden, zowel met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen, als 
met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is. 

(...)  

11. Het per vergunningengebied vast te stellen beleid met betrekking tot vergunningverlening en de 
eenvormigheid in kenbaarheid van de parkeerbelasting wordt na goedkeuring door Burgemeester en 
Wethouders verbindend verklaard en in het Gemeenteblad gepubliceerd. 

Artikel 9, eerste lid, van de verordening bepaalt: 
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Indien reeds zoveel vergunningen zijn verleend dat op grond van het beleid als bedoeld in art. 6 (de 
rechtbank leest: 7), eerste of tweede lid, geen vergunningen meer worden verstrekt, wordt de aanvraag 
voor onbepaalde tijd op een wachtlijst geplaatst. 

Artikel 16 van de verordening bepaalt: 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening 
naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken. 

De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat het beleid als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, van de verordening niet is vastgesteld. Volgens verweerders gemachtigde bestaat 
daaraan in de praktijk ook geen behoefte, nu parkeervergunningen reeds op grond van de bepalingen in 
de verordening kunnen worden verleend of geweigerd. De bepaling in artikel 7, eerste lid, van de 
verordening is naar zijn oordeel overbodig. Voorts is namens verweerder verklaard dat in het kader van 
bijzondere hardheid, zoals bedoeld in artikel 16 van de verordening, een, niet gepubliceerd en ook 
overigens niet bekend gemaakt, zeer restrictief beleid wordt gevoerd ten aanzien van aanvragen voor 
een parkeervergunning in verband met gezondheidsklachten. Zo kunnen personen die gedwongen 
moeten verhuizen naar een gebied met een wachtlijst onder omstandigheden wel voor een 
parkeervergunning in aanmerking komen. 

De rechtbank stelt vast dat de tekst van artikel 7, eerste lid, van de verordening imperatief is gesteld. 

Voorts volgt uit de toelichting bij artikel 6 (oud) (thans vernummerd tot artikel 7) van de verordening, 
gepubliceerd in Gemeenteblad 1996, afdeling 3, volgnummer 13, uitdrukkelijk dat verweerder, voordat 
hij op grond van artikel 3 van de verordening een parkeervergunning kan verlenen, het beleid moet 
vaststellen op grond waarvan hij vergunningen verleent. 

Blijkens de toelichting dient het vereiste van artikel 7, eerste lid, van de verordening een waarborg te 
zijn tegen onjuiste of willekeurige procedures inzake de behandeling van aanvragen om 
parkeervergunningen. De beleidsruimte in het verlenen van vergunningen wordt gerealiseerd in de te 
kiezen criteria op basis waarvan vergunningen worden verleend, evenals de volgorde van 
vergunningverlening. Omdat het vast te stellen beleid mede de grootte van de noodzakelijke reserve 
per vergunningengebied dient te bevatten, geeft het beleid een plafond in de verlening van bewoners- 
en bedrijfsvergunningen. Voorts dient het vast te stellen beleid regels te bevatten over de voorwaarden 
die aan een vergunning kunnen worden verbonden. Deze voorwaarden dienen volgens de toelichting 
limitatief te worden opgesomd. 

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het verweerder niet vrij staat het beleid als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening al dan niet vast te leggen. 

De stelling van verweerder dat aan het vaststellen van het hiervoor bedoelde beleid in de praktijk geen 
behoefte bestaat maakt dit niet anders. De rechtbank kan verweerder in die zienswijze overigens niet 
volgen, nu onder meer uit het primaire besluit en het schrijven van de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie van 6 maart 1998 blijkt dat aanvragen om parkeervergunningen nu reeds 
volgens een vast beleid in behandeling worden genomen. Daarnaast moet het door verweerders 
gemachtigde genoemde criterium, dat wordt gehanteerd bij de toepassing van artikel 16 van de 
verordening, kennelijk ook worden gezien als een criterium dat wordt toegepast bij het verlenen van 
parkeervergunningen als bedoeld in artikel 7 van de verordening. Voor het vaststellen van beleid in het 
kader van artikel 7, eerste lid, van de verordening was naar het oordeel van de rechtbank temeer 
aanleiding, nu – naar verweerders gemachtigde ter zitting heeft verklaard – in het betreffende 
vergunningengebied van de binnenstad circa 10.000 parkeervergunningen (bewoners- en 
bedrijfsvergunningen) kunnen worden verstrekt. 

Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat het bestreden besluit is genomen in 
strijd met de verordening en reeds om die reden vernietigd dient te worden. Aan hetgeen eiser 
overigens tegen het bestreden besluit heeft aangevoerd komt de rechtbank niet meer toe. Verweerder 
zal een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift dienen te nemen met inachtneming van hetgeen 
hiervoor is overwogen. 
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De rechtbank zal, gelet op het vorenstaande, toepassing geven aan het bepaalde in artikel 8:74, eerste 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Voor toepassing van het bepaalde in artikel 8:75 van de Awb ziet de rechtbank geen aanleiding. 

Beslist wordt als volgt. 

IV. Beslissing 

De rechtbank, 

• verklaart het beroep gegrond; 
• vernietigt het bestreden besluit; 
• bepaalt dat verweerder een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift neemt met inachtneming 

van hetgeen hiervoor is overwogen; 
• bepaalt dat de gemeente Amsterdam het gestorte griffierecht ad ƒ 210,= (zegge: tweehonderd 

en tien gulden) aan eiser vergoedt. 

» Noot 
Vrijheid tot beleidsregelgeving? 

Bij de totstandkoming van titel 4:81 Awb (Beleidsregels) heeft de regering, in afwijking van het 
voorstel van de Commissie Scheltema, niet willen weten van een plicht tot beleidsregelgeving. Hoewel 
het bestaan van een vaste gedragslijn bij de uitoefening van een bevoegdheid tot het geven van een 
dergelijke regel een prima opstap biedt, vreesde de regering dat een plicht tot beleidsregelgeving 
veeleer de beleidsontwikkeling zou kunnen hinderen en tot onevenredige bestuurslasten zou leiden. 
Daarbij werd de voorkeur gegeven aan een stimulans tot beleidsregelgeving, te weten door het 
“motiveringsvoordeel” van art. 4:82 Awb (PG Awb III, p. 281-283, m.n. p. 283 onder 5.3, alsmede p. 
291). 

Geen algemeen wettelijke plicht tot beleidsregelgeving derhalve, maar dat laat onverlet dat 
bestuursorganen, waar het discretionaire bevoegdheden betreft, steeds gehouden zijn te beslissen op 
basis van een algemene beleidsopvatting – tenzij een of meer belanghebbenden door toedoen van 
bijzondere omstandigheden, aldus onevenredig zouden worden benadeeld (vide art. 4:84 Awb). Deze 
eis is een uitvloeisel van de in de praktijk van de rechterlijke toetsing van beleidskeuzes ontwikkelde 
twee-fasentoetsing (zie o.m. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 
Den Haag 1999, p. 385). Een algemene beleidsopvatting is steeds geboden, al kan deze nog in 
ontwikkeling zijn én hoeft deze niet reeds tevoren en op schrift in algemene bewoordingen naar buiten 
toe te zijn geuit. Het gaat om een argumentatief vereiste, niet meer maar ook niet minder. 
Veralgemenisering van keuzes biedt immers een goede test op houdbaarheid in termen van 
afwezigheid van willekeur of respect voor rechtsgelijkheid. Ook rechtszekerheid wordt er mee 
bevorderd, zij het passief. Actief wordt de rechtszekerheid eerst bevorderd als burgers in een kenbaar 
gemaakte beleidsregel kunnen zien op welke wijze het bestuur de discretionaire bevoegdheid wenst uit 
te oefenen. 

In de onderhavige zaak is wél sprake van een plicht tot beleidsregelgeving. In de Amsterdamse 
Parkeerverordening 1996 (hierna de Verordening) wordt immers in art. 7 lid 1 de eis gesteld dat 
burgemeester en wethouder(s?) het beleid vaststellen op grond waarvan vergunningen worden 
verleend. Dit vereiste heeft, in aansluiting op de voornoemde ongeschreven plicht om te handelen op 
basis van een algemene beleidsvisie, eigenlijk eerst werkelijk zin indien – gelijk geschiedt in lid 11 van 
art. 7 – wordt verlangd dat het beleid (benevens verbindendverklaring na goedkeuring door 
Burgemeester en Wethouders) ook wordt bekendgemaakt (in het Gemeenteblad). Achter het vereiste 
van het eerste lid staat, zo wordt door de rechtbank aangehaald, het oogmerk om door de vaststelling 
van beleid een waarborg te bieden tegen “onjuiste en willekeurige procedures inzake de behandeling 
van aanvragen”. De “rechtszekerheidswinst” wordt eerst geoogst als ook publicatie van de 
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beleidsregeling wordt vereist. Daarvoor bestaat temeer aanleiding nu het – zoals de rechtbank ook 
aangeeft – in het betreffende vergunningengebied om circa 10.000 vergunningen gaat. Ik voeg daaraan 
toe dat bekendmaking van een beleidsregel natuurlijk ook de politieke controle op het beleid 
vergemakkelijkt en (daarmee) ook de kwaliteit van de beleidsontwikkeling kan bevorderen. 

Het aangename van de onderhavige uitspraak vind ik dat de rechtbank zich niet laat verleiden tot het 
“passeren” van wettelijke regels. De rechtbank had zich immers kunnen aansluiten bij de stelling van 
verweerder dat aan de vaststelling van beleid in de praktijk geen behoefte bestond. Omgekeerd had de 
rechtbank ook kunnen oordelen dat deze stelling kennelijk ongegrond was. Er bleek namelijk, zoals de 
rechtbank ook signaleert, wel degelijk sprake te zijn van vast beleid (blijkens de uitspraak in elk geval 
inzake: 1) omvang van de noodzakelijke reserve; 2) vergunningverlening in volgorde van binnenkomst 
van aanvragen; 3) geen voorrang voor bewoners- of bedrijfsvergunningen; 4) geen rekening houden 
met ziekte – en ook voor art. 16 Verordening, “bijzondere hardheid”: gedwongen verhuizing naar een 
gebied met een wachtlijst, bij gezondheidsklachten). De rechtbank had zich op het standpunt kunnen 
stellen dat kennelijk materieel wel aan het vereiste van art. 7 lid 1 Verordening was voldaan – 
desgewenst met de toevoeging dat de eiser door het niet-gepubliceerd zijn (vereist in art. 7 lid 11 
Verordening) niet (onevenredig) in zijn belangen wordt benadeeld. Niet uitgesloten is dat eiser met de 
uitspraak niet veel is geholpen: verweerder hoeft het kennelijk reeds bestaande beleid maar op papier te 
zetten, vast te stellen en bekend te maken en het bezwaar opnieuw af te wijzen. Toch ben ik van 
oordeel dat de rechtbank een goede keuze heeft gemaakt om burgemeester en wethouders strikt te 
binden aan de eis die in de bijzondere regeling van de Verordening is neergelegd. Het bieden van 
“subjectieve rechtsbescherming” wil niet zeggen dat elk negatief oordeel over een bestuursbesluit ook 
steeds door de burger in kwestie moet kunnen worden verzilverd. Overigens komt het mij voor dat de 
rechtbank de kansen op een voor eiser gunstige afloop in elk geval wel heeft gemaximeerd. Doordat de 
uitspraak in abstracto dwingt tot de naleving van wettelijke regels welke juist de algemene 
rechtszekerheid én de kwaliteit van beleidsontwikkeling ten goede kunnen komen, is, zo blijkt uit de 
praktijk, zeker niet uitgesloten dat het bestuur toch nog op andere (wellicht voor eiser gunstiger) 
gedachten wordt gebracht. 

MAH 

	  


