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Voor u ligt mijn onderzoeksrapport ‘Bestuursdwang bij fietsparkeren. De ontwikkeling van een
juridisch kennissysteem’.
Ter afronding van mijn bacheloropleiding HBO-Rechten heb ik in opdracht van het Juridisch Bureau
van de Gemeente Amsterdam en het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van
Amsterdam, onderzoek verricht naar de toepassing van beslissingsondersteuning op de
bezwaarprocedure. Daarbij heb ik een juridisch kennissysteem ontworpen dat de slaagkans van een
fietsbezwaar weergeeft. Het onderwerp van het juridische kennissysteem betreft de last onder
bestuursdwang bij fietsparkeren.
Dit onderzoek is verricht in de stageperiode van 2 september 2019 tot 24 februari 2020. Gedurende
deze stageperiode heb ik onder leiding van ontwikkelingsmanager Mirjam van der Sluis mijzelf
beziggehouden met het ontwerpen van een webapplicatie waarmee de slaagkans van een
bezwaarschrift ten aanzien van fietsverwijdering kan worden bekeken door burgers en andere
belanghebbenden. De webapplicatie oftewel het juridische kennissysteem is gepresenteerd op 10
december 2019 aan alle medewerkers van het Juridisch Bureau. Bij die presentatie was ook
voormalig regeringscommissaris en grondlegger van de Algemene wet bestuursrecht de heer Michiel
Scheltema aanwezig. De heer Scheltema heeft zijn steun betuigd aan deze nieuwe wijze van
juridische kennisoverdracht. Daarbij heeft hij benadrukt dat het juridische werkveld zich dient te
conformeren aan de snelgroeiende ontwikkelingen in het recht en open dient te staan voor
innovatie.
Graag wil ik mijn dank uiten aan een aantal personen dat heeft bijgedragen aan dit onderzoek.
Allereerst wil ik mijn echtgenote bedanken voor haar steun in deze intensieve periode. Ook wil ik
mijn praktijkbegeleiders Simone Vos en Fatima Onasser bedanken voor de goede begeleiding.
Ontwikkelingsmanager Mirjam van der Sluis wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en het
gestelde vertrouwen. Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn docentbegeleider Sara Peeters die
gedurende zes maanden mij heeft voorzien van handvatten om een goed afstudeerrapport neer te
zetten. De daadkrachtige en kritische feedback van Sara Peeters heeft enorm bijgedragen aan mijn
ontwikkeling en ontplooiing tot volwaardig jurist.

Veel leesplezier toegewenst.

Kasim Bahadir
Amsterdam, februari 2020
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Aangewezen gebied

Gebied waarin uitzonderlijke regels gelden ten aanzien
van fietsparkeren

Berkeley Bridge

Softwarebedrijf gericht op digitale procesondersteuning

Berkeley Publisher

Hulpprogramma bij het ontwikkelen van digitale
applicaties

Beslisboom

Een bundel vragen waarbij het antwoord afhankelijk is
van de voorafgaande vraag

Beslissingsondersteuning

Hulpmiddel bij het nemen van beslissingen

Bestuursdwang

Handhavend optreden van de overheid gericht op het
ongedaan maken van een overtreding

Dataset

Bundel van gegevens

Graph

Schematische weergave van data waarin deze verenigd
kunnen worden

Juridisch Kennissysteem

Webapplicatie waarmee juridische kennis beschikbaar
wordt gesteld op een gebruiksvriendelijke wijze

Last onder bestuursdwang

Een vorm van een herstelsanctie in de zin van de Awb

Node

Knooppunt in een beslisboom

Ongebruikte fietsen

Een fiets die langer dan 2 of 6 weken onafgebroken op
dezelfde plek staat in een aangewezen gebied

Parkeervoorziening

Fietsenrek, parkeervak en fietsenstalling
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Algemene plaatselijke verordening
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Algemene wet bestuursrecht
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Beslissing op bezwaar
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- 11 SAMENVATTING
De gemeente Amsterdam is met een inwonertal van 862.965 de grootste gemeente van Nederland.
Volgens deskundigen zal het inwonertal blijven stijgen. Dat is goed voor de economie en welvaart
maar brengt ook uitdagingen met zich mee op ruimtelijk gebied. In 2019 zijn volgens rapporten
100.000 fietsen meegevoerd door gemeentelijke handhavers vanwege het onjuist stallen van fietsen.
Dit heeft als oorzaak dat veel fietsers in de stad de parkeervoorschriften niet goed begrijpen. Het
college van burgemeester en wethouders heeft in haar Algemene Plaatselijke Verordening
beperkingen gesteld aan het fietsparkeren: in drukke gebieden zoals het Leidseplein, Rembrandtplein
en rondom NS-stations gelden nu specifieke regels. Het doel daarvan is het beschermen van de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Ten gevolge van de parkeerovertredingen heeft het Juridisch Bureau ruim 1000 fietsbezwaren
ontvangen in 2019. Deze fietsbezwaren hebben betrekking op fietsen die buiten de daarvoor
bestemde voorziening zijn geplaatst, fietsen geplaatst in een gebied afgestemd voor werkzaamheden
of evenementen, fietsen die hinderlijk of gevaarlijk zijn geplaatst of ongebruikte fietsen. De
behandeling van fietsbezwaren is onwenselijk omdat bezwaarmakers vaak gronden aanvoeren die
een gering kans van slagen hebben. De beslissingen op bezwaar worden niet goed ontvangen door
bezwaarmakers. Dit leidt tot veel onbegrip voor het parkeerbeleid en de bezwaarprocedure.
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan het oplossen van kennisasymmetrie door het
bewerkstelligen van een breder draagvlak voor het fietsparkeerbeleid van de gemeente Amsterdam.
Het Juridisch Bureau behandelt bezwaarzaken op dit gebied en wil met behulp van innovatie en
vernieuwing een goede vertaalslag maken van juridisch deugdelijke naar gebruiksvriendelijke en
toegankelijke dienstverlening.
Het onderzoek bevat naast theorie ook een praktische component. Er is een juridisch kennissysteem
ontwikkeld en getest op burgers. Geconcludeerd kan worden dat dit juridische kennissysteem kan
bijdragen aan het beter informeren van burgers over het overheidsoptreden en de rechtsgevolgen
daarvan. Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen gedaan aan het Juridisch Bureau. Kortgezegd
komt het erop neer dat zowel organisatorische als juridische processen moeten worden heringericht
voor een optimale werking van het ontworpen juridische kennissysteem.
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1.1 Aanleiding en beschrijving praktijkprobleem
Nederland is volgens de statistieken het grootste fietsland van de wereld. Met een indrukwekkend
gemiddelde van 1,3 fietsen per inwoner kan worden gezegd dat er meer fietsen te vinden zijn dan
mensen.1 De rijksoverheid stimuleert het fietsgebruik. Dat is niet alleen goed voor maatschappelijke
baten zoals de mobiliteit, maar ook voor de volksgezondheid. Volgens deskundigen leidt fietsen
immers tot een langer en gezond leven. Daarbij is het ook goed voor het milieu en nog altijd een
goedkoop alternatief voor motorvoertuigen.2
Voor de lagere overheden betekent dit dat er gewaakt moet worden tegen parkeerexcessen. In het
belang van goede ruimtelijke ordening is het reguleren van fietsparkeren een belangrijke taak van de
gemeenten. De gemeente Amsterdam heeft als de grootste gemeente van het land wellicht de
grootste uitdaging op dit terrein. In haar plaatselijke verordening zijn de belangen van het
parkeerbeleid neergelegd. De bescherming van de kwaliteit van de openbare ruimte komt tot
uitdrukking door het waken tegen ontsiering, bescherming van het stadsbeeld, het tegengaan van
wildgroei en het tegengaan van gevaar en hinder als gevolg van aanwezigheid van objecten zoals
fietsen. Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de Algemene plaatselijke
verordening bevoegd om gebieden aan te wijzen waarin beperkingen kunnen worden gesteld aan
het parkeren van fietsen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2016 een uniform fietsparkeerbeleid
aangekondigd. Het besluit is bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Met ingang van 1 september
2016 geldt in de aangewezen gebieden een maximum parkeerduur. Bovendien geldt in bepaalde
gebieden het verbod om fietsen buiten de daarvoor bestemde parkeervoorziening te plaatsen. De
gemeente voert hiermee actief beleid. Door middel van het inzetten van handhavers worden de
overtredingen geconstateerd en ongedaan gemaakt. Deze vorm van bestuurlijk straffen wordt een
herstelsanctie genoemd. Meer in het bijzonder: een last onder bestuursdwang. De overtreding wordt
beëindigd nadat de overtreder in de gelegenheid is gesteld om deze zelf ongedaan te maken. In de
praktijk betekent dit dat het fietsslot wordt doorgeknipt en de fiets wordt afgevoerd naar het
fietsdepot.
Ten gevolge hiervan heeft het dagelijks bestuur van de stadsdelen drukke gebieden geselecteerd om
deze regel in te stellen. Op diverse locaties in de stad gelden nu andere regels. Binnen de ring geldt
de hoofdregel van een maximale parkeerduur van zes weken. Daarbinnen zijn vervolgens meerdere
uitzonderingen aangewezen zoals de NS-stations, drukke uitgaansgebieden en veel losse straten
rondom. Burgers weten om die reden niet meer zo goed welke regels er gelden in de stad. Fietsen
worden buiten de voorzieningen of voor een lange periode gestald waar dat niet mag.
Uit intern onderzoek van de afdeling Handhaving blijkt dat in het jaar 2018 in totaal 83.657 fietsen
zijn verwijderd uit de openbare ruimte. In het jaar 2019 is dat aantal gestegen naar 99.461 fietsen.
Van het aantal verwijderde fietsen in 2019 zijn 27.602 buiten de voorziening aangetroffen. Wegens
overschrijding van de parkeerduur zijn 52.175 fietsen verwijderd. Het overige aantal is verwijderd
wegens parkeren in een gebied afgezet voor evenementen en werkzaamheden en parkeren van
defecte fietsen.3

1

Rapport BOVAG-RAI, GFK Panel Services.
Rapport KiM ‘Fietsfeiten’ maart 2018.
3
Bijlage 1: Sheets uit rapport Handhaving.
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- 13 Als gevolg van het handhavend optreden door het college, is het aantal binnengekomen
bezwaarschriften sterk toegenomen. Volgens interne rapporten is van de 907 binnengekomen
fietsbezwaren in 20194, 752 aantal afgehandeld.5 Daarvan zijn 248 zaken gegrond, 333 ongegrond en
89 niet-ontvankelijk verklaard. Ruim 52 zaken zijn ingetrokken en 23 zaken zijn deels (on)gegrond
verklaard.6
De bezwaargronden die doorgaans worden aangevoerd zijn bijna altijd gelijk: het grotendeel van de
bezwaren betreft dezelfde standpunten. Alleen een klein deel daarvan gaat om uitzonderlijke en
specifieke gevallen. Dat blijkt uit het interview met de juristen die fietsbezwaren behandelen.7 De
veelvuldige bezwaarschriften zijn onwenselijk omdat het behandelen van deze grote aantallen -en
vaak eenvoudige- bezwaren veel tijd, geld en moeite kost.
1.2 Opdrachtgever en projectkader
Vanwege de grote omvang van deze problematiek heeft de gemeente Amsterdam het thema
fietsbezwaren opgenomen in de oprichting van de afdeling Juridisch Bureau. Het Juridisch Bureau is
gevormd in 2015 en bestaat uit juristen die advies geven in zaken omtrent de Algemene plaatselijke
verordening. Eind 2016 heeft deze afdeling de fietsbezwaren onder zich genomen. De juristen maken
onderdeel uit van de bezwaarprocedure als adviesorgaan. Het advies van het Juridisch Bureau is
veelal leidend en vormt de basis voor de beslissing op bezwaar. In het voorjaar van 2019 heeft een
aantal juristen van de afdeling Juridisch Bureau een training gekregen over het ontwerpen van
juridische kennissystemen. De conclusie is geweest dat het ontwerpen en ontwikkelen hiervan
tijdrovend en te complex is voor de academisch opgeleide juristen. Dit heeft geleid tot het besluit
van het management om praktijkgerichte rechtenstudenten aan te stellen ten einde dit innovatieve
project te realiseren.
1.3 Doelstelling
Dit onderzoek heeft als doel om een bijdrage te leveren aan een nieuwe manier van
informatieverstrekking aan de burgers van de gemeente Amsterdam die in bezwaar wensen te gaan
tegen fietsverwijdering. In dit kader is het softwareprogramma ‘Berkeley Publisher’ gebruikt om een
juridisch kennissysteem te ontwerpen.
Een innovatieve applicatie zoals een kennissysteem is volgens het Juridisch Bureau een potentiele
oplossing die onderzoek behoeft. Een juridisch kennissysteem zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit
van juridische dienstverlening door het verbeteren van de informatievoorziening. Door burgers
voorafgaand aan het bezwaarproces te voorzien van informatie kan meer draagvlak worden
gecreëerd. Dat draagvlak zorgt ervoor dat burgers de parkeervoorschriften beter begrijpen en
minder overtredingen begaan. Bovendien draagt kennisverbetering bij aan de efficiency van de
bezwaarprocedure. De bezwaarbehandelaars hoeven dan minder tijd te besteden aan het uitleggen
van procedures en motiveren van beslissingen.
Het doel van het juridische kennissysteem is het bieden van regelhulp in de vorm van een indicatie
van de slaagkans van een fietsbezwaar. Het ontworpen product is uitvoerig bekeken en getest op
juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

4

Bijlage 2: Intern rapport ‘Binnengekomen zaken’ d.d. 01-01-2019 - 31-12-2019.
Bijlage 2: Intern rapport ‘Afgehandelde zaken’, d.d. 01-01-2019 - 31-12-2019.
6
Bijlage 2: Intern rapport ‘Afgehandelde zaken per uitspraak’, d.d. 01-01-2019 - 31-12-2019.
7
Bijlage 3: Interview met juristen.
5

- 14 1.4 Centrale vraagstelling
De centrale onderzoeksvraag is de essentie van het gehele onderzoek en luidt als volgt.
In hoeverre kan een juridisch deugdelijk en gebruiksvriendelijk kennissysteem bijdragen aan
informatievoorziening aan burgers van de gemeente Amsterdam omtrent de slaagkans van een
fietsbezwaar?
1.5 Deelvragen
Het onderzoek bevat twee theoretische en drie praktijkgerichte deelvragen. Deelvragen één en twee
hebben een theoretisch karakter terwijl deelvragen drie en vier zich richten op het praktische aspect
van de probleemstelling. In paragraaf 1.7 wordt een brede toelichting gegeven op het belang van dit
onderscheid.
Deelvraag 1
Wat zijn de juridische kaders van de geldende parkeervoorschriften en de bezwaarprocedure ten
aanzien van fietsparkeren in Amsterdam?
Deelvraag 2
Aan welke eisen van legal service design dient een gebruiksvriendelijk juridisch kennissysteem te
voldoen?
Deelvraag 3
Welke bezwaargronden worden door de bezwaarmakers het vaakst aangevoerd en hoe beslist de
bezwaarcommissie daarop?
Deelvraag 4
Op welke wijze is het juridische kennissysteem ontwikkeld en hoe luidt de beoordeling van de
testgebruikers?
1.6 Onderzoeks- en begripsafbakening
Parkeerovertredingen die voor de bestuursdwang en de daaropvolgende bezwaarprocedure
aanleiding geven kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn:
parkeren buiten de voorziening, parkeren langer dan toegestaan, hinderlijk parkeren, parkeren in
een gebied dat is afgezet voor werkzaamheden, parkeren in een gebied dat is afgezet voor
evenementen en tot slot de groep verwaarloosde en wrakfietsen. Het juridische kennissysteem richt
zich op de eerste twee categorieën overtredingen omdat deze volgens de statistieken de grootste
aanleiding vormen voor het verwijderen van geparkeerde fietsen. Bij de overige categorieën wordt
kort stilgestaan bij het beoordelen van het juridisch kader in hoofdstuk 2.
Het onderzoek heeft betrekking op het fietsparkeren in de stadsdelen van de gemeente Amsterdam
die binnen de ring A10 liggen met uitzondering van stadsdelen Noord, Westpoort, Zuidoost, een
gedeelte van Nieuw-West en een gedeelte van Zuid. De ring A10 is namelijk het gebied waarin
uitzonderlijke regels gelden ten aanzien van fietsparkeren. Bovendien wordt in beginsel buiten de
ring A10 niet gehandhaafd op lang geparkeerde en buiten de voorziening geplaatste fietsen. De
aangewezen gebieden zijn vastgesteld door het college middels diverse aanwijzingsbesluiten en
gepubliceerd in het Gemeenteblad.
1.7 Methodologische verantwoording
Dit onderzoek betreft een juridisch praktijkonderzoek. Er is onderscheid gemaakt in een theorie- en
praktijkgedeelte. Het juridische component wordt geeffectueerd door (rechts)bronnenonderzoek en

- 15 literatuuronderzoek. Daarna volgt het praktijkgedeelte dat wordt verricht aan de hand van
dossieronderzoek, afnemen van interviews en observatie. In deze paragraaf wordt bij ieder
hoofdstuk benoemd welke onderzoeksmethode is toegepast.
1.7.1 Hoofdstuk 2: Juridisch kader
Hoofdstuk 2 heeft betrekking op deelvraag 1: wat zijn de juridische kaders van de geldende
parkeervoorschriften en de bezwaarprocedure ten aanzien van fietsparkeren in Amsterdam?
Ter beantwoording daarvan zijn rechtsbronnen bestudeerd. Om een adequaat juridisch
kennissysteem te ontwikkelen is het immers belangrijk om een goed overzicht te schetsen van de
relevante wet- en regelgeving. De Awb vormt de basis van zowel de bezwaarprocedure als de
handhavingsinstrumenten van het college. Hierin staan onder andere de formele regels zoals
termijnen, wijzen van indiening en informatieverstrekkingen. Ook regels omtrent de verschillende
handhavingsbevoegdheden zijn opgesomd in deze wet. Deze gegevens waren noodzakelijk om te
achterhalen of het handhavingsbesluit rechtmatig is genomen. Aanhangig hieraan is de Algemene
plaatselijke verordening van de gemeente waarin specifiek wordt toegespitst op de doelstellingen en
voorwaarden van parkeerexcessen in de stad. Andere rechtsbronnen zoals de aanwijzingsbesluiten
en beleidsvoorschriften speelden daarbij eveneens een grote rol. Tot slot was jurisprudentie op dit
gebied een belangrijke informatiebron als het gaat om de analyse van bezwaar- en beroepsgronden
van bezwaarmakers. Een grondig rechtsbronnenonderzoek was in die zin essentieel.
1.7.2 Hoofdstukken 2 en 3: Juridisch kader en Legal service design
Hoofdstuk 3 heeft betrekking op deelvraag 2: aan welke eisen van legal service design dient een
gebruiksvriendelijk juridisch kennissysteem te voldoen? Ter beantwoording van deelvraag 1 én 2 is
literatuur bestudeerd. Literatuuronderzoek is een groot onderdeel van het theoretische gedeelte van
dit onderzoek. Boeken, tijdschriften en webdocumenten gaven inzichten in de grenzen van
bevoegdheden van handhavers, de procedures in bezwaar- en beroepszaken en bestuurlijke sancties
van de gemeente. Wat betreft de thema’s legal design en legal procesmanagement, zijn handboeken
en internetbronnen die daarover gaan bestudeerd. Het gaat daarbij om boeken en artikelen met
onderwerpen als databeheer, beslissingsondersteuning en ICT. De digitale databanken zoals PiCarta
en bib.hva.nl hebben hierbij geholpen.
1.7.3 Hoofdstuk 4: Dossieronderzoek
Hoofdstuk 4 richt zich op de deelvraag: welke bezwaargronden worden door de bezwaarmakers het
meest aangevoerd en hoe beslist de bezwaarcommissie daarover? Deze vraag is beantwoord aan de
hand van grondig dossieronderzoek. Dit gedeelte van het onderzoek was doorslaggevend. Het
dossieronderzoek heeft namelijk uitgewezen welke bezwaargronden het vaakst zijn aangevoerd. Ook
is onderzocht welke standpunten de bezwaarcommissie heeft ingenomen ten aanzien van die
bezwaargronden.8
Het interne programma Octopus omvat alle dossiers van het Juridisch Bureau. Een uitdraai van het
jaar 2019 was niet mogelijk omdat het jaar nog niet was afgerond. Een uitdraai van 2018 zou te lang
geleden zijn voor een goede representativiteit. Met het oog op de veranderingen in zowel de
werkinstructies als de aangewezen gebieden, is daarom gekozen om vanuit Octopus een uitdraai te
maken van de bezwaardossiers afgehandeld in de periode 1-11-2018 tot 1-11-2019. De uitdraai van
de afgehandelde zaken in die periode bestond uit ruim 600 dossiers. Met het oog op een goed
betrouwbaar onderzoek zijn daarvan 100 ongegrond verklaarde en 50 gegrond verklaarde dossiers
steekproefsgewijs geselecteerd. Omdat het aantal ongegronde bezwaren groter is dan gegronde
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Bijlagen 6 en 7: Dossieranalyse.

- 16 bezwaren, is gekozen om minder gegronde bezwaren te analyseren.9 Verder zijn beslissingen op
bezwaar geanalyseerd om een eenduidig advies te creëren die past bij de onderzochte
bezwaargronden. De eindadviezen zoals opgenomen in het juridische kennissysteem zijn opgesteld in
samenwerking met juristen van afdeling Algemeen Publiekrecht.
1.7.4 Hoofdstuk 5: Het juridische kennissysteem
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de vierde deelvraag: op welke wijze is het juridische kennissysteem
ontwikkeld en hoe luidt de beoordeling van de testgebruikers? Deze vraag is beantwoord door het
juridische kennissysteem zelf te ontwerpen en vervolgens te onderwerpen aan gebruikerstesten
(observatie). De ontwikkeling van het kennissysteem kan worden uitgedrukt in prototype-versies.
Aan de hand van een toelichting bij iedere versie is getracht een duidelijk beeld te geven van deze
ontwikkelfase.
De gebruikerstesten zijn uitgevoerd in projectverband. De gemeente Amsterdam heeft een UXresearchteam samengesteld om de gebruiksvriendelijkheid van het digitaal bezwaar indienen op de
proef te stellen. In dit kader is ook het testen van het juridische kennissysteem opgenomen. De
testgebruikers zijn geselecteerd op basis van binding met het onderwerp en diversiteit in leeftijd,
geslacht en beroep.10 Het UX-researchteam is uitgegaan van de kracht van observatie. In een
interview heeft onderzoeker E. van der Does gemotiveerd waarom deze vorm van onderzoeken
effectiever is in het achterhalen van gebruiksvriendelijkheid. Volgens haar visie kan de
gebruiksvriendelijkheid goed worden gemeten door te testen op potentiële gebruikers. In dit kader
zijn de testgebruikers burgers waarvan ooit hun fiets is meegevoerd óf enige weet hebben van de
parkeervoorschriften in de stad. Volgens onderzoeker E. van der Does is het testen van een product
op 4 á 5 mensen een genoeg aantal. Op een korte termijn zonder veel kosten is daarmee de
conclusie te trekken hoe een gebruiker van een product dat ervaart.11
De gebruikerstesten hebben plaatsgevonden in een gecreëerde testruimte. De testruimte bestond
uit twee kamers. In de eerste kamer nam de testgebruiker plaatst samen met de interviewer. De
kamer was voorzien van camera’s waaruit bleek welke houding en gedraging de testgebruiker
aannam. Ook hing een camera op de laptop waar de testgebruiker achter kwam te zitten. De beelden
werden weergegeven in de tweede kamer waarin de observanten plaatsnamen. Iedere testsessie
duurde één uur. In totaal zijn zeven testsessies bijgewoond. De gebruikerstesten zijn geëvalueerd
aan de hand van workshopsessies. De uitkomst van die evaluaties is dat het juridische kennissysteem
een belangrijk onderdeel geworden is van digitaal bezwaar indienen. Bovendien blijkt het systeem
effectief en uitvoerbaar te zijn. In de nabije toekomst volgen er aanvullende projecten waarmee
verder wordt gewerkt aan de kennisverbetering via de webpagina’s van de gemeente Amsterdam.
1.8 Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het juridisch kader
behandeld. Daarna wordt ingegaan op de theorie van legal service design in hoofdstuk drie.
Hoofdstuk vier geeft inzicht in het dossieronderzoek dat gaat over de bezwaargronden en
beslisoverwegingen. De ontwikkeling en beoordelingen van het juridische kennissysteem worden
beschreven in hoofdstuk vijf. Het onderzoeksrapport wordt afgerond in hoofdstuk zes waarin
antwoord wordt gegeven op de centrale onderzoeksvraag en aanbevelingen voor de opdrachtgever
worden gedaan. Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit een inleiding en een deelconclusie. De bijlagen
zijn opgenomen in een apart bijlagenboek dat tevens aan dit rapport is aangehecht.
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De opdrachtgever heeft deze verhouding goedgekeurd.
Bijlage 4: Achtergrondinformatie testgebruikers.
11
Bijlage 5: Interview met UX-researcher.
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- 17 HOOFDSTUK 2 – HET JURIDISCH KADER BIJ FIETSPARKEREN
2.1 Inleiding
In het kader van het ontwikkelen van een juridisch kennissysteem wordt in dit hoofdstuk antwoord
gegeven op de vraag wat de juridische kaders zijn van de geldende parkeervoorschriften en de
bezwaarprocedure ten aanzien van fietsparkeren in Amsterdam. Naast de materiele aspecten komen
ook de formele procedures ter sprake. Er wordt stilgestaan bij de APV-regels, het primaire besluit, de
handhavingsbevoegdheden, en de wettelijke termijnen. Deze deelonderwerpen worden behandeld
aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur.
2.2 De parkeervoorschriften
In september 2016 is in alle stadsdelen een uniform parkeerbeleid van kracht gegaan. Dit betekent
dat in alle stadsdelen dezelfde parkeervoorschriften zijn gaan gelden. De regelgever heeft deze
voorschriften als volgt gecategoriseerd. Op grond van de APV mogen fietsen niet langer hinderlijk of
gevaarlijk worden gestald (1), fietsen mogen niet worden gestald in een gebied dat is afgezet voor
werkzaamheden of evenementen (2), fietsen mogen in aangewezen gebieden uitsluitend worden
geparkeerd in een daarvoor bestemde voorziening (3), fietsen mogen in aangewezen gebieden niet
langer worden gestald dan de gestelde parkeerduur (4) en tot slot mogen fietsen die worden
aangemerkt als verlaten niet in de openbare ruimte worden gestald (5). In de volgende
subparagrafen worden deze categorieën voorschriften behandeld.
2.2.1 Hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen
Op grond van artikel 4.27 lid 1 APV is het verboden om een fiets te parkeren indien daardoor de
doorgang op de weg wordt gehinderd of belemmerd, de veiligheid of doorstroming van het verkeerd
wordt belemmerd, schade ontstaat of doorgang of het uitzicht voor een bewoner wordt belemmerd.
Het college maakt onderscheid tussen gevaar en hinder. Bij gevaarlijk geplaatste fietsen is er sprake
van directe onveiligheid en daarmee een spoedeisend belang. De fiets mag dan direct worden
verwijderd. Denk aan de situaties als versperring van de doorgang voor voetgangers, kinderwagens
of mindervaliden. Wanner geen sprake is van een spoedeisend belang dan spreekt men van hinder.
De fiets mag dan alleen worden verwijderd na het bieden van een hersteltermijn. Per situatie wordt
door de gemeentelijke handhaver beoordeeld of er sprake is van hinder of gevaar. In het Handboek
Handhaving Fietsparkeren zijn hiervoor beoordelingscriteria neergelegd.12
2.2.2 Fietsen bij evenementen of werkzaamheden
Indien het gemeentebestuur beslist dat er in een gebied een evenement of werkzaamheden mogen
plaatsvinden wordt dat gebied afgezet ter voorbereiding daarop. Op grond van artikel 2.3 APV is het
verboden om in het gebied afgezet voor evenementen zaken op de weg te plaatsen. De gemeente
plaatst twee weken voorafgaand aan een evenement, borden in het betreffende gebied. Gebruikers
van fietsen, scooters of andere motorvoertuigen worden op deze wijze op de hoogte gebracht en
krijgen de mogelijkheid om hun voertuig weg te halen.
De APV biedt geen grondslag voor het verwijderen van fietsen in het kader van werkzaamheden. Uit
recente rechtspraak blijkt dat het toepassen van bestuursdwang daarom niet gerechtvaardigd is.13
Vooralsnog worden fiets meegevoerd in een dergelijk geval. Belanghebbenden kunnen een
schadeclaim indienen als zij het daarmee niet eens zijn. De zaak wordt dan privaatrechtelijk
afgehandeld.
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Het Handboek Handhaving Fietsparkeren is door het college vastgesteld in 2016 en dient zowel als
instructieboek voor handhavers als informatievoorziening voor burgers.
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ABRvS 12-07-2017, ECLI:RVS:2017:1883.

- 18 2.2.3 Verwaarloosde en wrakfietsen
Een andere categorie van de parkeervoorschriften is het verbod op het stallen van verwaarloosde
oftewel verlaten fietsen en wrakfietsen. Dit type fietsen is doorgaans een doorn in het oog voor
burgers maar ook voor de gemeente: zij bezetten onnodig de openbare ruimte en schaden het
aanzien van de straat. Daarnaast worden zij vaak achtergelaten in een fietsrek, parkeervak of
fietsenstalling en vullen zo onnodig parkeervoorzieningen. Uit onderzoek van de afdeling Handhaving
blijkt dat op ongeveer één van de zes fietsparkeerplaatsen een wrakfiets, verwaarloosde of
ongebruikte fiets staat.14
Een verwaarloosde fiets is een fiets die niet wordt onderhouden en rijtechnische gebreken heeft. Het
gaat om fietsen die niet direct kunnen worden gebruikt. Reparatie is echter nog wel mogelijk.
Conform artikel 4.27 lid 2 onder b APV mag dit type fiets niet worden gestald in de openbare ruimte.
Verwaarloosde fietsen kunnen worden herkend aan lege band(en) of aan het ontbreken van een
stuur of een ander onmisbaar onderdeel van de fiets. In het Handboek Handhaving Fietsparkeren zijn
de beoordelingscriteria opgenomen.15
Daarnaast heeft de gemeente in genoemd handboek ook criteria vastgesteld waarmee kan worden
beoordeeld of er sprake is van een wrakfiets.16 De wrakfietsen zijn verwaarloosde fietsen waarvan
vaststaat dat de reparatie meer kost dan dat de fiets waard is.17 Dit type fiets wordt door de
gemeente beschouwd als afvalstof. Op basis van de Afvalstoffenverordening kan de gemeente
wrakfietsen direct afvoeren uit de openbare ruimte. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de
eigenaar kennelijk afstand moet hebben gedaan van de eigendom. Indien dat het geval is, wordt een
wrakfiets aangemerkt als verkeerd aangeboden afval en kan de fiets op basis van de
Afvalstoffenverordening worden verwijderd.
2.2.4 Fietsen buiten de voorziening
Het college heeft op basis van artikel 4.27 lid 3 APV gebieden aangewezen waarin fietsers hun fietsen
alleen kunnen stallen in de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen. De parkeervoorzieningen zijn
uitsluitend fietsenstalling, fietsrek of parkeervak.18 Middels aanwijzingsbesluiten worden deze
gebieden kenbaar gemaakt. De gebieden die op dit moment zijn aangewezen met de verplichting
voor de fietsers om uitsluitend binnen de voorziening te stallen zijn: alle NS-stations, het Leidseplein,
de pontaanlandingen aan het IJ en de route van de NZ-lijn die ook wel de ‘Rode Loper’ wordt
genoemd.19
2.2.5 Parkeerduurbeperking
Het college heeft tevens gebieden aangewezen waarin een parkeerduurbeperking geldt. Deze
beperking is neergelegd in artikel 4.27 lid 2 sub a APV en houdt in dat fietsen die zowel binnen als
buiten de parkeervoorziening zijn gestald, daar niet langer dan de gestelde parkeerduur mogen
worden gestald. Er zijn twee verschillende parkeerzones: gebieden waarin een parkeerduurbeperking
geldt van maximaal zes weken en twee weken. Binnen de gehele ring A10 geldt een maximale
parkeerduur van zes weken. In drukke gebieden zoals het Leidseplein en de NS-stations geldt een
maximale parkeerduur van twee weken.
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- 19 Het idee achter deze regeling is dat op deze wijze de fietsers worden gestimuleerd om hun fiets niet
ongebruikt in de openbare ruimte te stallen. Enkel het verplaatsen van de fiets is niet voldoende. De
handhavers controleren de fietsen op gebruik. Dit wordt gedaan met toepassing van de zogeheten
‘krijtstreepmethode’. Alle fietsen worden gemarkeerd met een witte krijtstreep waarna opnieuw
wordt gecontroleerd of deze markering is verdwenen. Door gebruik verdwijnt de witte krijtstreep. Op
basis hiervan kan de handhaver constateren dat de fiets te lang ongebruikt heeft gestaan. De
handhaver kan daarna beginnen met het volgen van de handhavingsprocedure.20
2.3 Fietshandhaving
De parkeervoorschriften vormen de grondslag voor het handhavend optreden. Om ervoor te waken
dat deze regels ook worden nageleefd houdt het college toezicht en past bestuursrechtelijke
sanctiemiddelen toe. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2004 de
beginselplicht tot handhaving in het leven geroepen. Kortgezegd houdt dit in dat ieder
bestuursorgaan van haar bevoegdheden gebruik moet maken om een illegale situatie ongedaan te
maken. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken. Denk daarbij aan bijzondere
omstandigheden die zich verzetten tegen handhaving of het bestaan van concreet zicht op
legalisatie. 21
2.3.1 De last onder bestuursdwang
Wanneer het gaat om fietsverwijdering heeft het college dus de verplichting om toezichthouders in
te zetten om zowel preventief als repressief op te treden tegen parkeerexcessen. Fietscoaches
worden ingezet om burgers te attenderen op de fietsparkeerregels. Het doel hiervan is om
bewustwording te creëren. De handhavers zijn er om overtredingen te constateren en sancties op te
leggen. Aan overtreders wordt de herstelsanctie last onder bestuursdwang opgelegd. Op grond van
artikel 125 lid 1 en 2 Gemeentewet is het college bevoegd om een last onder bestuursdwang op te
leggen om regels die het gemeentebestuur heeft uitgevoerd te handhaven. Artikel 5:21 Awb
omschrijft dit als de bevoegdheid van het college om de last ten uitvoer te leggen door middel van
een feitelijke handeling. Conform artikel 5:29 Awb mogen de toezichthouders daarvoor zaken
meevoeren en opslaan. Met het begrip ‘zaken’ wordt bedoeld het begrip zaken uit artikel 3:2 BW.
Daaronder kunnen foutgeparkeerde fietsen worden verstaan.22 De opgeslagen fietsen mogen
uitsluitend aan de rechthebbende worden teruggegeven. Degene die claimt rechthebbende van de
fiets te zijn moet dit aannemelijk maken.23
In casu betreft de verplichting omtrent het weghalen of gebruiken van de fiets de ‘last’. De
bestuursdwang is het meevoeren en opslaan van de fiets door de toezichthouder. Het aannemelijk
maken van de eigendom kan door het aanleveren van het aankoopbewijs of een foto. In de praktijk
vindt men het al aannemelijk als de persoon die de fiets komt ophalen, een in het fietsslot passende
fietssleutel overhandigt.
2.3.2 Onderzoek en bewijslast
Om de overtreding goed vast te kunnen stellen dient de toezichthouder onderzoek te doen. De
bevoegdheid om vervoersmiddelen zoals fietsen te onderzoeken is neergelegd in artikel 5:19 Awb.
Van deze bevoegdheid mag tevens gebruik worden gemaakt indien het vervoersmiddel in
onbeheerde staat wordt aangetroffen.24
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- 20 In de praktijk worden voor het vaststellen van een parkeerovertreding de volgende
onderzoeksmethoden toegepast. Een fiets buiten de parkeervoorziening wordt geconstateerd door
het bekijken van de situatie. Als duidelijk blijkt dat de fiets niet in een rek, gemarkeerd vak of een
fietsenstalling staat, is de overtreding een feit. Het constateren van de parkeerduur is complexer van
aard. De fiets moet immers meer dan een bepaalde tijd onafgebroken geparkeerd staan. Hiervoor
wordt de zogenaamde ‘krijtstreepmethode’ toegepast. Deze methode houdt in dat aan de hand van
een witte krijtmarkering aangebracht op de achterband kan worden geconstateerd of de fiets is
gebruikt in een bepaalde periode. De markeerdatums worden geregistreerd en foto’s worden
opgeslagen in het dossier. Desalniettemin heeft de rechtbank geoordeeld dat de krijtstreepmethode
voorlopig niet voldoende deskundig onderbouwd is.
In de betreffende zaak stond de bezwaarmaker tegenover het college. De bezwaarmaker stelde dat
de krijtstreepmethode niet deugde. Hij zou de fiets hebben gebruikt binnen de gestelde maximale
parkeerduur. De krijtstreep zou echter niet zijn verdwenen waardoor de handhaver onterecht zijn
fiets heeft meegevoerd. Het college voerde daarop aan dat de krijtstreep wel degelijk verdwijnt
wanneer men ermee fietst. De werking was immers getest door de handhavers onderling. Er was
geen deskundig onderzoek ingesteld naar de werking van de krijtstreepmethode.
De rechter overwoog dat de bewijslast van de overtreding berust op het bestuursorgaan dat
bestuursdwang toepast omdat hiermee een voor de overtreder belastende handeling wordt verricht.
Het college is om diezelfde reden verantwoordelijk en gehouden om deze methode te onderbouwen
met deskundig en objectief onderzoek. De rechtbank achtte de effectiviteit en betrouwbaarheid van
de krijtstreepmethode niet voldoende bewezen.25 Opgemerkt wordt dat de gemeente Amsterdam
recentelijk het onderzoek naar de krijtstreepmethode heeft laten uitvoeren door een extern
onderzoeksbureau en dit middels een WOB-verzoek openbaar heeft gemaakt. Daaruit blijkt dat de
krijtstreepmethode een goed middel is om ongebruikte fietsen te achterhalen.26
2.4 Bekendmaking besluit
De rode sticker die wordt aangebracht op de fiets door de handhavers is een besluit in de zin van
artikel 1:3 lid 1 Awb. Het betreft een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan en houdt een
publiekrechtelijke rechtshandeling in. De rode sticker bevat namelijk tekst over de
begunstigingstermijn, grondslag van de overtreding, het voornemen tot bestuursdwang en de
mogelijkheid om bezwaar te maken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gelet op deze tekst de rode
sticker wordt aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.27 Een belangrijk gevolg
daarvan is dat tegen de rode sticker bezwaar kan worden ingediend. Meer hierover volgt in paragraaf
2.6 en verder.
Het besluit moet vervolgens worden bekendgemaakt aan de belanghebbende, in dit geval de
overtreder. Een onjuiste bekendmaking van het besluit heeft gevolgen voor de werking daarvan. Zo
blijkt uit artikel 3:40 Awb dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt.
Daarnaast blijkt uit artikel 6:8 lid 1 Awb dat de bezwaartermijn gaat lopen na bekendmaking van het
besluit. Uit artikelen 3:41 lid 1 en 5:24 lid 3 Awb volgt dat het besluit moet worden bekendgemaakt
door uitreiking of toezending aan de overtreder.
In het geval van fietsverwijdering is het niet mogelijk om de overtreder te achterhalen. De fiets is
immers niet voorzien van een kenteken zoals bij bromfietsen of andere voertuigen het geval is. Om
te kunnen handhaven moet wel eerst een last onder bestuursdwang worden opgelegd middels een
25
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- 21 besluit. Om die reden beroept het college zich op artikel 3:41 lid 2 Awb. Daaruit blijkt dat indien de
bekendmaking van het besluit niet door toezending of uitreiking kan, de bekendmaking op een
andere geschikte wijze geschiedt. Omdat de overtreder niet bekend is acht het college het
aanbrengen van een sticker op de fiets een geschikte wijze. Dit standpunt berust op de uitspraak van
de Afdeling waarin de rechter deze vorm van bekendmaking geschikt heeft geacht.28
Opgemerkt wordt hierbij dat in de praktijk de overtreder de sticker soms niet te zien krijgt omdat de
fiets wordt meegevoerd. Het besluit wordt in dat geval soms veel later bekendgemaakt aan de
overtreder, namelijk bij het fietsdepot. Daar wordt het afhaalbewijs genaamd ‘Kennisgeving besluit’
uitgereikt. De naam en het moment van uitreiking daarvan wekken sterk en ten onrechte de indruk
dat het afhaalbewijs het primaire besluit is en daarmee de bezwaartermijn vanaf dat moment begint
te lopen. Het college doet er goed aan om dit document aan te passen omdat dit mogelijk leidt tot
een verschoonbare termijnoverschrijding. Meer hierover volgt in paragraaf 2.7.
2.5 Begunstigingstermijn
Alvorens over te gaan tot handhaving moet door het bestuursorgaan, volgens artikel 5:24 lid 2, een
redelijke termijn worden gesteld om de overtreder in staat te stellen de overtreding zelf ongedaan te
maken. Dit wordt de begunstigingstermijn genoemd. In het geval van fietsverwijdering hanteert het
college begunstigingstermijnen van twee dagen en zeven dagen voor fietsen in strijd met de
parkeerduur en één uur voor fietsen buiten een daarvoor bestemde voorziening. Over het laatste
heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat deze termijn niet onredelijk is gezien de aanzuigende
werking en het risico op gedogen van verkeerd gestalde fietsen.29 Een uitzondering hierop is de
situatie waarin sprake van spoedeisendheid. Conform artikel 5:31 Awb kan het bestuursorgaan dan
besluiten dat bestuursdwang wordt toegepast zonder voorafgaande last.
2.6 Bezwaartermijn
De bezwaarmaker heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij het college. Dit is
neergelegd in artikel 6:7 Awb. De termijn vangt aan op de dag na de bekendmaking van het primaire
besluit zoals omschreven in artikel 6:8 lid 1 Awb. De bewijslast rust hierbij op de toezender van het
besluit.30 In de praktijk houdt dit in dat de bezwaartermijn gaat lopen na de dag dat de sticker is
aangebracht op de fiets. De gemeente registreert de aangebrachte stickers aan de hand van foto’s.
Na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt het besluit onherroepelijk. Het college verklaart het
bezwaarschrift dan niet-ontvankelijk op basis van artikelen 6:6 lid 1 en 6:7 Awb. Dit is in het belang
van het rechtsbeginsel formele rechtskracht. De formele rechtskracht beoogt het in stand houden
van de rechtszekerheid en de rechtsmachtsverdeling. Hiermee wordt bedoeld dat burgers vanaf enig
moment ervan uit moeten kunnen gaan dat het genomen besluit van kracht is en van kracht blijft.
Volgens literatuur is dit uitgangspunt ook belangrijk om te voorkomen dat situaties gaan ontstaan
waarin meerdere rechters van verschillende rangordes zich langs elkaar gaan buigen over bepaalde
vraagstukken.31
2.7 Verschoonbare termijnoverschrijding
Wanneer het bestuursorgaan beslist dat de bezwaartermijn is verstreken en het bezwaarschrift nietontvankelijk verklaart, kan de bezwaarmaker zich beroepen op de verschoonbare
termijnoverschrijding. Uit artikel 6:11 Awb blijkt dat te laat ingediende bezwaar- en beroepschriften
in behandeling moeten worden genomen als redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de
28
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- 22 indiener in verzuim is geweest. De bezwaarmaker moet dan aannemelijk maken dat hij het
bezwaarschrift zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd heeft ingediend. In literatuur
wordt onderscheid gemaakt in situaties waardoor het bezwaarschrift te laat ingediend is maar het
verzuim toch niet aan de bezwaarmaker kan worden toegerekend.32 In deze paragraaf worden de
relevante situaties behandeld en de overige gevallen buiten beschouwing gelaten.
2.7.1 Besluit niet ontvangen
Zoals naar voren is gekomen in paragraaf 2.4, krijgt de bezwaarmaker een sticker aangebracht op zijn
fiets welke dient als primair besluit. De fiets wordt echter meegevoerd. De bezwaarmaker krijgt het
besluit dus soms pas te zien nadat hij zijn fiets heeft opgehaald bij het fietsdepot. In die zin kan
worden gesteld dat het besluit de bezwaarmaker niet bereikt. Uit de uitspraak van de Afdeling van 22
februari 2017 kan worden afgeleid dat een termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht
mits de belanghebbende niet schriftelijk op de hoogte is gesteld. De voorwaarde daarbij is dat de
belanghebbende binnen twee weken nadat hij bekend is geraakt met het besluit zijn bezwaren
kenbaar heeft moeten maken.33
In zijn arrest van 11 december 2019 heeft de Afdeling geoordeeld dat in de betreffende zaak sprake
is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Daarmee is het oordeel van de rechtbank op andere
gronden bekrachtigd. De bezwaarmaker stelde de rode sticker niet te hebben gezien. Wel heeft hij
zijn fiets verwijderd zien worden. Daarna heeft hij telefonisch contact gehad met de gemeente die
hem zou hebben medegedeeld dat de fiets is verwijderd. Na het verstrijken van de bezwaartermijn
heeft hij zijn fiets gevonden bij het fietsdepot en een bezwaarschift ingediend.
Volgens de gemeente is hij bekend geraakt met het besluit en te laat in bezwaar gegaan. Het
bezwaarschrift is daarom niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank vond dat het besluit pas
bekendgemaakt is bij het ophalen van de fiets. De Afdeling heeft het oordeel van de rechtbank
vernietigd en geoordeeld dat het aanbrengen van de sticker een geschikte vorm is van
bekendmaking. Het gegeven dat de sticker niet is gezien leidt wel tot verschoonbaarheid van de
termijnoverschrijding.34
2.7.2 Rechtsmiddelenverwijzing
Op grond van artikel 3:45 Awb dient het besluit rechtsmiddelenverwijzing te bevatten. Dit betekent
dat de sticker informatie moet bevatten over de bestaande bezwaar- en beroepsmogelijkheden.
Wanneer dit niet het geval is kan de bezwaarmaker een geslaagd beroep doen op verschoonbare
termijnoverschrijding. 35 Momenteel bevat de rode sticker een verwijzing naar de website van de
gemeente. Daar zou meer informatie te vinden zijn over de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te
dienen. Volgens de Afdeling is een dergelijke verwijzing naar de website van de gemeente niet
voldoende. 36 Het ontbreken van de rechtsmiddelenverwijzing in een besluit heeft overigens geen
gevolgen voor de werking van de sticker als primair besluit.37 Het besluit is daarmee van kracht maar
blijft vatbaar voor een beroep op de verschoonbare termijnoverschrijding.
2.7.3 Opwekken vertrouwen
Een derde situatie waarin het verzuim van de bezwaarmaker niet aan hem kan worden toegerekend
is het opwekken van vertrouwen. Indien het bestuursorgaan middels een uitlating vertrouwen
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- 23 opwekt bij de bezwaarmaker kan dit leiden tot een verschoonbare termijnoverschrijding.38 Daarvoor
is wel vereist dat de bezwaarmaker kennis neemt van het afhaalbewijs binnen de bezwaartermijn
van zes weken.39 Zoals eerder aangehaald kan het afhaalbewijs genaamd ‘Kennisgeving besluit’ bij
het fietsdepot ten onrechte de indruk wekken dat het gaat om een primair besluit waartegen het
bezwaar zich moet richten.
2.8 Beslistermijn
In beginsel dient het college na zes weken na het verstrijken van de bezwaartermijn de beslissing op
bezwaar bekend te maken aan de bezwaarmaker. Wanneer een bezwaarcommissie zich buigt over
de zaak is dit twaalf weken. Dit volgt uit artikel 7:10 lid 1 Awb. Ook bestaat de mogelijkheid om te
verdagen. Dat wil zeggen dat de beslistermijn wordt verlengd met maximaal zes weken. Dit volgt uit
artikel 7:10 lid 3 Awb. Het college heeft zich te houden aan de beslistermijn. Niet tijdig beslissen
brengt namelijk gevolgen met zich mee. Het bestuursorgaan kan bij niet tijdig beslissen in gebreke
worden gesteld en daarmee ook dwangsommen verschuldigd worden aan de bezwaarmaker. De
hoogte van dwangsommen zijn neergelegd in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.
2.9 Deelconclusie
Ten behoeve van de inrichting van het juridische kennissysteem is in dit hoofdstuk het juridisch kader
van het parkeerbeleid en de bijbehorende bezwaarprocedure behandeld. Daarmee is antwoord
gegeven op de tweede deelvraag van dit hoofdstuk.
Het college heeft op grond van de APV de bevoegdheid om parkeervoorschriften vast te leggen waar
fietsers zich aan dienen te houden. Bovendien is het college conform de APV bevoegd om gebieden
aan te wijzen waarin zij beperkingen kan stellen aan de plaats en duur van het fietsparkeren.
Op basis van de Awb heeft het college toezichthouders met handhavingsbevoegdheden aangesteld
om onderzoek te doen naar overtredingen op dit gebied. Wanneer de handhavers constateren dat
een overtreding heeft plaatsgevonden, dienen zij eerst een begunstigingstermijn te bieden aan de
overtreder. De begunstigingstermijn blijkt uit een rode sticker die op de fiets wordt aangebracht.
Diezelfde sticker is volgens vaste jurisprudentie tevens het primaire besluit in de zin van de Awb. Bij
geen gehoor hieraan volgt bestuursdwang: de betreffende fiets wordt meegevoerd, indien nodig na
het slijpen van het slot, en opgeslagen totdat de rechthebbende de fiets komt ophalen.
De belanghebbende kan indien gewenst bezwaar indienen tegen deze ingrijpende handeling van het
college. De bezwaartermijn vangt aan na de dag dat bestuursdwang is toegepast en duurt zes weken.
In beginsel is na het verstrijken van de bezwaartermijn het besluit onaantastbaar. De mogelijkheid
om in bezwaar te gaan komt dan te vervallen. Een uitzondering hierop is de verschoonbare
termijnoverschrijding.
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- 24 HOOFDSTUK 3 - LEGAL SERVICE DESIGN
3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is het juridisch kader ten aanzien van fietsparkeren behandeld. Dit hoofdstuk
heeft betrekking op de relevante technologische ontwikkelingen en in het bijzonder de
beslissingsondersteuning binnen de juridische dienstverlening. De deelvraag betreft aan welke eisen
van legal service design een gebruiksvriendelijk juridisch kennissysteem moet voldoen. Ter
beantwoording van deze vraag wordt eerst de definitie van legal tech omschreven. Vervolgens wordt
ingedoken op het programma Berkeley Publisher. En tot slot volgen de principes van legal service
design.
3.2 Legal tech
Bij het begrip legal tech kan gedacht worden aan alle technologische middelen die het werk van de
juridische dienstverlener ondersteunen. De versterkte toegankelijkheid van juridisch inhoudelijke
informatievoorziening is een groot voorbeeld daarvan. Denk aan het versneld opzoeken van wet- en
regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur. De juristen van nu hoeven hierdoor niet meer te
bladeren door grote papieren archieven. Er zijn digitale databanken opgericht waarin miljoenen
gegevens zijn gebundeld en geordend. Een ander voorbeeld is het vereenvoudigd beheren van
essentiële gegevens door een juridische organisatie. Contracten, dossiers, persoonsgegevens,
werkinstructies en factuurgegevens raken hierdoor niet meer verloren. Voorts is legal tech toe te
passen in zaken zoals (online) geschilbeslechting waarbij partijen hulp krijgen om een rechtszaak voor
te bereiden. Kleine geschillen worden automatisch opgelost. Partijen hoeven dan niet meer naar de
rechter te stappen om een geschil te beslechten. Legal tech kan ook oplossing bieden bij
beslissingsondersteuning. Onder beslissingsondersteuning wordt verstaan het vergemakkelijken van
het maken van een goed overwogen beslissing. Grote organisaties zoals b.v. gemeenten steken veel
tijd in het nemen van beslissingen. Die beslissingen kunnen eenvoudig worden geautomatiseerd door
gebruik te maken van legal tech software. Omdat automatisering een duidelijke efficiencyslag
oplevert, scheelt het gebruik van dergelijke technologieën naast tijd ook veel personeelskosten.40
3.3 Beslissingsondersteuning bij fietsbezwaren
Onder beslissingsondersteuning worden ook verstaan kennissystemen die adviezen of inschattingen
geven.41 Een kennissysteem dat de slagingskans van een bezwaarschrift aangeeft kan enorm
bijdragen aan de kwaliteit van de juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van zo een systeem is
vooral handig in situaties die vaak voorkomen. Dit onderzoek richt zich op de bezwaarprocedure ten
aanzien van fietsparkeren. Wanneer de bezwaarmaker zijn bezwaarschrift heeft ingediend heeft het
bestuursorgaan twaalf weken de tijd om een beslissing op bezwaar bekend te maken. In hoofdstuk 1
is de omvang van het aantal afgehandelde bezwaarschriften reeds weergegeven. De afdeling
Juridisch Bureau heeft in 2019, 752 fietsbezwaren afgehandeld. Daarmee kan worden vastgesteld dat
de beslissing op bezwaar ten aanzien van fietshandhaving een veelvuldig voorkomende situatie is en
daarom erg geschikt is om bloot te stellen aan beslissingsondersteunende kennissystemen.
3.4 Berkeley Publisher
Het juridische kennissysteem dat wordt ontwikkeld, is ontworpen met behulp van het
softwareprogramma Berkeley Publisher. Dit programma biedt de mogelijkheid om zonder
programmeerkennis zelfstandige slimme applicaties te modelleren. Vanwege de grafische weergave
van het model in Berkeley Publisher wordt zo een model ook wel een beslisboom genoemd. Het
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- 25 grootste voordeel van dit programma is dat het modelleren op een gebruiksvriendelijke wijze
plaatsvindt.
3.4.1 Opbouw van een kennissysteem
Het kennissysteem bestaat uit verschillende functies. Het programma Berkeley Publisher biedt veel
mogelijkheden om een goed systeem te ontwikkelen. Zowel de basisfuncties als de geavanceerde
functies komen hierna uitvoerig aan bod. In hoofdstuk 5 wordt behandeld hoe deze functies zich in
de uitvoering tot elkaar verhouden en het kennissysteem tot stand brengen.
Graph
Alle vragen, knooppunten en verbindingen in een beslisboom komen in de zogeheten Graph. Een
graph is een schematische weergave van data waarin deze verenigd kunnen worden. Om het
overzicht te behouden van alle gegevens die worden ingevoerd in de beslisboom, is het gebruiken
van ‘subgraphs’ essentieel. Op deze manier verklein je de boom visueel waardoor de grote
hoeveelheid gegevens niet zorgt voor verwarring.
Node
Dit element is een knooppunt (hierna: node) dat aan de hand van de functie ‘connections’ wordt
verbonden aan andere nodes. In een node komen de data die uiteindelijk de beslisboom een gezicht
geven. Nodes worden gecreëerd met één simpele klik en worden door het programma zelf
gevisualiseerd. Belangrijk is dat nodes tekst of vragen moeten bevatten om zichtbaar te zijn voor de
gebruiker.
Question
Een beslisboom is een reeks vragen (hierna: questions) waarop het antwoord afhankelijk is van de
voorafgaande vraag. Een goede beslisboom werkt dan ook niet zonder de goede vraagstellingen.
Deze ‘questions’ worden geplaatst in de voorgenoemde nodes. Een question kan op veel manieren
worden weergegeven. Berkeley Publisher biedt de mogelijkheid om uit meerdere vormen te kiezen
voor het laten beantwoorden van een vraag. De gebruiker kan een leeg tekstveld invullen, een
nummer selecteren, een vakje aanvinken, een keuze maken uit een lijst of een datum selecteren.
Connections en conditions
Om werking te hebben moeten nodes worden verbonden aan elkaar. Dit kan eenvoudig aan de hand
van verbindingen (hierna: connections). Connections laten ook de stroomlijnen zien van het model.
De route die de gebruiker aflegt is afhankelijk van de beslissing die de gebruiker maakt. De
connections worden door het programma zelf gemaakt wanneer een nieuwe node wordt
aangemaakt. Deze zijn echter wel aanpasbaar. Daarnaast kunnen deze verbindingen worden
beïnvloed met voorwaarden (hierna: conditions). Dit zijn voorwaarden die worden gekoppeld aan
een verbinding. Voorbeeld: de gebruiker bewandelt een andere route als hij ‘ja’ antwoordt dan
wanneer hij ‘nee’ antwoordt op een vraag. Deze conditions kunnen worden omkleed met eindeloze
voorwaarden, berekeningen en formules.
Documentassemblage
Het programma biedt de mogelijkheid om tekstfragmenten te maken van de gegeven antwoorden.
Een tekstfragment is een functie die stukjes tekst creëert in het model. Nadat deze stukjes tekst zijn
gemaakt, kunnen zij in een extern bestand worden geïmplementeerd. Wanneer de gebruiker het
model doorloopt worden zijn antwoorden in een extern document geplaatst. Aan het einde van het
model kan dit document met alle selecties waarvan tekstfragmenten zijn gemaakt worden
gedownload of opgeslagen. Deze optie zorgt ervoor dat documenten automatisch kunnen worden
gegenereerd. Zo kan aan de hand van deze functionaliteit bijvoorbeeld een persoonlijk
bezwaarschrift worden gegenereerd, die dan na doorlopen van de beslisboom - bij wijze van spreken

- 26 – zo uit het systeem komt rollen. De bezwaarmaker heeft zo op eenvoudige wijze toegang tot een
meer of minder uitgewerkt bezwaarschrift
Geavanceerde functies
De basisfuncties van een beslisboom zijn hierboven omschreven. Aan de hand van die functies is het
mogelijk om een goed en effectief model te ontwerpen. De geavanceerde functies bieden meer
mogelijkheden. Hiermee kan een beslisboom persoonlijker, gerichter en efficiënter worden gemaakt.
Hieronder volgt een aantal relevante geavanceerde opties met een korte toelichting.
Met behulp van formules kan het model op basis van de input van de gebruiker berekeningen maken
en de uitkomsten weergeven. Dit kunnen simpele berekeningen zijn zoals optel- en aftelsommen
maar ook ingewikkelde berekeningen zoals het berekenen van de uiterste bezwaardatum. Het
programma biedt vooraf gedefinieerde berekeningen die uit een lijst kunnen worden geselecteerd.
Een ander complexe functie is het creëren en toepassen van datasets. Een dataset is een verzameling
van gegevens die is gebundeld in één bestand. Vanuit dit bestand kan het model gegevens
weergeven in de beslisboom. Dit is erg handig wanneer een grote hoeveelheid aan data moet
worden getoond aan de gebruiker. Deze datasets kunnen ook worden beïnvloed door formules en
conditions waardoor er veel ruimte bestaat om het model zeer efficiënt en mensgericht te maken.
3.5 Legal design
Legal design is het (her)ontwerpen van een juridische organisatie, werkproces of product naar de
behoeften en wensen van de rechtzoekende. Volgens Hagan van het Legal design lab van de Stanford
Universiteit is het doel van legal design om juridische dienstverlening dichterbij de mens te brengen
om de bruikbaarheid te optimaliseren.42 Zij hanteert hiervoor een piramide met thema’s waarop
legal design betrekking kan hebben. Zoals te zien in figuur 1 zijn er meerdere thema’s te
onderscheiden. De meest relevante voor een juridisch kennissysteem zijn de bovenste twee typen:
information design en product design. Het beoogde kennissysteem kan in zijn geheel worden gezien
als product design: een nieuw concept binnen de juridische dienstverlening. Dergelijke interactieve
systemen worden immers (nog) niet ingezet bij de gemeente om burgers te voorzien van regelhulp.
De inhoud en de tekst van het kennissysteem hebben betrekking op het (her)ontwerpen van
informatie (information design). Kernwaarden daarbij zijn goede visualisatie en afgestemd
taalgebruik. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 3.6.2.

Figuur 1: 'Types of design' volgens Margaret Hagan
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- 27 3.5.1 Design thinking
Een belangrijk proces binnen legal design is het ontwerpdenken (hierna: design thinking). Bij design
thinking staat de eindgebruiker altijd centraal. Daarom is het van belang om vooraf na te gaan voor
wie het ontwerp is bedoeld, wat hun behoeften en wensen zijn en hoe het ontwerp daaraan
tegemoet kan komen. Deze ontwerpmethodologie is geformuleerd en in vijf stappen vastgesteld
door de design school van de Stanford Universiteit in Californië.

Figuur 2: De vijf stappen van ontwerpdenken volgens de Stanford Universiteit

Emphatize
Het proces vangt aan met het inleven. Zoals eerder gezegd staat de eindgebruiker centraal bij legal
design. Daarom moet het vertrekpunt van het ontwerp liggen bij het begrijpen van de behoeften en
wensen van de eindgebruiker.
Het kennissysteem moet ervoor zorgen dat de bezwaarmaker goed wordt geïnformeerd over de
parkeervoorschriften. Bovendien moeten mogelijke twijfels over de onrechtmatigheid van het
overheidsoptreden worden weggenomen. Het is in die zin belangrijk dat de ontwerper van het
kennissysteem meer inzicht krijgt in de beweegredenen van de bezwaarmaker. Een observatie of
interview op straat of bij het fietsdepot is dus een goed uitgangspunt om de empathie tot stand te
brengen.
Define
De tweede stap is het definiëren van het daadwerkelijke probleem. Het kennissysteem is niet
geslaagd als het niet bijdraagt aan het oplossen van een probleem.
Het probleem in dit onderzoek is kennisasymmetrie. De burger heeft een kennisachterstand t.o.v. de
gemeente. Vanwege de hoeveelheid aan regels omtrent fietsparkeren is niet meer duidelijk waarom
fietsen worden meegevoerd. Het product moet zoals gezegd vanuit de gebruiker worden ontworpen.
Kennisverbetering zorgt niet alleen voor minder overtredingen maar draagt ook bij aan het creëren
van begrip voor het gevoerde beleid.
Ideate
Nadat het probleem is gedefinieerd dient een oplossing bedacht te worden. Er kunnen meerdere
oplossingen worden bedacht. Het helpt om vanuit het perspectief van de eindgebruiker te denken.
De oplossing is het bieden van een indicatie van de slaagkans van een fietsbezwaar. Dit idee wordt
uitgewerkt in een juridisch kennissysteem. De informatie die wordt weergegeven moet overtuigend
zijn om de effectiviteit van het kennissysteem te waarborgen.
Prototype en testen
De vierde stap van het design-thinking-proces beschrijft het werken met prototypen. Om een zo
goed mogelijk product dat aansluit op de behoeften van de eindgebruiker te ontwerpen moet deze
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van het product. Verschillende prototypen zouden steeds dichterbij de uiteindelijke productie
moeten komen. Een prototype stelt de ontwerper dus in staat om te boordelen of de oplossing zou
kunnen werken en deze te verbeteren.43
Het testen van het prototype is essentieel om tot een goed eindproduct te komen. Tijdens de
ontwerpfase wordt het model weliswaar zoveel mogelijk naar de behoeften van de eindgebruiker
ingericht. Maar de daadwerkelijke knelpunten en denkfouten kunnen pas worden waargenomen na
uitvoerige tests.
3.5.2 Legal information design
Het juridische kennissysteem bestaat niet uit louter tekst. Voor de begrijpelijkheid en effectiviteit is
ook visualisatie van groot belang. Dit wordt ook wel legal information design genoemd: aan de hand
van visuele elementen zoals figuren, tekeningen en voorstellingen wordt de juridische tekst
vormgegeven. 44 Het doel hiervan is het effectief overbrengen van de juridische boodschap. Het
toepassen van legal information design biedt tevens de mogelijkheid om juridische processen op een
innovatieve manier inzichtelijk en direct bruikbaar te maken. Daarmee is het idee van legal
information design niet alleen toepasbaar op afnemers van de juridische dienst maar ook op de
dienstverleners zelf. Het beoogde eindresultaat, verbetering van de juridische dienstverlening, komt
op deze wijze tot zijn recht. Legal information design richt zich niet alleen op goede opmaak en
structuur maar ook op taalgebruik afgestemd op de eindgebruiker.
3.5.2.1 Heldere taal
Volgens de principes van legal information design geldt dat het taalgebruik van een goed uitvoerbaar
kennissysteem moet aansluiten bij de doelgroep. De doelgroep van het juridische kennissysteem
bestaat uit burgers van de gemeente Amsterdam. Enkele voorbeelden zijn fietsers, overtreders van
de parkeervoorschriften en potentiele bezwaarmakers. De tekst moet in die zin bestaan uit woorden,
zinnen en begrippen die begrijpelijk zijn voor de beoogde gebruiker. In de professionele praktijk
wordt gebruikgemaakt van een indeling in taalniveaus. Minimaal 80 procent van de bevolking is in
staat teksten op B1-niveau goed te begrijpen. Dit niveau heeft als kenmerken dat de indeling
duidelijk moet zijn, de tekst voorbeelden moet bevatten, eenvoudige woorden moeten worden
gebruikt in plaats van vaktaal en opgesteld moet zijn in zo kort mogelijke zinnen.45 Wanner bepaalde
termen onvermijdelijk zijn is het mogelijk deze te verhelderen aan de hand van een toelichting of
voorbeeld. Naast het hanteren van heldere taal is het ook van groot belang om de formulering van
vragen objectief te houden. De eindgebruiker mag niet worden gestuurd in de richting van een
bepaald antwoord.
Legal information design houdt ook in dat het product moet voldoen aan de huisstijl van de
betreffende organisatie die het product zal aanbieden. Het beoogde kennissysteem zal fungeren als
een interactieve webapplicatie in volledige huisstijl van de gemeente Amsterdam. Daarmee dient het
ook te voldoen aan de vereisten van het gemeentelijke taalbeleid.
De medewerkers van de gemeente Amsterdam zijn verplicht om in heldere taal te schrijven. Deze
verplichting vloeit voort uit het Besluit huisstijl dat is vastgesteld door het college in 2002.
Aanvullend heeft de gemeente de Schrijfwijzer geïntroduceerd om haar werknemers te
ondersteunen in het schrijven in heldere taal. In deze wijzer zijn naast de kernwaarden ook vereisten
omtrent uniforme structuur, opmaak, termen en leestekens opgenomen. Deze manier van schrijven
43
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- 29 geldt voor zowel externe als interne stukken en moet op B1-niveau zijn. Heldere taal houdt in dat
besluiten en andere vormen van correspondentie moeten worden opgesteld in heldere, actieve en
begrijpelijke taal. De lezer moet direct begrijpen waar de tekst over gaat. De tekst moet worden
verdeeld in korte en duidelijke alinea’s en voorzien zijn van informatieve tussenkopjes. Met actieve
taal wordt bedoeld dat zinnen zo ver mogelijk niet in voltooide tijd moeten worden geformuleerd.
Tot slot moet gelet worden op het gebruik van eenvoudige begrippen en jargon moet worden
vermeden.
Het toepassen van heldere taal is onderdeel van goede dienstverlening. Burgers kunnen hierdoor
snel hun zaken regelen en begrijpen wat van hen verwacht wordt. Dit is goed voor het imago van de
gemeente en verhoogt de klanttevredenheid. Daarnaast biedt het hanteren van heldere taal ook
voordelen voor de gemeente. Het gevolg van ambtelijke taal is namelijk telefoontjes, brieven en
extra baliebezoeken omdat de burgers uitleg willen. Indien heldere taal correct wordt gehanteerd
hoeven ook geen externe tekstschrijvers en communicatiebureaus ingeschakeld te worden.
Kortgezegd bespaart de gemeente hiermee tijd en geld.
3.6 Deelconclusie
De deelvraag die centraal stond in dit hoofdstuk is aan welke eisen m.b.t. legal service design een
gebruiksvriendelijk juridisch kennissysteem moet voldoen. Gebleken is dat legal service design
mogelijk maakt dat de juridische dienstverlening wordt verbeterd door principes van het
ontwerpdenken te hanteren bij het ontwerpen van een innovatief kennissysteem.
Het ontwikkelen van een juridisch kennissysteem vereist naast digitale vaardigheden ook vermogen
tot het ontwerpdenken: legal design thinking. Het model van de design school van de Stanford
Universiteit beschrijft onder meer dat het product naar de wensen en behoeften van de
eindgebruiker dient te worden ontworpen door empathisch te denken, het idee en oplossing goed te
definiëren en het product te testen met prototypen. Daarnaast dient bij het ontwerpen dient
rekening gehouden te worden met legal information design: de juridische boodschap verduidelijken
door tekst in begrijpelijke taal op te stellen en visueel vorm te geven. Omdat het juridische
kennissysteem een onderdeel wordt van de informatievoorziening van de gemeente, dient het
kennissysteem ook overeen te stemmen met de huisstijl en schrijfwijzer van de gemeente
Amsterdam.

- 30 HOOFDSTUK 4 - ANALYSE BEZWAARDOSSIERS
4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is de theorie uitvoerig behandeld. De hoofdstukken hierna zullen het
onderzoek benaderen vanuit de praktijk. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag
welke bezwaargronden door bezwaarmakers het meest worden aangevoerd en hoe de
bezwaarcommissie daarop beslist.
Na de bestuursdwang vangt mogelijk de bezwaar- en beroepsprocedure aan. Zoals eerder ter sprake
is gekomen, berust de beslissing op bezwaar op wettelijke grondslagen en de invulling daaraan
gegeven door de rechtspraak. In hoofdstuk 3 is stilgestaan bij de eisen die worden gesteld aan een
juridisch kennissysteem. Daaruit is gebleken dat zo een kennissysteem uitkomst kan bieden bij het
standaardiseren van veelvoorkomende en vergelijkbare situaties. Voordat wordt gekeken naar
automatisering en standaardisering middels een kennissysteem moet worden onderzocht welke
gevallen het meest voorkomen en of die gevallen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor opname in een
kennissysteem.
4.2 Afgehandelde fietsbezwaren
In de periode van 1-11-2018 tot 1-11-2019 zijn 620 bezwaarschriften afgehandeld door het Juridisch
Bureau. Van die bezwaren zijn 196 gegrond, 279 ongegrond en 82 niet-ontvankelijk verklaard. De
overige bezwaren zijn ingetrokken nadat is gebeld met de burger die als gevolg daarvan zijn bezwaar
heeft ingetrokken.46 In dit onderzoek worden zowel de gegrond verklaarde als de ongegrond
verklaarde bezwaarschriften onderzocht. Ongegronde bezwaren worden onderzocht om te
voorkomen dat kansarme bezwaren worden ingediend. Gegronde bezwaren worden onderzocht om
burgers met gegronde redenen te activeren om in bezwaar te gaan. Hiermee zullen toekomstige
bezwaarmakers beter geïnformeerd zijn over de bezwaarprocedure bij het Juridisch Bureau.
4.3 Benadering dossieranalyse
De bezwaardossiers zijn steekproefsgewijs geselecteerd en geanalyseerd. Gelet op de voorgenoemde
verhoudingen zijn 100 ongegronde bezwaren47 en 50 gegronde bezwaren48 onderzocht. Bij ieder
dossier is een aantekening gemaakt van zowel de verwijdergrond als de bezwaargrond. Soms zijn in
één bezwaarschrift meerdere bezwaargronden aangevoerd. In dat geval is gekozen om niet meer dan
drie bezwaargronden op te nemen. Bij fietsbezwaren wordt iedere aangevoerde grond afzonderlijk
beoordeeld. De vraag of een cumulatie van bezwaargronden zou kunnen leiden tot een andere
uitkomst is daarom niet aan de orde.49 Tot slot zijn de bezwaaroverwegingen van de
bezwaarcommissie die in deze paragraaf worden behandeld, gestoeld op de informatie uit de
beslissingen op bezwaar die zijn bestudeerd.50
4.4 Ongegronde bezwaren: buiten voorziening
De verwijdergrond ‘buiten voorziening’ heeft betrekking op fietsen die buiten een voorziening zijn
gestald. Met een voorziening wordt in dat verband een fietsrek of parkeervak bedoeld.
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Grafiek 1: Ongegronde bezwaren, buiten voorziening

4.4.1 Fiets is door een ander verplaatst (25%)
Uit dossieronderzoek is gebleken dat de meest voorkomende bezwaargrond bij fietsen die buiten de
voorziening zijn gestald, is dat de fiets wel degelijk is geparkeerd in de parkeervoorziening, maar dat
deze kennelijk is verplaatst door een onbekende derde (25%). Vanwege de overvolle
parkeervoorzieningen halen fietsgebruikers fietsen weg van anderen uit het rek of parkeervak om
vervolgens hun eigen fiets te stallen. Hoewel de handhavers ook toezicht houden en hier tegen
waken is het niet eenvoudig om dit te voorkomen. Om die reden is voor de handhaver bepalend hoe
hij of zij de fiets aantreft. De bezwaarcommissie stelt dan ook dat fietsgebruikers er zelf
verantwoordelijk voor zijn om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van het goed bevestigen
van de fiets met een kort kettingslot.
4.4.2 Onvoldoende ruimte in parkeervoorziening (19%)
De tweede veel voorkomende bezwaargrond bij buiten-voorziening-fietsen is dat er onvoldoende
ruimte is in de parkeervoorziening (19%). De fietsgebruiker voelt zich dan genoodzaakt om zijn of
haar fiets tussen andere fietsen, en dus niet in de wielgoot, te stallen. Hiertegen merkt de
bezwaarcommissie op dat de gemeente hard werkt aan het realiseren van nieuwe en grote
fietsstallingen maar dat tegen die tijd de fietsgebruiker zelf verantwoordelijk blijft om een geschikte
parkeerplek te zoeken. Dit betekent vaak dat diegene een kleine afstand moet lopen naar zijn of haar
bestemming.
4.4.3 Fiets vormde geen hinder (14%)
Het argument dat de fiets weliswaar buiten de voorziening stond gestald maar deze geen hinder
vormde komt ook vaak voor. Voor de bezwaarcommissie is in deze situatie niet van belang of de fiets
hinder veroorzaakte. Daar is immers een andere verwijdergrond voor. Ook fietsen die ongehinderd
staan geparkeerd mogen niet buiten het fietsrek of parkeervak geplaatst worden.
4.4.4 Het bord ontbreekt of is onduidelijk (13%)
Op de vierde plaats staat de bezwaargrond die omschrijft dat er geen of onduidelijk bord stond in het
aangewezen gebied. Veel fietsgebruikers zijn in de veronderstelling dat dergelijke borden wettelijk
verplicht zijn in een gebied. Dat komt mede doordat deze borden hetzelfde worden bestempeld als

- 32 verkeersborden. Verkeersborden zijn conform de Wegenverkeerswet verplicht. Aanwijzingsborden
die APV-regels weergeven zijn dat niet. De bezwaarcommissie doet weliswaar navraag omtrent de
aanwezigheid van deze borden maar baseert zijn oordeel hier niet op. De hoofdregel luidt immers:
het bord roept de regel niet in het leven maar de bevoegdheid in de APV.51
4.4.5 Onredelijke begunstigingstermijn (11%)
De vijfde veel aangevoerde bezwaargrond heeft betrekking op de begunstigingstermijn.
Bezwaarmakers hebben kritiek op de duur of het ontbreken van zo een termijn. De
bezwaarcommissie oordeelt dat een termijn van één uur lang genoeg is om de overtreding ongedaan
te maken bij buiten-voorziening-fietsen. Hierin wordt zij gesteund door de rechtspraak.52 Een langere
begunstigingstermijn is ongewenst vanwege de aanzuigende werking van fietsen buiten de
voorziening en zou leiden tot gedogen van deze overtreding. Het ontbreken van een
waarschuwingssticker valt hier ook onder.
4.4.6 Oneens met beleid (8%)
De zesde veel voorkomende bezwaargrond omvat redenen waarom de bezwaarmaker het niet eens
is met het handhavingsbeleid. Burgers zijn het vaak oneens met de ingrijpende bestuursdwang. Zo
een bezwaargrond slaagt vrijwel nooit omdat de overtreding niet wordt gerechtvaardigd door het
huidige beleid. Burgers kunnen in zo een geval beter andere kanalen raadplegen om beleidswijziging
te realiseren. Bovendien omvat deze bezwaargrond vaak de andere gronden waarop wel een advies
kan worden gegeven. Om deze redenen wordt deze grond niet opgenomen in een kennissysteem.
4.4.7 Gelijkheidsbeginsel (4%)
Tot slot is een vaak aangevoerde bezwaargrond de strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. De
bezwaarmaker stelt dan dat andere fietsen ook verwijderd hadden moeten worden. De
bezwaarcommissie reageert hierop door het standpunt in te nemen dat deze omstandigheid niet
afdoet aan het feit dat de bezwaarmaker zelf in overtreding was. Bovendien is de
handhavingscapaciteit van de gemeente beperkt: een beperkt aantal fietsen kunnen tegelijkertijd
mee in de aanhangwagen. Daarbij kan de bezwaarcommissie niet oordelen over de andere fietsen
omdat er wordt gewerkt met begunstigingstermijnen en constateringsmethodes.
4.4.8 Overige bezwaren (6%)
De overige bezwaargronden zijn respectievelijk onterecht beleid, verwarrende situatie, fiets in goede
staat, verkeerd geïnformeerd, niet op de hoogte van de regels en overmacht. Vanwege de geringe
frequentie van deze bezwaargronden, namelijk samen 6%, wordt aan deze standpunten geen
aandacht besteed en wordt tevens niet opgenomen in het kennissysteem.
4.5 Ongegronde bezwaren: parkeerduurbeperking
Deze verwijdergrond heeft betrekking op fietsen die te lang zijn gestald in een gebied zonder
wezenlijke onderbreking. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee- en zes-wekengebieden. In de gehele ring met uitzondering van stadsdeel Noord wordt een parkeerduurbeperking
van zes weken gehanteerd. In drukke gebieden zoals bv. NS-stations is dit twee weken.
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Bijlage 2: Interview met juristen.
Rb. Amsterdam, 26 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7511.
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Grafiek 2: Ongegronde bezwaren, parkeerduurbeperking

4.5.1 Betwisting juistheid constateringsmethode (32%)
De meest voorkomende bezwaargrond binnen de categorie ‘parkeerduurbeperking’ is dat de fiets
wel degelijk is gebruikt binnen de gestelde periode. Hiermee wordt de constateringsmethode van de
gemeente betwist. Voor de bezwaarcommissie is de krijtstreepmarkering leidend: indien deze
duidelijk te zien is op de opgemaakte foto is de fiets volgens de commissie redelijkerwijs niet
gebruikt.
4.5.2 Fiets verkeerde in goede staat (19%)
De tweede veel voorkomende bezwaargrond is dat de betreffende fiets in goede staat verkeerde. De
fietsgebruiker neemt aan dat de parkeerduurbeperking bestaat om verwaarloosde of wrakfietsen
tegen te gaan. Deze regel is echter bedoeld om fietsparkeervoorzieningen vrij te houden en
fietsgebruikers te stimuleren om hun fiets te gebruiken. De bezwaarcommissie merkt dan ook op dat
het feit dat de fiets in goede staat verkeerde niet af doet aan de overschrijding van de parkeerduur.
4.5.3 Onredelijke begunstigingstermijn (17%)
Op de derde plaats staat de bezwaargrond aangaande de begunstigingstermijn. Net als bij de
verwijdergrond ‘buiten voorziening’ zijn mensen die te lang hun fiets hebben gestald het niet eens
met de duur van zo een begunstigingstermijn. De termijn in een zes-weken-gebied is zeven dagen en
in een twee-weken-gebied twee dagen. Ook hier geldt dat de bezwaarcommissie wilt waken tegen
de aanzuigende werking en gedogen van deze overtreding. Daarom oordeelt zij dat deze
bezwaargrond niet slaagt en verklaart het bezwaar in veel gevallen ongegrond.
4.5.4 Persoonlijke omstandigheden (10%)
Ook is er de bezwaargrond ‘persoonlijke omstandigheden’. Hieronder vallen situaties zoals vakanties
en ziektes. De bezwaarcommissie bekijkt in zo een geval eerst of de juiste handhavingsprocedure is
gevolgd. Is dat het geval, dan vindt er een afweging plaats. De bezwaren dienen dan goed gestaafd te
worden met bewijsmateriaal zoals rapporten of foto’s. Wanneer de bezwaarcommissie niet
overtuigd is wordt het bezwaar ongegrond verklaard. De slagingskans van zo een bezwaargrond is
erg afhankelijk van hetgeen dat aangevoerd wordt en is om die reden niet geschikt voor opname in
een kennissysteem.

- 34 4.5.5 Oneens met beleid (9%)
De vijfde veel voorkomende bezwaargrond omvat redenen waarom de bezwaarmaker het niet eens
is met het handhavingsbeleid. Burgers zijn het vaak oneens met de ingrijpende bestuursdwang. Zo
een bezwaargrond slaagt vrijwel nooit omdat de overtreding niet wordt gerechtvaardigd door het
huidige beleid. Burgers kunnen in zo een geval beter andere kanalen raadplegen om beleidswijziging
te realiseren. Bovendien omvat deze bezwaargrond vaak de andere gronden waarop wel een advies
kan worden gegeven. Om deze redenen wordt deze grond niet opgenomen in een kennissysteem.
4.5.6 Fiets vormde geen hinder of gevaar (6%)
Het argument dat de fiets weliswaar te lang stond gestald maar deze geen hinder vormde komt ook
vaak voor. Voor de bezwaarcommissie is in deze situatie niet van belang of de fiets hinder
veroorzaakte. Dat is immers een andere verwijdergrond. Ook fietsen die ongehinderd staan
geparkeerd mogen niet langer staan dan de toegestane parkeerduur.
4.5.7 Gelijkheidsbeginsel (3%)
Tot slot wordt opgemerkt dat ook binnen de categorie parkeerduurbeperking vaak wordt aangevoerd
dat andere fietsen ook verwijderd hadden moeten worden. Ook hier geldt volgens de
bezwaarcommissie dat vanwege de geringe capaciteit een beperkt aantal fietsen mee kunnen in de
aanhangwagen. Dat andere fietsen niet goed stonden doet niet af aan het feit dat de bezwaarmaker
in overtreding was.
4.5.8 Overige bezwaren (3%)
De overige bezwaargronden zijn respectievelijk fiets is door een ander verplaatst, fiets stond in
privéruimte en geen ruimte in de rekken. Vanwege de geringe frequentie van deze bezwaargronden,
namelijk samen 3%, wordt aan deze standpunten geen aandacht besteed en tevens niet opgenomen
in het kennissysteem.
4.6 Gegronde bezwaren: buiten voorziening
Deze verwijdergrond heeft betrekking op fietsen die buiten een fietsrek of parkeervak zijn gestald in
een aangewezen gebied.
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Grafiek 3: Gegronde bezwaren, buiten voorziening
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- 35 4.6.1 Stickerdatum is onjuist (22%)
De meest voorkomende bezwaargrond binnen de categorie ‘buiten voorziening’ is het argument dat
de stickerdatum onjuist is. De bezwaarmaker refereert hiermee naar de datum en tijd die staan
genoteerd op de sticker en op het afhaalbewijs. In zo een geval kijkt de bezwaarcommissie naar het
constateringsformulier. Indien de bezwaarmaker kan bewijzen aan de hand van bewijsmateriaal dat
hij of zij ten tijde van de aangegeven datum elders was, keurt de bezwaarcommissie het bezwaar
goed.
4.6.2 Geen redelijke termijn geboden (22%)
Hetzelfde geldt als blijkt dat de handhavers zich niet hebben gehouden aan de begunstigingstermijn
en dus te vroeg zijn overgegaan tot handhaving. Het bezwaar dat er geen redelijke termijn is
geboden slaagt in dat geval.
4.6.3 Geen sticker aangebracht (17%)
De volgende bezwaargrond die vaak voorkomt en tot gegrond leidt is de omstandigheid dat er geen
sticker is aangebracht op de fiets. De huidige werkwijze van de handhavers omvat niet het maken
van een foto van de eerste constatering. De bezwaarcommissie kan daarom niet overtuigend
bewijzen dat de sticker op de fiets heeft gezeten. Deze bezwaargrond leidde daarom altijd tot
gegrond. Vanaf november 2019 zijn de werkinstructies gewijzigd wat inhoudt dat nu wél foto’s
worden gemaakt vanaf het eerste stickermoment.
4.6.4 Overige bezwaren
De overige bezwaren hebben allen geleid tot gegrondheid vanwege een procedurefout (13 zaken).
De aangegeven bezwaargrond heeft dan geen rol gespeeld bij de totstandkoming van het oordeel.
Procedurefouten zijn gevallen waarin bv. de fiets niet is geregistreerd of een verkeerde fiets is
meegenomen door de handhavers.53
4.7 Gegronde bezwaren: parkeerduurbeperking
Deze verwijdergrond heeft betrekking op fietsen die langer dan toegestaan zijn gestald zonder
wezenlijke onderbreking. Er is een onderscheid in twee- en zes-weken-gebieden.
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Grafiek 4: Gegronde bezwaren, parkeerduurbeperking
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In hoofdstuk 6 zijn aanbevelingen opgenomen om de werkwijzen te evalueren.

- 36 4.7.1 Betwisting juistheid constateringsmethode (75%)
De bezwaargrond die het meeste voorkomt en vrijwel altijd heeft geleid tot gegrondverklaring is de
betwisting van de constateringswijze. De bezwaarmaker voert dan aan dat hij of zij de fiets wel heeft
gebruikt binnen de gestelde periode. De reden om deze gegrond te verklaren is vaak dat de
gemeente niet voldoende kan aantonen dat de constateringsmethode correct is toegepast. Dat komt
meestal door krijtstrepen die vervaagd blijken te zijn of het ontbreken van foto’s in het dossier. De
bezwaarafweging die wordt gemaakt is kortgezegd de verhouding van het aangevoerde verhaal tot
de zichtbaarheid van de krijtstreep. Vanwege de zeer hoge frequentie van dit bezwaarargument is
het van groot belang om dit op te nemen in het kennissysteem.
4.7.2 Geen sticker aangebracht (16%)
De tweede meest aangevoerde bezwaargrond die tot gegrondheid heeft geleid is het standpunt dat
er geen sticker is aangebracht. Zoals eerder aangegeven slaagde dit argument altijd omdat de
gemeente niet kon aantonen dat die sticker was aangebracht. Met de nieuwe werkwijze die is
ingegaan in november 2019 wordt dit in de toekomst wel mogelijk en zullen deze bezwaargronden
veelal niet meer slagen.
4.7.3 Overige bezwaargronden (9%)
De overige bezwaargronden hebben een te geringe omvang om deze op te nemen in het
kennissysteem en worden derhalve niet uitgewerkt.
4.8 Niet-ontvankelijk verklaarde bezwaren
Voor de volledigheid van het dossieronderzoek is ook een blik geworpen op 20 niet-ontvankelijk
verklaarde bezwaardossiers. Hieruit blijkt dat de voornaamste reden voor niet-ontvankelijkheid
betrekking heeft op te laat ingediende bezwaren, gevolgd door onvolledige bezwaarschriften en
onbekendheid van het primaire besluit. De mogelijkheid bestaat om een termijncheck te bouwen in
het kennissysteem. Daarvoor is uiteindelijk niet gekozen omdat in de praktijk blijkt dat bij
fietsbezwaren zeer coulant wordt omgegaan met de bezwaartermijn vanwege de complexiteit in de
bekendmaking van het besluit.54 Meer daarover is te lezen in paragraaf 2.6.
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Grafiek 5: Niet-ontvankelijk verklaarde bezwaren
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In opdracht van juristen van de afdeling Algemeen Publiekrecht.

- 37 4.9 Deelconclusie
In het kader van de inrichting van het juridische kennissysteem is in dit hoofdstuk dossieronderzoek
verricht. Voor de verwijdergronden ‘buiten voorziening’ en ‘parkeerduurbeperking’ is in kaart
gebracht welke bezwaargronden het meest worden aangevoerd en op welke wijze de
bezwaarcommissie hierover oordeelt. Concluderend kan het volgende worden gesteld.
De meeste ongegronde fietsbezwaren hebben betrekking op het standpunt dat de fiets is verplaatst
door een ander (buiten voorziening) en betwisting van de constateringsmethode
(parkeerduurbeperking). De gegronde bezwaren hebben altijd te maken met de
waarschuwingssticker en de begunstigingstermijn (buiten voorziening) terwijl de
parkeerduurbeperking vrijwel altijd wordt bestreden met de betwisting van de
constateringsmethode. De bezwaarcommissie beslist in logische stappen en is heel strikt. Indien uit
de foto’s blijkt dat de overtreding heeft plaatsgevonden, dan volgt een positieve uitkomst. In het
omgekeerde geval volgt er een negatieve uitkomst. De beslissing op bezwaar is dus sterk afhankelijk
van de werkwijze van handhaving.
Uit de onderzochte bezwaardossiers is gebleken dat de aangevoerde bezwaargronden op elkaar
lijken en veelvuldig voorkomen. Slechts een klein deel van de bezwaargronden zijn specifiek gericht
op individuele gevallen. Daarmee kan geconcludeerd worden dat voor een goede
informatievoorziening het opnemen van de volgende bezwaargronden in het kennissysteem vereist
is:
-

fiets is verplaatst door een ander;
fiets verkeerde in goede staat;
geen of onredelijke termijn geboden;
geen ruimte in de voorzieningen;
fiets vormde geen hinder;
er stond geen bord;
schending van het gelijkheidsbeginsel;
fiets is wel gebruikt oftewel constateringswijze deugt niet;
stickerdatum is onjuist.
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5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkelfase van het kennissysteem en geeft antwoord op de deelvraag
op welke wijze het kennissysteem is ontwikkeld en wat de uitkomsten zijn van de tests. In de
voorgaande hoofdstukken is nader onderzocht hoe de inhoud van het kennissysteem moet worden
vormgegeven. Om het kennissysteem te bouwen moest immers eerst de inhoud van regelgeving
worden geanalyseerd alvorens deze kon worden vertaald naar vragen die de gebruikers kunnen
beantwoorden. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de (technische) stappen die zijn ondernomen om
dit te realiseren en brengt in kaart hoe de potentiele eindgebruikers de functionaliteit hebben
ervaren.
5.2 Structuur
De beslisboom omtrent fietsparkeren is opgedeeld in meerdere lagen. Deze structuur is bedacht op
basis van een tijdlijn en is gedurende het onderzoek ontwikkeld. De opbouw van die tijdlijn en de
lagen die daaraan zijn gekoppeld worden nu toegelicht.
De eerste laag betreft algemene gebruiksinformatie over het model. Daarin wordt stapsgewijs
uitgelegd hoe het kennissysteem werkt. Gebruikers zien meteen wat zij kunnen verwachten en
hoelang het doorlopen van de beslisboom zal duren. De tweede laag betreft gerichte informatie over
de parkeerregels. De gebruiker moet enkele keuzes selecteren om erachter te komen welke
parkeerregel geldt in zijn specifieke situatie. Hierna komt de derde laag die gaat over de reden van
fietsverwijdering. De gebruiker vinkt aan welke keuze van toepassing is. Afhankelijk van de gemaakte
keuze volgt in de vierde laag een lijst met de meest voorkomende bezwaargronden. Deze lijst is
opgesteld naar aanleiding van het dossieronderzoek dat te vinden is in hoofdstuk 4. Iedere keuze
leidt tot de vijfde laag: wel of geen bezwaar maken. Dit advies is bekleed met algemene maar
toegespitste beslisoverwegingen van de bezwaarcommissie. Tot slot verschijnt de zesde en laatste
laag die de gebruiker in staat stelt om met één klik -los van de uitkomst- een digitaal bezwaarschrift
in te dienen.
5.3 Prototypes
In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen welke eisen en principes worden gesteld aan juridische
kennissystemen. Een daarvan is het maken van prototypes. Prototypes zijn eenvoudige schetsen die
worden gemaakt in de beginfase van het uiteindelijke product. Het zorgt ervoor dat er een beter
beeld komt van wat haalbaar is. Daarbij ondersteunt het de communicatie tussen de ontwerper en
testpersonen. Het juridische kennissysteem ten aanzien van fietsparkeren en fietsbezwaren is ook
ontworpen in fases. Iedere fase wordt uitgedrukt in een prototype-versie. Na het testen van het
kennissysteem worden er verbeteringen aangebracht welke leiden tot een nieuwe versie van het
prototype van de beslisboom.

Prototype 0.1: de structuur bevat meerdere lagen
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Zoals hierboven omschreven is het kennissysteem gestructureerd in lagen. In de eerste versie van het
kennissysteem zijn deze lagen meteen opgenomen. Het hoofdscherm bevat nog vrij weinig tekst. Het
doel en de duur van het doorlopen van het model is aangegeven. Verder wordt verwezen naar de
mogelijkheid om aan het einde digitaal bezwaar in te dienen.
Vervolgens wordt getoetst of het besluit niet langer dan zes weken geleden is bekendgemaakt. Aan
de hand van de formule: daysbetween(now(), besluitdatum). Hierna volgt een tussenconclusie: het
bezwaar zal ontvankelijk dan wel niet-ontvankelijk worden verklaard. Om goed vast te stellen welke
parkeerregels van toepassing zijn op de situatie van de gebruiker volgt een drietal vragen: is de fiets
verwijderd uit een straat die ligt binnen of buiten de ring A10? Buiten de ring leidt tot een exit: het
kennissysteem omvat namelijk alleen de situaties waarin een fiets is verwijderd wegens foutparkeren
(m.u.v. hinder) en langparkeren (6- en 2-weken-gebied). Indien de fiets is verwijderd uit een straat
buiten de ring A10 kan de gebruiker kiezen tussen ‘langparkeren’ en ‘foutparkeren’. Na de keuze
‘langparkeren’ worden vragen gesteld om te bepalen of er sprake is van een twee- of zes-wekengebied. De gebruiker moet in deze prototypen dus zelf actief nagaan of de vindlocatie een
aangewezen gebied betreft. Na de keuze ‘foutparkeren’ wordt d.m.v. een vraag bepaald of er sprake
is van een buiten de voorziening geplaatste fiets. Uit het model blijkt duidelijk de afbakening van het
product. De categorieën hinder, evenementen en werkzaamheden worden namelijk buiten
beschouwing gelaten. De bezwaargronden en uitkomsten zijn in deze versie van het model niet
opgenomen.

Prototype 0.1: de eerste bezwaargronden zijn ingevoerd

Aan de volgende versie zijn de eerste bezwaargronden toegevoegd. Deze zijn echter niet helemaal
uitgewerkt. Daarnaast zijn voor het eerst subgraphs gebruikt om het model overzichtelijk en
beheersbaar te houden. In versie 0.3 zijn voor het eerst afbeeldingen toegevoegd aan het model.
Hiermee wordt geprobeerd om de vragen begrijpelijker te maken en het model aantrekkelijker te
maken. Voorts zijn de bezwaargronden verder aangevuld, zij het nog niet compleet gemaakt.

Prototype 0.2: aan de hand van afbeeldingen worden vragen gevisualiseerd
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In de versies 0.4 en 0.5 zijn de bezwaargronden en uitkomsten verder aangevuld. De adviezen zijn
verdeeld over lage kans, zeer lage kans of hoge kans van slagen. Deze versies staan vooral in het
teken van documentassemblage. Daarmee wordt bedoeld dat, nu het model de essentiële vragen
bevat omtrent fietsparkeren en de bezwaargronden deels zijn uitgewerkt, geprobeerd is om een
uitdraai te maken van alle gemaakte keuzes. De potentiele bezwaarmaker zou zo een uitdraai
kunnen opslaan en printen. Het uiteindelijke idee is om middels zo een documentassemblage een
automatisch gegenereerd bezwaarschrift te creëren. Na overleg met de opdrachtgever is gebleken
dat de wens is om door te verwijzen naar digitaal bezwaar indienen. Daarmee is
documentassemblage vervangen door een doorverwijslink die refereert naar het digitaal
bezwaarformulier.

Prototype 0.3: tekstfragmenten aangemaakt t.b.v. documentassemblage

5.3.3 Prototype versie 0.6
Bij de eerste prototypen bleek dat het model veel vragen bevatte. Het invullen en doorlopen van het
model nam meer dan vijf minuten in beslag. Om te voorkomen dat gebruikers vroegtijdig afhaken is
een dergelijke tijdsduur onwenselijk. Een manier om de tijdsduur te verkorten is het werken met
datasets. Een dataset is een verzameling van gegevens opgeslagen in één bestand, bijvoorbeeld in
een spreadsheet van Excel. Deze gegevens kunnen worden weergegeven in Berkeley Publisher.
Daarvoor is een aantal handelingen vereist. In dit prototype is een dataset van straatnamen geplaatst
in het model. Deze dataset bevat niet alleen de straatnamen maar ook de daarbij horende
fietsparkeerregel.55 Op die manier is het niet meer nodig om de drietal vragen te stellen om de
vindlocatie van de fiets te bepalen. In plaats daarvan wordt er een lijst getoond met de gegevens uit
de dataset waaruit de gebruiker kan kiezen. Afhankelijk van de geselecteerde keuze wordt de
daaraan gekoppelde parkeerregel getoond. Het grootste voordeel hiervan is dat de gebruiker zelf
niet hoeft uit te zoeken of de vindlocatie een aangewezen gebied is. Dit doet het kennissysteem nu
automatisch. Bovendien is het systeem gerichter en persoonlijker gemaakt wat zou moeten bijdragen
aan de geloofwaardigheid van het systeem.
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Bijlage 8: Weergave van de dataset.
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Prototype 0.6: datasets ingevoerd

5.3.4 Prototype versie 0.7 - 0.10
Tot aan deze fase is de basis en de structuur van het model vormgegeven. Ook zijn bepaalde
technische toepassingen uitgeprobeerd. De inhoud is uitgewerkt op basis van het dossieronderzoek
zoals toegelicht in hoofdstuk 4. De versies die hierna volgen zijn onderworpen aan gebruikerstesten.
De testpersonen betreffen juristen die fietsbezwaren behandelen. Aan hen is gevraagd om feedback
te leveren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en juridische deugdelijkheid. Na iedere
testsessie zijn actiepunten vastgelegd ter verbetering van het prototype.56
De aanpassingen die zijn aangebracht in deze fase zijn als volgt:














aanpassing tekst n.a.v. spel- en zinsfouten;
model zodanig ingericht dat het afhaalbewijs niet vereist is;
model aangesloten op de werkwijze van het fietsdepot;
information sources aangepast naar relevantie en hoeveelheid tekst;
parkeerkaart toegevoegd aan het model;
juridische jargon vervangen door eenvoudige taal;
juridische misverstanden verbeterd ten aanzien van verplaatsen en gebruiken van fietsen;
de titel van het model aangepast;
bepaalde zinnen zachter en vriendelijker geformuleerd;
model zodanig ingericht dat alleen relevante informatie wordt weergegeven;
een duidelijke scheiding in het model aangebracht in de zes- en twee-weken-gebieden;
informatie over de werkwijze van handhaving geactualiseerd;
de termijntoets uit het model gehaald.

5.3.5 Prototype versie 0.11
Het model is tijdens de voorbereiding op de gebruikerstesten doorgenomen door het UXresearchteam. De tekst in het model bevatte geen taal- en spellingsfouten, maar voldeed niet aan de
heldere taal eisen die de gemeente Amsterdam stelt. De tekst in het model is om die reden
aangepast in samenwerking met de webredactie van de gemeente Amsterdam.57
5.3.6 Prototype versie 1.0 - 1.1
Het model heeft nu de voorfase achter de rug en is klaar voor de gebruikerstesten. Dat wil zeggen
dat het kennissysteem getest kan worden op de gebruiksvriendelijkheid en scherpte. Het model
heeft zich continu ontwikkeld en behoeft voor nu geen verdere aanpassingen. Bovendien bevat het
model nu geen juridisch inhoudelijke fouten en de verbindingen werken naar behoren. Daarom kan
56
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Bijlage 9: Testrapportages juristen.
Bijlage 11: Weergave tekstaanpassingen.
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op te merken is dat deze versie tussen de gebruikerstesten door nog enkele aanpassingen heeft
gekregen. In de testrapportages zijn deze wijzigingen te lezen. Om deze reden kan dit prototype ook
worden gekenmerkt als versie 1.1. Het kennissysteem is hierna niet meer gewijzigd. 58
5.4 Resultaten
Bij bespreking van de methodologie in hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat het kennissysteem zal
worden onderworpen aan gebruikerstesten in het kader van UX-Research naar digitaal bezwaar
maken via de website van gemeente Amsterdam. Het kennissysteem is een belangrijk onderdeel van
dit UX-onderzoek. In totaal zijn zeven testpersonen geobserveerd. Deze hebben allen feedback
gegeven op het gebruiksgemak van het kennissysteem.59
5.4.1 Doorlooptijd
Wanneer wordt gekeken naar de duur van het doorlopen van het kennissysteem blijkt het volgende.
Gebruikers hebben gemiddeld niet meer dan vijf minuten nodig gehad om tot het advies te komen.
De mogelijkheid om de vindplaats uit een lijst met straten te kiezen heeft aanzienlijk bijgedragen aan
het verkorten van de doorlooptijd. Deze toepassing heeft immers een drietal vragen vervangen en
dat scheelt tijd. Wel wordt opgemerkt dat niet alle gebruikers de betreffende straat makkelijk
hebben kunnen vinden. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid straten die is opgenomen in
het model. De dropdownlist bevat namelijk 2870 straatnamen waardoor er veel gescrold moet
worden om de betreffende straat te vinden. De mogelijkheid om de eerste letters te typen waardoor
de straat sneller kan worden geselecteerd, is niet door alle testpersonen gekozen. Tijdens de
evaluatie van de gebruikerstesten is dan ook het voorstel om de populairste keuzes bovenaan te
plaatsen vaak naar voren gekomen.
5.4.2 Overzichtelijkheid
Vanwege het feit dat het kennissysteem onderdeel zal worden van de webpagina van de gemeente is
het model tijdelijk geïntegreerd. Het model kwam daarmee midden op de pagina te staan. Dit zorgde
voor een mooi overloop van het scherm ‘slagingskans bekijken’ naar ‘digitaal bezwaar indienen’.
Tegelijkertijd leidde dit ook tot verwarring bij de gebruiker. De testomgeving van Berkeley Bridge
bevat namelijk pijltjes waarmee naar het volgende scherm kan worden genavigeerd. De webpagina
bevat ook pijlen waarmee naar de volgende webpagina (digitaal bezwaar indienen) kan worden
gegaan. Enkele gebruikers zagen deze pijltjes als één waardoor zij uit het model werden gestuurd.
Het is dus van belang om een geïntegreerde pagina te maken zonder dubbelzinnige tekens en
teksten. Verder is in het model een zogeheten ‘jumplist’ opgenomen. Daarmee verschijnt links van
het scherm een lijst met steekwoorden die aangeven waar de gebruiker zich bevindt. Ook kan aan de
hand van de jumplist worden genavigeerd door het model. Deze jumplists zijn door de meeste
gebruikers gezien en gebruikt. Het is daarmee een goede toevoeging om het model overzichtelijk te
maken. Een ander punt is het gebruik van zogeheten ‘exitlinks’. Dit zijn verwijzingen die zijn
opgenomen in het model waarop geklikt kan worden. De gebruiker wordt dan doorverwezen naar
een externe bron. Uit de testsessies bleek dat veel gebruikers hier heel snel op klikten met tot gevolg
dat zij uit het model werden geleid. Omdat dit niet de bedoeling was, zijn deze exitlinks geschrapt uit
het model. Tot slot is uit de testsessies gebleken dat de ondersteunende afbeeldingen niet altijd
verduidelijkend werken. Veel gebruikers zagen namelijk de voorbeeldafbeeldingen aan voor hun
eigen document. Om deze reden is ervoor gekozen om bepaalde afbeeldingen weg te halen.
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Bijlage 12: Weergave en link kennissysteem.
Bijlage 10: Testrapportages burgers.
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Het model is in beginsel geschreven door mijzelf. De tekst heb ik zoveel mogelijk afgestemd op een
leek. Juridische jargon heb ik, zo ver dat kon, achterwege gelaten. Uit het eerste overleg met het UXresearchteam is echter gebleken dat de tekst nog veel aanpassing behoefde. Daarop heeft de
webredactie een kritische blik geworpen op de begrijpelijkheid van de tekst in het model. Veel zinnen
zijn samen hervormd en eenvoudiger geformuleerd. Tijdens de testsessies is naar voren gekomen dat
de meeste testgebruikers de tekst goed begrepen. Heldere taal is in die zin een geslaagde
doelstelling.
5.4.4 Effectiviteit
Het onderzoek heeft niet het doel om de effectiviteit van het kennissysteem te meten. De
doeltreffendheid van het werken met dergelijke kennissystemen kan immers pas na succesvolle
implementatie worden geanalyseerd. Die analyse zal in de volgende fase van het legal tech plan van
het Juridisch Bureau moeten plaatsvinden. Wel kan worden vastgesteld dat de testgebruikers die het
kennissysteem hebben doorlopen allen hebben aangegeven het systeem te vertrouwen en het
advies op te volgen. Dit is een goed voorlopig signaal voor de opdrachtgever.
5.5 Deelconclusie
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de ontwikkeling van het juridische kennissysteem. De deelvraag
die centraal stond was op welke wijze het kennissysteem zich ontwikkelt en wat de uitkomsten zijn
van de tests.
Het model kan worden onderscheiden in meerdere prototypes die de basis vormen voor het
uiteindelijke product. De prototypes 0.1 - 0.6 kunnen worden bestempeld als de eerste schets.
Tussen prototype 0.7 en 0.10 is het model onderworpen aan de juridische toets: juristen van de
afdeling fietsbezwaren hebben feedback en aanvulling gegeven op het model. Hierna zijn in
prototype 0.11 grote wijzigingen aangebracht ten aanzien van heldere taal conform de Schrijfwijzer.
Deze wijzigingen hebben geleid tot prototype 1.0. Het model is klaargestoomd voor de grote
uitdaging: gebruikerstesten op burgers.
De gebruikerstesten hebben naar voren gebracht dat de gemiddelde doorlooptijd niet langer is dan
vijf minuten. Gebruikers liepen soepel door het model heen. Wel is gebleken dat het model niet goed
scoort op de overzichtelijkheid. Op het gebied van taalgebruik is veel voortgang geboekt. De tekst in
het model is meerdere malen verbeterd. De testgebruikers gaven aan de tekst goed te begrijpen.
Ook is gekeken naar de effectiviteit van het kennissysteem. Hoewel dit geen indicator en zeker geen
doelstelling is van het onderzoek blijkt uit de testsessies dat de gebruikers het advies opvolgden.

- 44 HOOFDSTUK 6 - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende deelonderwerpen belicht. Bij ieder deelonderwerp
is een deelvraag gesteld en beantwoord. Het onderzoek heeft hiermee in kaart gebracht op welke
wijze een gebruiksvriendelijk en juridisch deugdelijk kennissysteem kan worden ingezet om burgers
te voorzien van gerichte juridische kennis omtrent de parkeervoorschriften en mogelijkheden om
bezwaar te maken. In de volgende paragrafen worden de deelconclusies samengevat, een
eindconclusie getrokken en aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever.
6.2 De onderzoeksvragen
De aanleiding van dit onderzoek is de sterke toename van bestuursdwang op foutgeparkeerde
fietsen en de daarmee samenhangende fietsbezwaren. De opdrachtgever constateerde dat veel
fietsbezwaren in een vroeg stadium komen te stranden omdat die bezwaren kansarme gronden
bevatten. Vanuit daar ontstond het idee om burgers beter te informeren. Als oplossing voor dit
probleem is een juridisch kennissysteem ontwikkeld waarmee gerichte kennis over de
parkeervoorschriften en bezwaaroverwegingen wordt overgebracht.
De centrale onderzoeksvraag is: in hoeverre kan een juridisch deugdelijk en gebruiksvriendelijk
kennissysteem bijdragen aan informatievoorziening aan burgers van de gemeente Amsterdam
omtrent de slaagkans van een fietsbezwaar?
Om tot een goede eindconclusie te komen is onderzoek gedaan naar de juridische kaders ten aanzien
van de handhavings- en bezwaarprocedure, de eisen die worden gesteld door het principe van legal
service design, de meest aangevoerde bezwaargronden en het programma Berkeley Publisher. Op
basis van de bevindingen is een kennissysteem ontworpen en onderworpen aan gebruikerstesten.
6.3 Deelconclusies
Op basis van het juridisch kader kan geconcludeerd worden dat fietsverwijdering kan worden
gekwalificeerd als een last onder bestuursdwang waartegen bezwaar kan worden gemaakt binnen
zes weken. De wijze van bekendmaking van het besluit brengt implicaties mee. Een belangrijk gevolg
hiervan is een bezwaartermijn langer dan zes weken. Daarnaast blijkt uit rechtspraak dat het college
haar onderzoeksmethode omtrent de parkeerduur moet professionaliseren. Veel bezwaarzaken
leiden nu tot gegrondheid vanwege gebreken in het juridische proces.
De vereisten van legal service design wijzen uit dat het juridische kennissysteem moet voldoen aan
de principes van legal design thinking: voorafgaand aan het ontwerp moet nagedacht worden over
de problemen, wensen en behoeften van de gebruiker. Daarnaast dient het juridische kennissysteem
in prototypen uitgebouwd te worden en onderworpen te worden aan gebruikerstesten. De tekst
dient te voldoen aan begrijpelijke taal en duidelijke opmaak.
Het dossieronderzoek heeft inzicht gegeven in de frequenties van aangevoerde bezwaren. De vaakst
aangevoerde bezwaargronden hebben betrekking op betwisting van de constateringsmethode, duur
van de begunstigingstermijn en de verplaatsing van fietsen door anderen. Voor de
bezwaarcommissie zijn de foto’s en registraties van de handhavers leidend en oordeelt heel strikt.
Vanwege de veelvuldigheid en gelijkenissen van de aangevoerde en overwogen bezwaren is
automatisering middels een juridisch kennissysteem mogelijk gebleken.
De testresultaten wijzen op een korte doorlooptijd van het systeem. Het model is binnen vijf minuten
te doorlopen en dat draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid. Wel is gebleken dat veel burgers de
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toegepast bij de gemeente Amsterdam, dient de hoeveelheid tekst te worden verminderd. In plaats
daarvan dienen meer infographics te worden opgenomen. Tegelijkertijd moet worden gewaakt tegen
verwarring omdat uit de testresultaten ook gebleken is dat afbeeldingen niet altijd verduidelijkend
werken. Uit de testresultaten is bovendien gebleken dat burgers het gestandaardiseerde advies dat
wordt uitgebracht opvolgen. Het kennissysteem is persoonlijk gemaakt. Iedere gebruiker krijgt de
geldende regel die van toepassing is op zijn situatie weergegeven. Dit zorgt ervoor dat burgers meer
begrip tonen voor het parkeerbeleid. De daadwerkelijke effectiviteit van het kennissysteem kan na
implementatie worden geanalyseerd.
6.4 Eindconclusie
Dit onderzoek heeft aangetoond dat een juridisch kennissysteem zal werken bij de gemeente
Amsterdam. Bovendien is de doelstelling om burgers geïnformeerd de bezwaarprocedure in te leiden
haalbaar en uitvoerbaar gebleken. De vereisten hiervoor zijn grondige juridische analyse van het
betreffende onderwerp, toepassing van legal service design en het uitvoeren van gebruikerstesten.
Wanneer wordt voldaan aan deze vereisten kan het juridische kennissysteem in grote maten dienen
als hulpmiddel om burgers van informatie te voorzien.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat veranderingen in de werkinstructies van de afdeling
Handhaving en het gehanteerde beleid door de bezwaarcommissie, het kennissysteem direct
beïnvloeden. Mogelijke veranderingen daarin leiden tot veroudering en onvolledigheid van het
kennissysteem. De juridische deugdelijkheid kan dus alleen worden geborgd als het kennissysteem
continu wordt doorontwikkeld. In de volgende paragraaf komen de voorgestelde aanbevelingen op
dit vlak aan bod.
6.5 Aanbevelingen
Bij dit onderzoek is een juridisch deugdelijk en gebruiksvriendelijk kennissysteem ontworpen. Het is
bijna gereed voor implementatie. Het kennissysteem zal burgers advies geven over de slaagskans van
een eventueel in te dienen fietsbezwaar. Alvorens daartoe over te gaan dient het Juridisch Bureau de
volgende stappen uit te voeren.
1. Aanwijzingsbesluiten geordend vastleggen
Het onderzoek is in het begin bemoeilijkt vanwege de slechte vindbaarheid van de
aanwijzingsbesluiten. Daarbij zijn tussentijds aangewezen gebieden veranderd. Er dient een
format te komen, met toepassing van legal design, om het overzicht van de
aanwijzingsbesluiten goed te beheren.
2. Richtsnoer beslisafwegingen aanpassen
Momenteel dient het interne document genaamd ‘FietsABC’ als richtsnoer voor
beslisafwegingen. Die richtsnoer is echter verouderd en bevat niet de recente werkwijzen en
regelgeving. Een sterke aanbeveling is dan ook om een nieuw handboek op te stellen met
inachtneming van de vereisten van legal design.
3. Aanpassen termijnbewaking
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat wegens de complexiteit van de wijze van
bekendmaking van het besluit, bezwaarmakers zich vrij snel kunnen beroepen op
verschoonbare termijnoverschrijding. Aangezien de rode sticker zal blijven fungeren als
primair besluit en het onmogelijk blijkt om op een andere geschikte wijze bekendmaking
daarvan te bewerkstelligen, zal de bezwaarcommissie een marge moeten incalculeren in de
termijnbewaking. Concreet wil dit zeggen dat voor fietsbezwaren rekening moet worden
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4. Bewaartermijn fietsen niet verkorten
De uitrekking van de bezwaartermijn heeft gevolgen voor de bewaartermijn van fietsen bij
het fietsdepot. Momenteel worden bruikbare fietsen na zes weken verkocht aan een
opkoper. Vaak heeft dit als gevolg dat afgifte aan een in het gelijkgestelde belanghebbende
niet mogelijk is. De gemeente verstrekt dan een geldbedrag ter hoogte van de waarde van de
fiets. Het fietsdepot wil wegens te kort aan capaciteiten, de bewaartermijn inkorten. Het
inkorten van de bewaartermijn zorgt echter voor meer schadeclaims. Wel wordt opgemerkt
dat de kosten moeten worden opgewogen tegen de baten.
5. De rode sticker aanpassen
Uit recente rechtspraak is gebleken dat de rechtsmiddelenverwijzing op de huidige rode
sticker niet voldoende is. Enkel de verwijzing naar de website van de gemeente Amsterdam is
geen goede manier om bezwaarmakers te wijzen op hun recht tot het indienen van bezwaar.
De tekst op de rode sticker moet daarom de bezwaarmogelijkheden concreet beschrijven.
6. Kennisgevingsbesluit aanpassen
Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat het afhaalbewijs dat wordt uitgegeven door het
fietsdepot ten onrechte de indruk wekt dat de bezwaartermijn vanaf dat moment begint te
lopen. Dit document is een dragende factor voor de gebruiksvriendelijkheid van het
juridische kennissysteem omdat dit door de gebruiker bij de hand dient te worden genomen.
Het advies is om de naam ‘Kennisgeving besluit’ om te zetten naar ‘Afhaalbewijs Fietsdepot’.
7. APV aanpassen
Momenteel bevat de APV geen grondslag voor het verwijderen, meevoeren en opslaan van
fietsen die geparkeerd zijn op een plaats bestemd voor werkzaamheden. Het college is
daarom van mening dat belanghebbenden geen bestuursrechtelijk bezwaar kunnen
indienen. Het gevolg hiervan is dat deze vorm van parkeerovertredingen niet kan worden
opgenomen in het kennissysteem. Een aanpassing van de APV is daarom aanbevolen.
8. Handboek Handhaving Fietsparkeren actualiseren
Momenteel is het ‘Handboek Handhaving Fietsparkeren’, het werkboek voor handhavers en
bovendien gericht op burgers om hen te informeren over het parkeerbeleid. Dit handboek is
echter verouderd en omvat niet de recentelijk gewijzigde werkinstructies en regelgeving. Het
college dient een nieuw handboek vast te stellen.
9. Werkwijzen handhavers evalueren
Veel gegronde bezwaren hebben als oorzaak dat er procedurefouten worden gemaakt. De
afdeling Handhaving heeft gedurende dit onderzoek haar werkwijzen aangepast. Het maken
van meer foto’s is bv. deels doorgevoerd. Wel dient nog een goed instructieboek te komen
waarmee de handhavers schematisch tewerk worden gesteld. Hiermee kunnen
procedurefouten worden voorkomen.
10. Kennissysteem doorontwikkelen
Het kennissysteem is uitvoerig getest en bijna gereed voor implementatie. De aangewezen
gebieden die tussentijds zijn gewijzigd dienen in kaart gebracht te worden. Daarnaast zijn in
de tussentijd wijzigingen aan de locatienamen aangebracht door het fietsdepot. Deze nieuwe
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aanbevelingen zijn opgevolgd, dient het kennissysteem een update te krijgen waarna het
klaar zal zijn voor implementatie.
11. Kennissysteem implementeren
Wanneer de nodige aanpassingen en verbeteringen zoals hierboven omschreven zijn
aangebracht, dient het model opgemaakt te worden in de huisstijl van de gemeente
Amsterdam. Vervolgens dient deze geïntegreerd te worden op de gemeentelijke webpagina.
Het advies is om deze integratie te laten uitvoeren door een projectteam samengesteld uit
de ontwerper van het model, ICT-beheer en de webredactie.
12. Uitvoeren analyse effectiviteit
Zoals eerder aangehaald belooft het kennissysteem veel efficiency door tijd- en
kostenbesparing. Uit de testresultaten is immers een eerste indruk gegeven door de
testpersonen. Zij volgden allemaal het uitgebrachte advies op. Na de implementatie van het
kennissysteem zou het Juridisch Bureau een analyse moeten uitvoeren door het aantal
binnenkomende bezwaarschriften en websitebezoeken te bestuderen. Afhankelijk van het
resultaat kunnen vervolgstappen worden gezet voor verdere uitbreiding van
kennissystemen.
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BIJLAGE 3
INTERVIEW MET JURISTEN
Respondenten:
Functie:
Datum:

D. Sanders en L. van Klooster
Jurist afdeling Algemeen Publiekrecht
02-10-2019

1. Wanneer is het JB gestart met fietsbezwaren?
Het Juridisch Bureau is in 2015 gevormd, daarvoor was er per stadsdeel een eigen juridische afdeling die de eigen fietsbezwaren afhandelde. Eind 2016
is het JB begonnen met het behandelen van fietsbezwaren onder de noemer Juridisch Bureau. Het JB zit sinds oktober 2017 pas gezamenlijk op één
locatie. Daarvoor zat iedereen op zijn eigen stadsdeelkantoor.
2. Op welke wijze gaan jullie te werk wanneer een bezwaarschrift binnenkomt?
Wij stellen in beginsel geen beslissingen op bezwaar op. Dat doen de juristen van het betreffende stadsdeel. Onze taak houdt alleen in dat wij een
advies opstellen voor die jurist. Allereerst wordt gekeken naar plaats van de overtreding. Indien de fiets is verwijderd in de stadsdelen Centrum en Zuid
schrijven wij een advies, volgens ons eigen format, en verzenden deze aan de betreffende behandelaar. Ons advies is vaak leidend. Het wordt gehecht
aan de beslissing op bezwaar. Wanneer het gaat om zaken uit de overige stadsdelen versturen wij ons advies eerst naar het Dagelijks Bestuur (DB). Zij
keuren het advies goed. Hierna versturen wij het advies naar de juridische afdeling van het stadsdeel waarin de fiets is verwijderd. Zij stellen een
beslissing op bezwaar op.
Afhankelijk van de uitkomst van ons advies verschilt de werkprocedure. Indien wij de bezwaarmaker geheel in het gelijk stellen en dus ook de gehele
schadevergoeding toewijzen, stellen wij een zogeheten afdoeningsbrief op. Dit document is geen officiële beslissing op bezwaar. In deze brief
informeren we de burger en geven aan dat het bedrag zal worden overgemaakt op zijn rekening. Dit doen wij namens alle stadsdelen. Alleen de
coördinator van dat stadsdeel wordt ingelicht. Wanneer wij de bezwaarmaker gelijk geven maar het schadebedrag niet redelijk vinden volgen we de
reguliere procedure. Er volgt dan dus wel een beslissing op bezwaar. In het geding is dan nog alleen het bedrag dat moet worden overgemaakt. Bij
ongegronde zaken wordt tevens de reguliere procedure gevolgd.
3. Uit rapportcijfers blijkt dat veel zaken gegrond worden verklaard (26%). Hoe komt dat?
Wij merken inderdaad dat, vooral de laatste maanden, veel zaken gegrond worden verklaard. De gemeentelijke handhavers maken namelijk veel
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constateringsmiddel, ofwel de omstreden krijtstreep, wordt doorgaans niet juist aangebracht. Daarbij zijn de handhavers verplicht om hun constatering
van de overtreding vast te leggen in een zogeheten constateringsformulier. Daarin staat vermeld op welke plaats de fiets is aangetroffen, welke regel is
geschonden en op welke datum en tijdstip de overtreding heeft plaatsgevonden. Een foto van de fietsband met de krijtstreep en sticker wordt gehecht
aan dit document. We zien heel vaak dat dit formulier gebreken vertoont zoals leeggelaten velden, verkeerde adressen en ontbrekende foto’s van de
fiets. Indien er geen foto is gemaakt mag al niet worden overgegaan tot bestuursdwang omdat het bewijs dan ontbreekt. De rechter heeft dit ook
bepaald in zijn uitspraak.
4. Op welk moment gaat de bezwaartermijn in?
Op de dag dat de fiets wordt verwijderd en vervoerd naar het fietsdepot. De sticker die geplakt wordt op de fiets dient als besluit in de zin van Awb.
Vanaf het moment van het aanbrengen van de sticker gaat dus de bezwaartermijn van start. Veel bezwaarmakers denken echter dat het
kennisgevingsbesluit (het papiertje dat wordt afgegeven bij het ophalen van de fiets) dient als primair besluit. Daarom heerst er veel verwarring
omtrent de bezwaartermijn. Overigens kloppen de gegevens op het kennisgevingsbesluit vaak ook niet altijd. Daarom kan het zijn dat er een ander
verwijderingsadres staat vermeld dan wat juist is.
De rechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat de sticker mag dienen als besluit in de zin van de Awb. De eiser is echter in hoger beroep gegaan, dus
dat wordt afwachten.
5. Welke problemen ervaren jullie bij het opstellen van een goed advies?
Een probleem waar tegenaan wordt gelopen is het constateringsformulier en bijbehorende foto. De foto wordt namelijk gemaakt op het moment dat
de fiets wordt verwijderd. Daarop is dan te zien dat de krijtstreep niet is verdwenen en de sticker ook daadwerkelijk is aangebracht. Hieruit wordt de
conclusie getrokken dat 1) de fiets niet is gebruikt en 2) de gebruiker in de gelegenheid is gesteld om de fiets te gebruiken.
Uit de foto blijkt daarentegen niet wanneer de krijtstreep is aangebracht. De datum van het aanbrengen wordt wel geregistreerd door handhaving
maar wordt niets mee gedaan. Daarom is de vraag of zo een krijtstreep wel degelijk wegvaagt wanneer men ermee rijdt. In een uitspraak heeft de
rechter beslist dat deze methode niet waterdicht is. De gemeente heeft om die reden een onderzoek gestart welke inmiddels is afgerond. Binnenkort
wordt het onderzoek voorgelegd aan de rechtbank.
Ook het beleid rondom verwaarloosde fietsen is niet helemaal correct. Ongebruikte fietsen worden te snel aangemerkt als wrak of verwaarloosd. Het
gevolg is dan dat deze worden vernietigd. Achteraf volgt dan het bezwaar. De fiets kan je niet meer teruggeven dus dan gaat het om de hoogte van de
schadevergoeding. Het is niet altijd eenvoudig om de waarde van de fiets te bepalen. De meeste bezwaren op dit vlak worden dan ook gegrond
verklaard.

- 10 6. Welke werkwijze hanteren jullie nu het nog onduidelijk is met de betreffende constateringsmethode?
Totdat er een einduitspraak komt in deze kwestie blijven wij de krijtstreepmethode toepassen. Dat wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat de fiets niet is
gebruikt als uit de foto blijkt dat de krijtstreep zichtbaar is. Wel is het zo dat wij een afweging maken. Indien bezwaarmaker aanvoert de fiets een kort
stukje heeft gebruikt dan gaan wij sneller uit van een gegrond bezwaar. Omdat wij dan aannemen dat het krijtstreepje niet heeft gewerkt. Ook als blijkt
uit foto’s dat de krijtstreep/sticker verkeerd of onduidelijk is aangebracht gaan we eerder over op een gegrondverklaring.
7. Wat zijn de meest voorkomende bezwaargronden?
De meest voorkomende bezwaren zijn als volgt opgesomd door het JB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fiets buiten voorziening maar geen hinder voor de doorgang
Begunstigingstermijn
Fiets door ander uit rek gehaald en buiten de voorziening aangetroffen
Fiets door ander uit vak gehaald en buiten de voorziening aangetroffen
De bebording is niet aanwezig, tekstueel niet goed, onduidelijk etc.
Schade: kosten van bezwaar (waaronder reiskosten en verletkosten)
Schade: overige schade: opengeknipt slot/gederfde inkomsten
Schade: aan fiets
Fiets verwijderd o.g.v. art. 4.27 lid 2a (7/14 dgn) maar bezwaarde betwist overschrijden parkeerduur
Verwaarloosde fietsen
Gelijkheidsbeginsel (“u had de fiets naast die van mij ook moeten weghalen”)
De krijtstreep-methode is niet deugdelijk

8. Uit rapportcijfers blijkt dat bellen met de burger niet helpt. Hoe komt dat?
Wij zijn verplicht om de burger te bellen n.a.v. een binnengekomen bezwaarschrift. Dit is in het kader van de informele bezwaarprocedure. Ik denk dat
het niet effectief is omdat de bezwaarmakers het simpelweg niet eens zijn met het beleid en de werkwijze van de gemeente. Voor ons is het geldende
beleid ook soms moeilijk te verdedigen vanwege de contradicties omtrent beleid zoals de krijtstreep-kwestie. Bovendien hebben burgers in dat stadium
al een bezwaarschrift ingediend en wachten liever op de beslissing in plaats van dat zij het intrekken.
9. Uit rapportcijfers blijkt dat de bezwaarmaker zelden in beroep gaat. Hoe komt dat?
Bezwaarmakers moeten griffierechten betalen om in beroep te gaan bij de rechtbank. Omdat de schade minder groot is in verhouding met dat bedrag

- 11 besparen veel mensen zich de moeite. Daarbij hebben ze intussen hun fiets opgehaald en zijn de kosten gemaakt. Alleen enkelen die er een
principekwestie van maken gaan in bezwaar. Het kost 174 euro om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

10. De begunstigingstermijn. Valt daar nog iets over te zeggen?
Tenzij er sprake is van spoedeisendheid moet een begunstigingstermijn worden gegeven. Fietsen die geparkeerd staan in een 6-weken-zone krijgen
zeven dagen de tijd. Fietsen geparkeerd in een 2-weken-zone krijgen twee dagen de tijd. Termijnen die wij hanteren zijn gerechtvaardigd door de
rechtspraak. De rechter heeft geoordeeld dat anders veel gedogen wordt. Binnen welke termijn kan iemand zijn fiets verwijderen? Daarbij hebben
verkeerd geparkeerde fietsen ook een aanzuigende werking. Buiten de voorziening geparkeerde fietsen krijgen een uur de tijd om verplaatst te worden.
Dat vinden mensen te kort. De gemeente wil overigens ook deze tijd verkorten tot een kwartier. De reden hiervoor is omdat de indruk wordt gewekt
dat voor een ‘vlug bezoekje’ een fiets buiten de voorziening mag staan voor één uur.
11. Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
-

Algemene wet bestuursrecht
Afdeling 5.3.1 - Last onder bestuursdwang
Gemeentewet
Artikel 125 - bevoegdheid opleggen bestuursdwang
Algemene plaatselijke verordening Amsterdam
Artikel 4.27 - Fietsparkeren
Aanwijzingsbesluiten
Jurisprudentie

12. Hoeveel bezwaren (schadeclaims) omtrent werkzaamheden/evenementen komen binnen?
Die bezwaren komen zelden tot nooit voor. Bovendien worden die enkelingen doorverwezen naar de stadsdelen die deze zelf in behandeling nemen.
13. Welke beslistermijnen zijn van toepassing? Waar kan ik deze vinden?
Bezwaartermijn is zes weken. Beslistermijn is zes weken met mogelijkheid tot verlengen met nogmaals zes weken. Conform de Awb.

- 12 14. Welke regel m.b.t. parkeerduur en parkeervoorzieningen geldt er buiten de ring A10 (NS-stations daargelaten)?
Buiten de ring geldt geen maximum parkeerduur of parkeren binnen de voorziening. Hinderlijk geparkeerde fietsen en fietsen op een afgezette
parkeerplaats voor bijvoorbeeld evenementen of werkzaamheden worden wel verwijderd. Opmerkelijk is de ankerfiets. Dat is een fiets vastgemaakt
aan een andere fiets die niet gebruikt is (en dus in overtreding). De handhaver mag dan beide fietsen verwijderen.
15. Staan overal borden? Hoe zit het met de vele losse straataanwijzingen?
Ja als het goed is staan in alle gebieden borden. Het is echter zo dat het verkeersbord niet de regel in het leven roept. Die staat in wetgeving. Een
beroep op een onjuist of onduidelijk verkeersbord slaagt daarom niet. Naast de aangewezen gebieden zijn ook straten waar bepaalde regels gelden.
Bijvoorbeeld de Kinkerstraat, Eerste van der Helstraat en de zijstraten van de Rode Loper.
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BIJLAGE 4
ACHTERGRONDINFORMATIE TESTGEBRUIKERS
Aantal deelnemers: 5/6
Startdatum: 2019-12-09
locatie: Prins Hendrikkade 21-G Amsterdam
Type
Starttijd
deelnemer
09:30
deelnemer
10:30
deelnemer
13:00
deelnemer
14:00
deelnemer
15:00

Geslacht Leeftijd
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Vrouw

52
22
37
53
51

Aantal deelnemers: 3/3
Startdatum: 2019-12-10
locatie: Prins Hendrikkade 21-G Amsterdam
Type
Starttijd
deelnemer
09:00
deelnemer
10:00
deelnemer
11:00

Geslacht Leeftijd
Vrouw
Man
Vrouw

Plaats
55 Amsterdam
53 Amsterdam
36 Amsterdam

Plaats
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Beroep
Postbode
Onderwijsassistente
Werkzoekend; voorheen cateraar
Pedagogisch medewerker
Zorgvelener

Samenvatting gezinssituatie
Samenwonend, Uit- en thuiswonende kinderen
Getrouwd, Geen kinderen
Alleenstaand,
Getrouwd, Alleen thuiswonende kinderen
Alleenstaand, Uit- en thuiswonende kinderen

Ben je inwoner van de gemeente Amsterdam?
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam

Beroep
Géén, thuisblijvende ouder
ondernemer

Samenvatting gezinssituatie
Getrouwd, Uit- en thuiswonende kinderen
Getrouwd, Alleen thuiswonende kinderen
Samenwonend, Uit- en thuiswonende kinderen

Ben je inwoner van de gemeente Amsterdam?
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam
Ja, ik woon in Amsterdam

Heb je ervaring met het in beroep gaan tegen een besluit van de gemeente Amsterdam? Heb je een fiets?
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, ik heb een fiets

Heb je ervaring met wegknippen van je fiets door de gemeente?
Ja, daar heb ik ervaring mee
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Ja, daar heb ik ervaring mee
Nee, daar heb ik geen ervaring mee

Wat is het niveau van jouw huidige of hoogst afgeronde opleiding?Wat is de hoogte van het (bruto) jaarinkomen van het huishouden?
MAVO / VMBO-Theoretisch / VMBO Gemengd
0 - 20.000 euro
MBO niveau 1, 2 of 3
0 - 20.000 euro
Basisschool
0 - 20.000 euro
MBO niveau 1, 2 of 3
20.001 - 25.000 euro
MAVO / VMBO-Theoretisch / VMBO Gemengd
0 - 20.000 euro

Heb je ervaring met het in beroep gaan tegen een besluit van de gemeente Amsterdam? Heb je een fiets?
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Ja, ik heb een fiets
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, ik heb een fiets

Heb je ervaring met wegknippen van je fiets door de gemeente?
Nee, daar heb ik geen ervaring mee
Ja, daar heb ik ervaring mee
Ja, daar heb ik ervaring mee

Wat is het niveau van jouw huidige of hoogst afgeronde opleiding?Wat is de hoogte van het (bruto) jaarinkomen van het huishouden?
WO
45.001 euro of meer
WO
25.001 - 45.000 euro
HBO
25.001 - 45.000 euro
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BIJLAGE 5
INTERVIEW MET UX-RESEARCHER
Naam:
Functie:
Onderzoekers:
Datum:

Edith van der Does
UX-Researcher
Daphinia Hermans, Kasim Bahadir & Tijn Iserief
11-11-2019

D: Wat is precies je functie?
E: Ik ben UX-researcher, User Researcher, het is maar net hoe je het noemt. Ik doe dit al 15 jaar. Wat dat betekent is dat ik onderzoek doe op het gebied
van digitale producten en diensten. Eigenlijk kijk ik naar ‘hoe kan de doelgroep ermee overweg?’, ‘lukt het ze om ermee te doen wat ze ermee moeten
doen?’, ‘gaat dat efficiënt, effectief, op een prettige manier?’, etc. Je herekent waarschijnlijk wel als je online iets wil kopen of opzoeken, dat je wel eens op
websites komt en dat je denkt ugh en dat je de website wegklikt. Ik doe onderzoek om dat te voorkomen.
K: Hoe ver is de gemeente Amsterdam als je die vergelijkt met andere overheidsinstanties of commerciële instanties?
E: Het verschilt heel erg. Kijk amsterdam is een grote gemeente die geld heeft. De meeste gemeenten zijn niet zo groot en hebben ook niet zoveel geld om
te investeren in digitale dienstverlening, hoewel dat wel wordt geprobeerd in verband met bezuinigingen. Maar Amsterdam heeft ook gewoon de
mogelijkheden om dingen uit te proberen, om dingen gewoon te doen en kijken of het aan slaat. Dus dat is het fijne aan Amsterdam en dat heeft Den haag,
Rotterdam en Utrecht ook. Maar ja, ik heb heel lang in Zeewolde gewoond met twintigduizend inwoners en daarvan zeiden ze heel snel: ‘kom maar naar de
balie dan regelen we het daar wel’. En binnen de grote gemeenten verschilt het ook weer, want de nadruk in Rotterdam ligt op iets anders dan hier in
Amsterdam.
D: En welke onderzoeksmethoden gebruiken jullie in het testlab en waarom gebruiken jullie die?
E: Voor dit onderwerp testen we de usibility. Usibility is gebruiksvriendelijkheid. Wat ik nog vergeet te melden dat het een ‘taal voor allemaal’ project is.
Alles wordt herschreven op A1-niveau. Dat is het idee. En dat maakt dit heel interessant, omdat dit een heel juridisch gebied is. En in hoeverre kun je dat
goed vertalen naar A1-niveau en is dat mogelijk of moet het toch op A2-niveau. Ook is het voor de eerste keer dat we het digitaal gaan testen. Tot nu toe
zijn alleen de brieven met besluiten getest. Dus dat is heel spannend nu we het taalniveau gaan testen in combinatie met de computervaardigheid.

- 15 Een usibilitytest is een onderzoek, afhankelijk van de grootte van je doelgroep, nodig je 5 á 6 respondenten uit en eigenlijk simpel gezegd, vraag je aan hen
om de website te gaan doorlopen. Dat doe je aan hand van een taak die aansluit bij hun realiteit. Dus wat hun in het echte leven al is gebeurd of wat ze
zouden kunnen gaan doen of ze komen er in ieder geval voor in aanmerking. Dus het zijn potentiële gebruikers van hetgeen dat jij gaat testen. Dat doen we
in een onderzoeksruimte. Het is een één-op-één-sessie. Ik zit naast hen en ik interview hen ook. Het onderzoek begint met een inleiding waarin ik vertel wat
voor soort onderzoek het is. Over het algemeen weten de respondenten niet waar het over gaat. Straks met fietsknippen, heb ik gevraagd om twee mensen
die ervaring hebben met fietsknippen en de andere vier mensen dat ze ieder geval een fiets hebben, want je wilt wel dat ze tot de doelgroep behoren. Net
als met auto’s wegslepen, komt een groot deel van de respondenten van buiten Amsterdam en twee uit Amsterdam.
Met de stadspas hebben we een 0-meting gedaan met de huidge content. Vervolgens hebben we een analyse sessie gedaan en dan gaan we kijken wat
hebben we allemaal gezien en gehoord tijdens het onderzoek. Dan gaan we kijken naar oplossingen voor de issues die we gezien hebben in het onderzoek.
Nu gaan ze voor de stadspas het besluit en de content herschrijven op basis van de analyse. Aankomende donderdag gaan we testen met zes laaggeletterde
respondenten en daarmee gaan we de nieuwe content en het besluit testen. De dag erna gaan we testen met drie geoefende lezers, dat zijn gewoon zoals
wij die gewoon een boek kunnen lezen om te testen of die content die voor laaggeletterde geschreven niet als beledigend wordt ervaren, want je wil dat
iedereen zich prettig voelt bij die testen. En dit gaan we dus ook doen voor fietsknippen en auto’s wegslepen. En we gaan kijken of die laaggeletterden de
taal in jullie beslisboom kunnen begrijpen en of überhaupt mensen een beslisboom kunnen gebruiken.
D: Want stel die zes mensen komen, hoe verloopt zoiets?
E: Het eerste wat ik doe is aan de persoon vertellen waarom ze hier zijn, dat het opgenomen wordt, dat het een website onderzoek is en dat ze hardop
moeten denken. Dit is mijn standaard-uitleg. Vervolgens doe ik kort een interview over wie die persoon is. Het interview is ook om mensen op hun gemak
te stellen en hen doen vergeten dat het wordt opgenomen. En daarna ga ik langzaam naar het onderwerp toe werken. Dan zal ik de brief geven waarin het
besluit staat en vertel hen dat ze het niet eens zijn met het besluit en vraag hen wat ze gaan doen. Vanaf daar laat ik ze eigenlijk een beetje los, want het
gaat erom wat doen die mensen. Ik zeg zo min mogelijk, omdat ik wil dat mensen hun natuurlijke ding doen. We gaan namelijk eerst kijken of mensen
überhaupt zelf bij de beslisboom uit komen en als ze dat niet doen ga je vragen stellen aan de mensen waardoor zij uiteindelijk online gaan. Maar een
beslisboom is niet een losstaand ding, dat staat in een context en niet alleen in de context online, maar ook in de context van de gebruiker. Als je alleen de
beslisboom test, zal je het gebruik niet testen. Dat moet namelijk met een context getest worden.
D: En stel dat de respodenten dan uiteindelijk bij de gemeente Amsterdam website komen en bij de beslisboom, waar moeten wij dan op letten bij de
respondenten?
E: Ja, dan kijk je via een monitor mee of er is een oneway mirror. Jullie kunnen het beeldscherm zien van de respondent, de respondent zelf via een
webcam en afhankelijk van de locatie kunnen jullie ook de hele ruimte zien. Jullie kunnen alles horen en alles zien. En wat ik altijd heb voor de meekijkers, is
een meekijkinstructie, waarop staat waar je op moet letten. En daar staat op de respondent zelf, wat valt je op aan de respondent, wat voor uitspraken zijn

- 16 er die je opvallen, wat zeggen ze over het algemeen over bezwaarmaken, is er iets te zeggen over de hele flow, zijn er dingen die opvallend zijn, hoe zoeken
ze informatie en welke woorden gebruiken ze, gaan ze googlen of gaan ze meteen naar amsterdam.nl, hoe komen ze bij hun informatie, is die informatie
herkenbaar voor hen, begrijpen zij wat ze lezen, de lay-out, enzovoorts. Ik weet niet hoe de beslisboom eruit komt te zien, maar daar is de lay-out heel
relevant. Dat de mensen begrijpen wat ze moeten doen en wat ze moeten aanklikken. Op het eind probeer ik altijd nog een evaluatie te doen met wat de
respondent goed vond en wat er beter kan. Er is heel vaak een discrepantie tussen wat mensen doen en wat mensen zeggen. Mensen kunnen iets in hun
hoofd bedacht hebben van zo werkt dat voor mij en als je hen dan vervolgens vraagt om het te doen dan doen ze het op een hele andere manier. Het zit zo
in hun hoofd en niet door hebben dat ze het in de praktijk heel anders doen. Dus je moet heel goed opletten wat de mensen zeggen en wat de mensen zien
vooral. Wat ik heel vaak heb is dat mensen gefrustreerd raken, omdat iets niet lukt. Met heel veel pijn, moeite, zweet, bloed en bijna tranen lukt het hen
eindelijk om iets te doen. Als ik dan aan het eind van het onderzoek vraag hoe het ging dan zeggen ze dat het best wel goed ging. Dan denk ik vijf minuten
geleden zat je er heel anders bij, maar oké. Zo zie je ook dat mensen hele andere dingen zeggen dan ze je laten zien.
D: Maar stel dat bijvoorbeeld de respondent luid begint te praten, mag je dan de conclusie trekken dat iemand gefrustreerd is of moet dit aan de hand van
bepaalde factoren?
E: Ja, eigenlijk zie je dat en merk je dat aan alles. Je moet bedenken dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is wat we doen. Dit is wetenschappelijk
onderbouwd en we zijn er pragmatisch in. Mensen zeggen wel eens dat met zes respondenten je niks kunt zeggen over het algemene gebruik, maar we
doen geen representatief onderzoek, want als ik dat zou doen moet ik ongeveer 500 mensen dit onderzoek moeten laten doen. Dan ben je een jaar bezig.
Terwijl bij het onderzoek zal je merken dat je de rode draad na 4 of 5 respondenten wel gevonden hebt en dat je daarna dezelfde dingen gaat horen en
zien. Het is inzichtgevend en niet kwantitatief onderzoek. We zijn opzoek naar de struikelpunten en waarom het problematisch is. Het is zonde van het geld
om 500 honderd mensen te onderzoeken, terwijl je na 3 respondenten al weet dat ze de achterkant niet lezen.
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BIJLAGE 6
DOSSIERANALYSE: ONGEGRONDE BEZWAARDOSSIERS (VERWIJDERGROND: BUITEN VOORZIENING)
Zaaknummer
JB.18.011257.001
JB.18.011525.001
JB.18.011833.001
JB.18.011837.001
JB.18.011846.001
JB.18.012153.001
JB.18.012155.001
JB.18.012454.001
JB.18.012769.001
JB.18.012856.001
JB.18.012886.001
JB.18.013511.001
JB.19.000258.001
JB.19.001070.001
JB.19.001120.001
JB.19.001663.001
JB.19.001665.001
JB.19.001670.001
JB.19.002253.001
JB.19.002512.001
JB.19.002679.001
JB.19.002811.001
JB.19.002922.001
JB.19.003048.001
JB.19.003052.001
JB.19.003432.001
JB.19.003628.001
JB.19.003657.001
JB.19.004412.001
JB.19.005043.001
JB.19.005202.001
JB.19.005207.001
JB.19.006493.001
JB.19.007045.001
JB.19.007370.001
JB.19.007527.001
JB.19.007532.001
JB.19.007811.001
JB.19.007814.001
JB.19.007821.001
JB.19.008161.001
JB.19.008229.001
JB.19.008232.001
JB.19.008546.001
JB.19.008823.001
JB.19.008827.001
JB.19.008837.001
JB.19.008909.001
JB.19.009223.001
JB.19.009860.001
JB.19.009874.001
JB.19.009882.001
JB.19.009885.001
JB.19.010331.001
JB.19.010384.001
JB.19.010611.001
JB.19.010712.001
JB.19.010752.001
JB.19.011302.001
JB.19.011426.001
JB.19.011442.001
JB.19.011560.001
JB.19.011835.001
JB.19.011947.001

Uitspraak
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond

Verwijdergrond
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening
Buiten voorziening

Bezwaargrond 1
Geen bord
Door een ander verplaatst
Verwarrende situatie
Geen bord
Niet op de hoogte
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst
Overmacht
Gelijkheidsbeginsel
Door een ander verplaatst
Geen bord
Geen ruimte
Geen hinder
Geen bord
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Geen ruimte
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Geen bord
Geen bord
Geen bord
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Geen ruimte
Onterecht beleid
Door een ander verplaatst
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Door een ander verplaatst
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Onterecht beleid
Verkeerd geïnformeerd
Door een ander verplaatst
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen ruimte
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Onterecht beleid
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Door een ander verplaatst
Geen ruimte
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst
Geen bord
Geen hinder
Door een ander verplaatst
Door een ander verplaatst

Bezwaargrond 2

Bezwaargrond 3

Geen hinder

Geen ruimte

Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Door een ander verplaatst

Geen hinder
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen ruimte
Geen ruimte

Geen ruimte

Geen hinder
Gelijkheidsbeginsel
Geen bord

Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen hinder

Geen bord
Geen ruimte

Geen hinder
Onterecht beleid
Gelijkheidsbeginsel
Geen bord

Geen of onredelijke begunstigingstermijn

Verwarrende situatie
Geen hinder
Onterecht beleid
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Geen ruimte
Fiets in goede staat

Gelijkheidsbeginsel
Geen bord
Geen ruimte

Geen ruimte
Onterecht beleid

Geen bord
Onterecht beleid

Geen hinder

Onterecht beleid

- 18 DOSSIERANALYSE: ONGEGRONDE BEZWAARDOSSIERS (VERWIJDERGROND: PARKEERDUURBEPERKING)
Zaaknummer
JB.18.012463.001
JB.18.013596.001
JB.19.000255.001
JB.19.001224.001
JB.19.001888.001
JB.19.002180.001
JB.19.002182.001
JB.19.002508.001
JB.19.002588.001
JB.19.002998.001
JB.19.003635.001
JB.19.004031.001
JB.19.005023.001
JB.19.005038.001
JB.19.005573.001
JB.19.005577.001
JB.19.005749.001
JB.19.005754.001
JB.19.006366.001
JB.19.006369.001
JB.19.006642.001
JB.19.007339.001
JB.19.007368.001
JB.19.007407.001
JB.19.007809.001
JB.19.007892.001
JB.19.008177.001
JB.19.008180.001
JB.19.008181.001
JB.19.008187.001
JB.19.009233.001
JB.19.009549.001
JB.19.009576.001
JB.19.010003.001
JB.19.012155.001
JB.19.012224.001

Uitspraak
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond
Ongegrond

Verwijdergrond
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren
Langparkeren

Bezwaargrond 1
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets is wel gebruikt
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets in goede staat
Gelijkheidsbeginsel
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Gelijkheidsbeginsel
Onterecht beleid
Fiets is wel gebruikt
Persoonlijke omstandigheden
Fiets in goede staat
Fiets in goede staat
Geen publieke ruimte
Fiets is wel gebruikt
Geen hinder
Persoonlijke omstandigheden
Fiets is wel gebruikt
Onterecht beleid
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Fiets in goede staat
Fiets in goede staat
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Fiets is wel gebruikt
Geen hinder
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Onterecht beleid

Bezwaargrond 2

Bezwaargrond 3

Fiets in goede staat
Fiets is wel gebruikt
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets in goede staat
Geen of onredelijke begunstigingstermijn

Fiets is wel gebruikt

Fiets is wel gebruikt

Fiets in goede staat

Door een ander verplaatst
Persoonlijke omstandigheden
Fiets is wel gebruikt
Onterecht beleid
Geen of onredelijke begunstigingstermijn

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden
Fiets is wel gebruikt
Fiets in goede staat

Onterecht beleid

Fiets in goede staat
Geen hinder
Fiets in goede staat

Fiets is wel gebruikt

Persoonlijke omstandigheden
Geen ruimte
Fiets is wel gebruikt
Geen hinder
Persoonlijke omstandigheden

Geen of onredelijke begunstigingstermijn

Onterecht beleid
Geen of onredelijke begunstigingstermijn
Fiets in goede staat
Geen of onredelijke begunstigingstermijn

Fiets in goede staat
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BIJLAGE 7
DOSSIERANALYSE: GEGRONDE BEZWAARDOSSIERS
Grond

Bezwaargrond

R eden gegrond

JB.18.011323.001 Gegrond
JB.18.011336.001 Gegrond

Buiten voorziening

Stickerdatum is onjuist

Buiten voorziening

Stickerdatum is onjuist

Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.
Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.

JB.18.011514.001 Gegrond
JB.18.011839.001 Gegrond

Buiten voorziening
Buiten voorziening

Geen sticker aangebracht.
Stickerdatum is onjuist

Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.
Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.

JB.18.011847.001 Gegrond
JB.18.012905.001 Gegrond

2 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets vormde geen hinder of gevaar.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

JB.19.000692.001 Gegrond
JB.19.001110.001 Gegrond

6 weken

Geen sticker aangebracht.

6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

JB.19.002310.001 Gegrond
JB.19.002515.001 Gegrond

Buiten voorziening
Buiten voorziening

Geen redelijke termijn geboden
Fiets is verplaatst door een ander

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.

Handhaver heeft de fiets onterecht verwijderd

JB.19.002806.001 Gegrond
JB.19.003047.001 Gegrond

Buiten voorziening
6 weken

Geen redelijke termijn geboden
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Handhaver heeft de fiets onterecht verwijderd

JB.19.003365.001 Gegrond
JB.19.003433.001 Gegrond

2 weken
Buiten voorziening

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Stickerdatum is onjuist

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.

Twee stickers met verschillende tijden

JB.19.004023.001 Gegrond
JB.19.004026.001 Gegrond
JB.19.004037.001 Gegrond

6 weken
Buiten voorziening
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Bijzondere reden
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Procedurefout
Procedurefout

Geen foto van markering
Bezwaarde had oude sticker niet verwijderd en dat leidde tot verwarring
Bezwaarde is verkeerd ingelicht door de gemeente

JB.19.004629.001 Gegrond
JB.19.005051.001 Gegrond

6 weken
Buiten voorziening

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Geen redelijke termijn geboden

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Geen grondslag in de APV

Fiets in een brommervoorziening

JB.19.005474.001 Gegrond
JB.19.005585.001 Gegrond

Buiten voorziening
6 weken

Geen sticker aangebracht.
Geen sticker aangebracht.

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

JB.19.005760.001 Gegrond
JB.19.006372.001 Gegrond

6 weken
2 weken

Geen sticker aangebracht.
Bijzondere reden

Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.
Procedurefout

Handhaver heeft de fiets onterecht verwijderd

JB.19.006448.001 Gegrond
JB.19.006495.001 Gegrond

6 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Handhaver heeft de fiets onterecht verwijderd
Foto van de krijtstreep ontbreekt

JB.19.006738.001 Gegrond
JB.19.006743.001 Gegrond

6 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Constateringsformulier ontbreekt
Constateringsformulier is onvolledig

JB.19.007330.001 Gegrond
JB.19.007812.001 Gegrond

6 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Krijtstreep is vervaagd

JB.19.007818.001 Gegrond
JB.19.007823.001 Gegrond

6 weken

Geen sticker aangebracht.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Foto sticker ontbreekt

6 weken

JB.19.007827.001 Gegrond
JB.19.008158.001 Gegrond

6 weken
Buiten voorziening

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Geen redelijke termijn geboden

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Procedurefout

Krijtstreep is vervaagd
Verschrijving handhaver

JB.19.008547.001 Gegrond
JB.19.008557.001 Gegrond
JB.19.008832.001 Gegrond

6 weken
6 weken
Buiten voorziening

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets stond wel in de voorziening

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Procedurefout

Krijtstreep is vervaagd

JB.19.008844.001 Gegrond
JB.19.008906.001 Gegrond

6 weken
Buiten voorziening

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Geen sticker aangebracht.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.

Foto fiets ontbreekt
Foto sticker ontbreekt

JB.19.009593.001 Gegrond
JB.19.009994.001 Gegrond

Buiten voorziening
6 weken

Geen ruimte in voorziening
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Foto sticker ontbreekt
Krijtstreep is vervaagd

JB.19.009998.001 Gegrond
JB.19.010334.001 Gegrond

6 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Krijtstreep is vervaagd
Krijtstreep is vervaagd

JB.19.010363.001 Gegrond

Buiten voorziening

Fiets vormde geen hinder of gevaar.

Procedurefout

Verkeerde grondslag

JB.19.010609.001 Gegrond

6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Krijtstreep is vervaagd

JB.19.010622.001 Gegrond
JB.19.011559.001 Gegrond

6 weken
Buiten voorziening

Bijzondere reden
Fiets stond wel in de voorziening

Gemeente kan niet aantonen dat de juiste begunstigingstermijn is geboden.
Procedurefout

Constateringsformulier is onvolledig
Handhaver heeft de fiets onterecht verwijderd

JB.19.013435.001 Gegrond
JB.19.013586.001 Gegrond

6 weken
6 weken

Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.
Fiets is wel gebruikt. Constateringswijze is onjuist.

Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.
Gemeente kan niet aantonen dat de constateringsmethode juist is toegepast.

Foto krijtstreep ontbreekt
Krijtstreep is vervaagd

JB.19.014121.001 Gegrond
JB.19.015125.001 Gegrond

Buiten voorziening
6 weken

Ik was niet op de hoogte van de regels
Geen sticker aangebracht.

Procedurefout
Gemeente kan niet aantonen dat een sticker is aangebracht op de fiets.

Fiets stak slechts gering uit het rek
Foto sticker ontbreekt

Zaaknummer

U itspraak

Meer specifiek

Wel sticker maar niet geregistreerd bij het fietsdepot

Foto krijtstreep ontbreekt
Foto fiets ontbreekt
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BIJLAGE 8
VERKORTE WEERGAVE VAN DATASET: STRATEN BINNEN RING A10 (TOTAAL 2780)
Straatnaam

Zone

Binnen voorziening

Volledig

V.nummer

Beschrijving

Code

A. Moenstraat
A.S. Onderwijzerhof
Aakhof
Aakpad
Aakstraat
Aalsmeerplein
Aalsmeerweg
Aambeeldstraat
Aandewind
Aardbeistraat
Abbenesstraat
Abebe Bikilalaan
Abram Dudok van Heelstraat
Abrikozenstraat
Accumulatorweg
Achillesstraat
Achter Oosteinde
Achtergracht
Achtersteven
Adama van Scheltemaplein
Adelaarsweg
Admiraal De Ruijterweg
Admiraal Helfrichstraat
Admiralengracht
Admiraliteitstraat
Adolf van Nassaustraat
Adriaan Loosjesstraat
Adriaan van Bergenstraat
Adrichemstraat
Aert van Nesstraat
Afrikanerplein
Afroditekade
Agamemnonstraat
Agatha Dekenstraat
Akkerdistelstraat
Akkerwindeweg
Akoleienstraat
Alan Turingplein
Albatrospad
Alberdingk Thijmstraat
Albert Cuypstraat
Albert Hahnplantsoen

6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
2 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
ja
Nee

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nee
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nee
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
0
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
0
nvt

Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal twee weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is verplicht.
Uw fiets mag hier maximaal zes weken onafgebroken staan. Parkeren binnen het fietsrek of parkeervak is niet verplicht.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
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BIJLAGE 9
TESTRAPPORTAGES - JURISTEN
Testsessie 1
Datum: 4-12-2019
Versie beslisboom: 0.6
De test is uitgevoerd op twee juristen werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondenten is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Respondent opent de beslisboom













De respondent merkt een fout op: er moet staan rek i.p.v. vak. Ook moet ‘fietsenstalling’ worden genoemd onder parkeervoorziening.
Respondent merkt op dat de zin ‘Mijn fiets is te snel verwijderd’ niet duidelijk genoeg is.
Respondent klikt de vraagtekens niet aan. Deze vallen niet op en nodigen niet voldoende uit. Een ‘i’ zou beter kunnen aangeven dat het een info-popup betreft.
Respondent merkt op dat het document ‘Kennisgeving besluit’ beter afhaalbewijs kan worden genoemd omdat deze benaming de burger kan
verwarren.
Respondent merkt het volgende op. De zin: ‘Ons advies: wij schatten uw kans laag’ is goed en duidelijk. Heeft een toegevoegde waarde. Mensen lezen
niet veel tekst. Deze tekst zorgt ervoor dat in één oogopslag het advies duidelijk is.
Respondent merkt op. De zinnetjes: ‘volgens u’ kunnen beter weggelaten worden.
Respondent merkt op. Een fiets buiten voorziening hoeft niet per definitie overlast te veroorzaken.
Respondent geeft aan dat de tekst over de rechtspraak anders kan.
Respondent merkt op. Het advies omtrent de borden overtuigt niet helemaal. Deze kan beter beredeneerd worden.
Respondent geeft aan dat er niet altijd een beslissing op bezwaar volgt. Ook worden er afdoeningsbrieven verstuurd waartegen geen beroep wordt
ingesteld. Die zin kan dus anders.
Respondent merkt op dat er binnenkort ook foto’s worden gemaakt van de eerste constatering. Aangezien deze regelhulp voor de toekomst bestemd is
mag die nieuwe werkinstructie ook erin.
Respondent merkt op dat er meer informatie mag komen over het feit dat de gemeente bezig is met het creëren van nieuwe parkeervoorzieningen. Dit
zorgt voor meer draagvlak.

- 22 Acties vereist



De tekst aanpassen op basis van de feedback.
De vraagtekens proberen te wijzigen naar ‘i’. Of duidelijker plaatsen op beeld.

Testsessie 2
Datum: 5-12-2019
Versie beslisboom: 0.65
De test is uitgevoerd op een jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondenten is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Respondent opent de beslisboom




Respondent vindt de term ‘kansrijk’ niet passend.
Respondent merkt op dat uit het kennisgevingsbesluit niet altijd blijkt of het om een 2 of een 6-weken-gebied gaat.
Respondent merkt op dat het scherm met de tekst ‘Houd kennisgevingsbesluit bij de hand’ eerder kan verschijnen. Omdat zo meteen duidelijk wordt
wat er wordt verwacht van de gebruiker.
 Respondent merkt een aantal spelfouten op.
 Respondent adviseert om het model zodanig te maken dat de gebruiker ook zonder het kennisgevingsbesluit het model kan doorlopen. Dat is nu niet
het geval.
Acties vereist
 De tekst aanpassen op basis van de feedback.
 Nadenken over hoe de beslisboom kan worden ingericht waardoor de gebruiker niet wordt verplicht om het afhaalbewijs bij de hand te hebben.
 Spelfouten eruit halen.
 Contact opnemen met het fietsdepot. Vragen of het kennisgevingsbesluit aangepast kan worden.
Testsessie 3
Datum: 5-12-2019
Versie beslisboom: 0.7

- 23 De test is uitgevoerd op een jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondent is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Respondent opent de beslisboom
 Respondent vindt dat de term ‘buiten voorziening’ anders geformuleerd kan worden. Veel burgers zullen dit niet begrijpen.
 Respondent merkt de vraagtekens niet op.
 Respondent vindt bijvoeglijk naamwoord in ‘advies is zeer laag’ te kort door de bocht. Hiermee kunnen gebruikers worden beïnvloed.
 Respondent merkt op dat de parkeerkaart eerder in beeld kan komen.
 Respondent vindt dat de vraag naar de bezwaargrond ‘Fiets is wel gebruikt’ eerder gesteld kan worden.
 Respondent ziet geen fouten in de juridische weergave van de beslisboom.
Acties vereist





Alleen aanvullende en minder belangrijke informatie opnemen in de information sources (vraagtekens). Deze worden namelijk door vrijwel niemand
opgemerkt. Om die reden wordt veel informatie niet gezien.
Een eindscherm maken met het advies en daarin de rechtsmiddelen opnemen.
Parkeerkaart naar voren schuiven.
De term ‘buiten voorziening’ aanpassen naar heldere taal.

Testsessie 4
Datum: 5-12-2019
Versie beslisboom: 0.8
De test is uitgevoerd op een jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondent is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Respondent opent de beslisboom




Respondent vindt de titel ‘De kansrijkheid van een fietsbezwaar’ niet duidelijk.
Respondent vindt het goed dat korte zinnen zijn gebruikt. Dit bevordert de leesbaarheid.
Respondent merkt op dat de term ‘kansrijkheid’ vervangen kan worden door ‘slagingskans’.

- 24  Respondent vindt dat onder ‘ongebruikte fietsen’ meer uitleg mag volgen hierover.
 Respondent merkt op dat binnen de gemeente Amsterdam is besloten om ‘u hebt’ te hanteren in plaats van ‘u heeft’.
 Respondent klikt de vraagtekens niet aan zoals de voorgaande testers.
 Respondent merkt op dat de zin ‘bezwaar maken heeft geen zin’ hard overkomt en zachter uitgedrukt kan worden.
 Respondent ziet geen fouten in de juridische weergave van de beslisboom.
Acties vereist






De titel van het model aanpassen naar: fiets verwijderd: wel of geen bezwaar?
De term kansrijkheid vervangen door slagingskans.
‘U heeft’ vervangen door ‘u hebt’.
De vraagtekens kunnen niet aangepast worden. De webdesigner van de gemeente kan dit wel wijzigen. Dit volgt later.
Zinnen die te kort door de bocht zijn aanpassen en zachter uitdrukken.

Testsessie 5
Datum: 5-12-2019
Versie beslisboom: 0.9
De test is uitgevoerd op een jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondent is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Respondent opent de beslisboom







Respondent heeft de straat snel kunnen vinden.
Respondent merkt op dat het model korte zinnen bevat en dat is positief. Volgens haar moet worden vastgehouden aan maximaal twee zinnen per
boodschap.
Respondent merkt op dat de aanduiding ‘zeer laag’ zachter kan worden uitgedrukt omdat dit burgers kan afschrikken of kan leiden tot een averechts
effect.
Respondent haalt enkele zinsfouten eruit.
Respondent merkt op dat bepaalde alinea’s kunnen worden omgedraaid.
Respondent geeft aan dat de vraagtekens niet worden gezien.

- 25  Respondent zou het fijn vinden als de plaatjes hoger in beeld zouden staan.
 Respondent ziet geen fouten in de juridische weergave van de beslisboom
Acties vereist


De taal- en zinsopbouw laten verbeteren door een ander.

Testsessie 6
Datum: 5-12-2019
Versie beslisboom: 0.10
De test is uitgevoerd op een jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau afdeling Algemeen Publiekrecht.
Aan de respondent is gevraagd te letten op de juridische deugdelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Respondent opent de beslisboom








Respondent stelt voor om de term ‘buiten voorziening’ te vervangen door ‘binnen rekken/vakken’.
Respondent merkt op een juridische fout op: fiets verplaatsen is niet voldoende om onder een bestuursdwang uit te komen. De fiets moet worden
gebruikt.
Respondent merkt op: de tekst m.b.t borden is alleen van toepassing op fietsen buiten voorziening. In zowel 2 als 6-weken-zones staan geen borden.
Respondent merkt op: het gegeven dat de handhavers een ‘2’ plaatsen op verwijderde stickers is geen standaard-werkwijze. Dit gegeven kan daarom
worden weggelaten, anders gaan gebruikers hier beroep op doen.
Respondent merkt op: handhavers controleren niet of de fiets er nog staat: handhavers controleren of de fiets is gebruikt (krijtstreepmethode). Tekst
kan dus aangepast worden.
Respondent merkt concluderend op: wanneer gebruiker kiest voor een 6-weken-zone is het gebruiksvriendelijk om enkel die zone terug te laten komen
in het model. De overige scenario’s beschrijven zorgt dan voor niets anders dan verwarring voor de lezer.
Respondent geeft aan dat bij de fietsbezwaarprocedure niet strikt wordt gehouden aan de bezwaartermijn van zes weken. Daarom is het verstandig om
deze termijntoets te schrappen.

Acties vereist

- 26 


Het model zodanig aanpassen dat de weergegeven tekst afhankelijk is van de geselecteerde keuze. Dit maakt het model gerichter, persoonlijker en dus
ook geloofwaardiger.
De termijntoets verwijderen.

- 27 -

BIJLAGE 10
TESTRAPPORTAGES - BURGERS
Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario:

1
9-12-2019
1.0
7 minuten
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens parkeren buiten de voorziening.

Achtergrondgegevens gebruiker
Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Man
52
Postbezorger
Amsterdam
Heeft drie kinderen en houdt van
voetbal kijken
Fiets is wel eens verwijderd door de
gemeente. Op de hoogte van de
krijtstreepmethode. Is redelijk snel
overtuigd van de rechtmatigheid van de
handhaving. Gaat over het algemeen
niet snel in bezwaar want betaalt liever.
Vindt de beslistermijn van twaalf weken
erg lang.

Respondent opent de beslisboom




Gebruiker snapt niet waarom zijn fiets is verwijderd. Het starten van de beslisboom lukt niet.
Gebruiker weet niet welke keuze hij moet maken bij: reden verwijdering.
In zijn optiek stond de fiets niet hinderlijk geparkeerd.
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Gebruiker valt uit de beslisboom: hij vindt het invullen te veel moeite kosten in verhouding met het verschuldigde bedrag (€ 22,50).
Gebruiker klikt op de exitlink (afbakening beslisboom).
Gebruiker vindt de tekst te veel tekst waardoor hij niet alles leest.
Gebruiker vindt de beslisboom niet genoeg uitnodigend.

Acties vereist




De exitlinks schrappen uit de beslisboom.
Uitleg over kennisgevingsbesluit naar voren schuiven.
Beslisboom meer afstemmen op gebruiker door persoonlijker te maken.

Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario’s:

2
9-12-2019
1.0
3 minuten per scenario
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens parkeren buiten voorziening én overschrijding parkeerduur.

Achtergrondgegevens respondent
Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Vrouw
22
Onderwijsassistente
Amsterdam
Houdt van winkelen en met familie zijn.
Fiets is nooit verwijderd. Wel eens van
haar broertje. Hij is niet in bezwaar
gegaan.

Respondent opent de beslisboom


Gebruiker klik de exitlink aan omdat buiten voorziening parkeren gelijk wordt gesteld als hinderlijk parkeren.
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Gebruiker heeft met succes de straat kunnen vinden in de lijst.
Gebruiker heeft geen vraagtekens aangeklikt omdat deze niet zijn opgemerkt.
Gebruiker kiest bezwaargrond: door ander uit vak gehaald.
Gebruiker begrijpt de uitkomst (advies). Stopt even bij uitkomst. Gaat niet naar eindscherm.
Gebruiker krijgt het advies niet in bezwaar te gaan omdat de slagingskans laag wordt geschat. Om deze reden kiest respondent ervoor om af te zien
van bezwaar.
Gebruiker stopt bij het zien van het advies en klikt niet door naar het eindscherm.
Aan respondent wordt gevraagd om de beslisboom opnieuw in te vullen met een ander scenario.
Gebruiker kan de straat ‘Vijzelstraat’ niet vinden op de lijst.
Gebruiker geeft aan geen verschil te zien tussen de bezwaargronden ‘Fiets is wel gebruikt’ en ‘Fiets is te snel verwijderd’.
Gebruiker kiest uiteindelijk ‘Fiets is wel gebruikt’.
Gebruiker heeft vragen bij wat wordt verstaan onder ‘overtuigend bewijs’.
Gebruiker krijgt het advies om wel in bezwaar te gaan.
Gebruiker geeft aan de tekst goed te hebben begrepen.

Acties vereist



De exitlinks schrappen uit de beslisboom.
Het verschil tussen de aangegeven bezwaargronden beter kenbaar maken door taal aan te passen.

Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario:

3
9-12-2019
1.0
4 minuten
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens parkeren buiten voorziening.

Achtergrondgegevens gebruiker
Geslacht
Leeftijd

Man
37

- 30 Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Momenteel werkloos (wil badmeester
worden)
Amsterdam
Houdt van zwemmen en fietsen.
Parkeert fiets altijd voor zijn deur. Zoekt
altijd een fietsrek op. Probeert zich aan
de parkeerregels te houden.

Gebruiker opent de beslisboom









Gebruiker raast door de beslisboom. Klik heel snel op verder-knop.
Gebruiker selecteert de verkeerde straat. Stadionplein i.p.v. Stationsplein. Komt daar later niet achter.
Later is de geselecteerde keuze niet terug te zien.
Gebruiker klikt niet op de vraagtekens omdat deze niet worden opgemerkt.
Gebruiker kan de verder-knop goed vinden.
Gebruiker weet zijn weg in het model goed te vinden.
Gebruiker ziet af van bezwaar bij negatief advies.
Gebruiker geeft aan in bezwaar te zullen gaan bij een positief advies.

Acties vereist



Geselecteerde keuze straatnaam duidelijker weergeven.
Vraagtekens zichtbaarder vormgeven.

Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario:

4
9-12-2019
1.0
5 minuten
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens overschrijding parkeerduur.

Achtergrondgegevens Gebruiker

- 31 Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Vrouw
53
Pedagogisch medewerker
Amsterdam
Gehuwd en heeft kinderen. Houdt van
fietsen.
Enigszins op de hoogte van de
parkeerregels. Kent de rode stickers en
de borden. Fiets van haar zoontje is
tweemaal verwijderd door de
gemeente.

Gebruiker opent de beslisboom






Gebruiker geeft aan dat zij in beginsel de moeite niet zou nemen om de slagingskans te bekijken. Dit zou namelijk te veel tijd kosten. Alleen als ze
niets te doen heeft zou zij de beslisboom invullen.
Gebruiker begrijpt niet dat ze een straat moet selecteren. Ze denkt dat de voorbeeldafbeeldingen in het model haar eigen beschikking moet
voorstellen.
Gebruiker kiest bezwaargrond: fiets is wel gebruikt.
Gebruiker ziet tekst omtrent overtuigend bewijzen. Zij vraagt zich dan ook af hoe zij dit dient te bewijzen.
Gebruiker raakt verward over de structuur van het model. Zij komt niet aan bij bezwaargrond ‘geen sticker op mijn fiets’.

Acties vereist



De bezwaargrond ‘Sticker niet gezien’ naar voren schuiven. Deze was niet goed vindbaar.
Toelichting geven op ‘overtuigend bewijs’.

Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:

5
9-12-2019
1.1
circa 5 minuten
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Fiets is verwijderd door de gemeente wegens parkeren buiten voorziening.

Achtergrondgegevens gebruiker
Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Vrouw
51
Werkt in de ouderenzorg
Amsterdam
Gehuwd en heeft kinderen.
Komt niet vaak in het centrum vanwege
de drukte. Is op de hoogte van de
fietsdrukte. Liever schriftelijk dan
digitaal. Gaat in bezwaar als ze zeker
weet dat er een fout is gemaakt.

Gebruiker opent de beslisboom











Gebruiker is niet heel handig met de beslisboom.
Gebruiker scrolt door alle straten en dat vindt ze te lang duren.
Gebruiker klikt verkeerd en komt in een ander scherm.
Gebruiker heeft niet door dat ze uit het model is gegaan.
Gebruiker wordt gevraagd de sessie te hervatten.
Gebruiker begrijpt de ondersteunende afbeeldingen niet.
Gebruiker kiest bezwaargrond: door een ander verplaatst
Gebruiker geeft aan de tekst goed te begrijpen.
Gebruiker raakt overtuigd van de uitkomst: lage kans van slagen.
Gebruiker overweegt om van bezwaar af te zien vanwege de negatieve uitkomst.

Acties vereist


Het model wordt soms niet goed doorlopen vanwege de slechte integratie op de website van gemeente. Gebruikers raken verward en klikken door naar
het volgende scherm van de website. De actie is dan ook om in samenwerking met de webredactie te zorgen voor een goed geïntegreerde beslisboom.
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Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario:

6
10-12-2019
1.1
3 minuten.
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens overschrijding parkeerduur.

Achtergrondgegevens gebruiker
Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Vrouw
55
Huisvrouw
Amsterdam
Getrouwd en heeft thuiswonende
kinderen.
Fietst regelmatig door de stad. Let op
waar zij haar fiets stalt. Maakt haar fiets
altijd vast. Fiets is nooit verwijderd door
de gemeente.

Gebruiker opent de beslisboom

Gebruiker is benieuwd naar de slagingskans van een bezwaar.

Gebruiker begrijpt dat hij het kennisgevingsbesluit bij de hand dient te nemen.

Gebruiker gebruikt een tablet en scrolt daarom onhandig door de lijst.

Gebruiker wordt moet daarom aangestuurd worden.

Zoals gebruiker selecteren veel gebruikers stadionplein i.p.v. stationsplein en krijgen daardoor een andere parkeerregel te zien.

Gebruiker vraagt zich af of meerdere bezwaargronden tegelijk kunnen worden geselecteerd.

Gebruiker kiest bezwaargrond: door een ander verplaatst.

Gebruiker ontvangt een negatief advies.

Gebruiker geeft aan de tekst en uitkomst te begrijpen en ziet af van bezwaar.
Acties vereist
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Het model compatible maken voor smartphones en tablets (in de toekomst). Dit heeft invloed op de gebruikservaring.
Populaire selecties zoals ‘stationsplein’ bovenaan de lijst weergeven.

Testsessie:
Datum:
Versie beslisboom:
Tijd:
Scenario:

7
10-12-2019
1.1
circa 6 minuten.
Fiets is verwijderd door de gemeente wegens overschrijding parkeerduur.

Achtergrondgegevens gebruiker
Geslacht
Leeftijd
Beroep
Woonplaats
Persoonlijk
Ervaring fietshandhaving

Man
53
Werkt in de kledingindustrie
Amsterdam
Heeft vijf kinderen die studeren.
Gebruikt veelvuldig de fiets. Let goed
op waar hij de fiets stalt. Heeft
recentelijk gesproken met de
handhavers over de rode sticker. Zijn
fiets is driemaal verwijderd in een korte
periode.

Gebruiker opent de beslisboom








Gebruiker ziet beslisboom en wordt getriggerd om in te vullen. Het lijkt hem een zeer handig hulpmiddel.
Gebruiker leest rustig de eerste pagina.
Gebruiker geeft aan dat hij dit concept ziet als een manier om burgers te weerhouden in bezwaar te gaan.
Gebruiker doet er eventjes over om de juiste straat te vinden op de lijst.
Gebruiker kiest een bezwaargrond.
Gebruiker klikt veel en kan zijn weg niet altijd vinden.
Gebruiker krijgt negatief advies: bezwaar wordt afgeraden.
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Gebruiker is niet overtuigd omdat hij niet overweg kon met de beslisboom.

Acties vereist



Populaire selecties zoals ‘stationsplein’ bovenaan de lijst weergeven.
Nadenken over de juiste manier om het doel en nut van een beslisboom over te brengen op de burgers.
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BIJLAGE 11
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN TEKSTAANPASSINGEN
Originele tekst
Uw fiets is verwijderd door de gemeente Amsterdam. Dit vindt u onterecht
en overweegt om bezwaar te maken
Allereerst voert u gegevens in over de parkeerovertreding. Daarna geeft u
aan welk argument u wilt aanvoeren. Wij weergeven de APV-regels
afgestemd op uw situatie en de mogelijke uitkomst van uw bezwaar. Aan
het einde van dit hulpmiddel krijgt u een link waarmee u digitaal bezwaar
kunt maken indien u dat wenst.
Op basis van uw gemaakte keuzes raden wij u aan om bezwaar in te dienen.
De bezwaarcommissie zal zich buigen over uw bezwaarredenen en mogelijk
contact met u opnemen. Daarna volgt een overwogen beslissing op uw
bezwaar. Indien u het daar niet mee eens bent kunt u beroep instellen bij de
rechter
De fiets buiten de voorziening wordt voorzien van een rode sticker met
daarop de tijd waarop de overtreding is geconstateerd en het tijdstip
waarna verwijdering zal plaatsvinden. In Amsterdam krijgen fietsen buiten
de voorziening een hersteltermijn van één uur. Indien de eigenaar van de
fiets de overtreding niet binnen dat uur ongedaan maakt, wordt de fiets
verwijderd.
U hebt uw fiets geplaatst buiten de voorziening in een gebied waar een
stallingsplicht geldt.
Hiertoe overweegt de bezwaarcommissie het volgende. Volgens vaste
jurisprudentie is de sticker op de fiets het besluit. Voorafgaand aan het
verwijderen van de fiets worden er foto's gemaakt van de fiets en sticker
door de handhavers. Deze foto's worden gevoegd bij het fietsdossier waarin
ook de tijdregistraties van de overtreding staan. Na één uur komen de
handhavers terug om de bestickerde fietsen te verwijderen mits die nog in

Aangepaste tekst
Wij hebben uw fiets verwijderd. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u
bezwaar maken.
1)
U vult de gegevens in over uw situatie.
2)
U kiest de reden van uw bezwaar.
3)
U leest welke regels op uw situatie van toepassing zijn.
4)
Wij vertellen u de mogelijke uitkomst van uw bezwaar.
5)
U kunt daarna online met een formulier bezwaar maken. U hebt
daarvoor DigiD nodig.
Wij raden u aan om bezwaar te maken. De bezwaarcommissie bekijkt uw
redenen en situatie. Als dat nodig is nemen wij contact met u op. U krijgt
altijd een nieuw besluit: een beslissing op bezwaar. Bent u het niet eens
met ons nieuwe besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de rechter.
Stond uw fiets buiten het fietsenrek of parkeervak voor fietsen? Dan
plakken wij een rode sticker op uw fiets. Op deze sticker staat de tijd
waarop wij de overtreding hebben gezien en het tijdstip waarna wij de
fiets verwijderen. U hebt na het plakken van de sticker 1 uur de tijd om uw
fiets te verplaatsen. Gebeurt dat niet, dan verwijderen wij uw fiets.

Uw fiets stond buiten het rek of parkeervak in een gebied waar u verplicht
bent om fietsen binnen de rekken en vakken te zetten.
Zo gaan wij te werk:
1)
U bent verplicht om fietsen binnen de rekken en vakken te zetten.
Doet u dat niet? Dan krijgt uw fiets een rode sticker.
2)
We maken foto’s van uw fiets en de sticker.

- 37 overtreding zijn. Als de handhaver bij terugkomst constateert dat de sticker
is verwijderd en de fiets nog in overtreding is, brengt hij een vervangende
sticker aan en gaat over tot verwijdering. De vervangende sticker blijkt uit
het getal '2' op de sticker.
U bent het niet eens met het handhavingsbesluit omdat volgens u de
bebording niet aanwezig, tekstueel niet goed of onduidelijk is.

3)
U hebt na het plakken van de sticker 1 uur de tijd om uw fiets te
verplaatsen. Doet u dat niet, dan verwijderen we uw fiets.
4)
Is de sticker van uw fiets gehaald? En staat uw fiets nog steeds
verkeerd geparkeerd? Dan plakken we een nieuwe sticker op uw fiets. Op
deze sticker staat dan een 2. We verwijderen uw fiets daarna direct.
U geeft aan dat er geen borden stonden of dat u de teksten op de borden
niet begreep.

De bezwaarschriftencommissie volgt dit standpunt niet. Het is de
bevoegdheid in de APV en het aanwijzingsbesluit die maken dat er een
bepaalde regel geldt in het gebied. Het al dan niet aanwezig zijn van een
bord doet daarom niet af aan de geldende regels. De borden zijn er dus
(slechts) ter informatie. Het zijn geen borden in de zin van de
wegenverkeerswetgeving, maar waarschuwingsborden die wijzen op het
aanwijzingsbesluit. De hoogste bestuursrechter heeft dit in zijn uitspraak
bevestigd.
Uw fiets is door de handhaver buiten het gemarkeerde parkeervak
aangetroffen. U stelt dat u uw fiets juist in het vak heeft geparkeerd maar
dat een onbekende derde persoon deze heeft verplaatst.

In de APV en het aanwijzingsbesluit staan welke regels er gelden in een
bepaald gebied. De rechter heeft in het verleden besloten dat iedere
deelnemer aan het verkeer zelf verantwoordelijkheid is om de wet en
regels te kennen. Het is niet verplicht om borden te plaatsen. Borden zijn
er om u te informeren. Wij plaatsen borden op strategische plekken in een
gebied. Bijvoorbeeld bij alle toegangen tot het gebied. Op deze borden
staan een kaart van het gebied en welke regels er gelden. Ook plaatsen wij
borden op drukke punten in het gebied.
Uw fiets stond buiten het parkeervak. U geeft aan dat u uw fiets in het vak
heeft geparkeerd maar dat iemand anders deze heeft verplaatst.

Uw fiets is verwijderd vanwege overschrijding van de toegestane
parkeerduur. U stelt dat u wel gebruik heeft gemaakt van uw fiets binnen de
gestelde termijn. Uw fiets had daarom niet verwijderd mogen worden.
Dagelijks worden aan de hand van een vast schema alle fietsen in één vak
gemarkeerd en alle fietsen in een ander vak, die al 2 of 6 weken daarvoor
zijn gemarkeerd, bestickerd.
Ten tijde van het markeren wordt geregistreerd welk vak op welke datum is
gemarkeerd. Uit deze registratie valt enkel af te leiden hoeveel fietsen in het
vak zijn gemarkeerd en dus niet of een specifieke fiets daadwerkelijk is
gemarkeerd. Stond de fiets echter in het desbetreffende vak, dan kan er
redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de fiets ook is gemarkeerd.
Twee of zes weken later wordt in het desbetreffende vak gecontroleerd of
de markering nog op de fietsen aanwezig is. Op alle fietsen waarbij de

Wij hebben uw fiets verwijderd, omdat u deze langer dan 2 of 6 weken
ongebruikt hebt laten staan. U geeft aan dat u uw fiets wel gebruik hebt
binnen deze periode. U vindt dat wij uw fiets daarom niet mochten
verwijderen.
Hoe werkt het?
1)
Binnen een gebied mag een fiets niet langer dan 6 weken
ongebruikt staan. In drukke gebieden is dit niet langer dan 2 weken.
2)
Wij markeren alle fietsen in 1 vak aan de hand van een vast
schema.
3)
Na 2 of 6 weken komen wij terug. We controleren of de markering
nog op de fiets zit.

- 38 markering nog intact is, wordt een sticker aangebracht met daarop de
datum van stickeren en de datum vanaf wanneer de fiets verwijderd wordt.
Van deze constatering worden tevens foto's gemaakt. De sticker is dus het
besluit: de last onder bestuursdwang.
In een gebied met een maximale parkeerduur van 2 weken krijgt de eigenaar
vanaf het aanbrengen van de sticker 3 dagen de tijd om de fiets te
verwijderen. Na het verstrijken van de hersteltermijn wordt bij de fietsen
met een sticker gecontroleerd of de markering nog zichtbaar is. Als dit het
geval is wordt de fiets verwijderd. Ten behoeve van het
constateringsformulier worden kenmerken van de fiets, het markeren,
stickeren en de verwijdering geregistreerd. Ook worden foto’s gemaakt van
de fiets met de zichtbaar zijnde markering en de sticker.
Op het constateringsformulier wordt zowel de markering als de
stickerdatum vermeld. Daarnaast zitten bij het constateringsformulier ook
foto’s van de zichtbare markering en de sticker.

4)
Als dat zo is plakken wij een rode waarschuwingssticker op uw
fiets. Op deze sticker staat de datum vanaf wanneer wij de fiets gaan
verwijderen. Hier maken wij foto’s van.
5)
In een gebied waar de maximale duur 2 weken is, hebt u nog 3
dagen de tijd om uw fiets te gebruiken of verplaatsen. In een gebied waar
de maximale duur 6 weken is, is dat 1 week.
6)
We controleren na deze periode of markering nog op de fiets zit.
Als dit zo is, dan verwijderen wij de fiets.
7)
We registeren de kenmerken van de fiets, onze markering en de
sticker. We maken foto’s van de fiets. Op deze foto’s staan de markering
en de sticker.
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BIJLAGE 12
SCHERMOPNAMES JURIDISCH KENNISSYSTEEM - VERSIE 1.1

LINK: HTTPS://HVA-TEST.BRIDGE-TO-KNOWLEDGE.NL/BB.HTML?MODELID=78

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

