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Inleiding 
Naar aanleiding van de komende behandeling van de APV en veel onrust in buurt veiligheid WhatsApp groepen over vreemde 
mensen aan de deur. 
 
Vraag 1 
Is het juridisch mogelijk dat in de APV komt te staan dat colportage (verkoop van abonnementen/contracten etc.) aan de deur  
en op straat verboden wordt? (uitgezonderd collecteren)  
 
Beantwoording 
Ja, dit kan, op basis van Jurisprudentieblij kt dat dit mogelijk is. Hierbij dienen twee kanttekeningen gemaakt te worden.  
 

1. De wet waarop de jurisprudentie (van 1992) is gebaseerd is per juni 2014 vervallen;  
2. Gelet op de handhavingscapaciteit zal er veelal reactief gehandhaafd worden (bedrijven achteraf aanschrijven die 

gebruik maken van dit soort activiteiten).  
 
De wetgever biedt de consument die aan de deur wordt ‘overvallen’ door een verkoper  overigens de nodige bescherming. Zo 
kan de consument bijvoorbeeld op grond van het Burgerlijk Wetboek binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen van 
de koop afzien.  
 
Bovenstaande wettelijke mogelijkheden die de wetgever biedt past bij de uitgangspunten zoals deze in de raadsmededeling 
van juni 2019 naar voren zijn gebracht: 
 
‘1. Meedoen, verantwoordelijkheid nemen en verbinding zoeken.  
We zijn voor eigen verantwoordelijkheid, we beperken de vrijheid van onze inwoners niet onnodig. Onze insteek is niet dat 
mensen elkaar meer moeten aanspreken, maar dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en verbinding zoekt. Onze beleid is 
gericht op meedoen, verantwoordelijkheid en verbinding: een sterke sociale basis. Dat betekent voor de APV:  
a. Geen regels die niet functioneel zijn  
b. Geen regels over onderwerpen die niet of nauwelijks voorkomen  
c. Geen regels voor mineure zaken  
2. De basisveiligheid en het welzijn bewaken.  
3. Een duurzaam, gezond en leefbaar Gooise Meren  
4. Gebiedsgerichte aanpak in APV conform Omgevingswet.  
5. Couleur locale gemeente Gooise Meren  
 
Uitvoeringsaspecten  
6. Naleefbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar  
7. Toegankelijk, eenvoudig en duidelijk ‘ 
 
Proces 
Wanneer u een wijziging in de voorliggende APV wenst dan dient u hiervoor een Amendement in te dienen aangezien de APV 
al aan de raad is aangeboden. 
 


