
Beste pakjesbezorger, wilt u voorkomen dat uw ontheffing wordt ingenomen of dat u een 
bekeuring krijgt, lees dan onderstaand uittreksel van de nieuwe Beleidsregels ontheffing
artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 2017 van de Gemeente 
Amsterdam.

1. Begripsbepalingen 
- bewijskaart: een zichtbare kaart achter de voorruit waarmee wordt aangegeven dat het 
voertuig een art. 87 RVV ontheffing heeft. 
- ontheffing: de beschikking waarin staat voor welke verkeersregels en verkeerstekens van
artikel 87 RVV ontheffing is verleend en de daaraan verbonden voorschriften en/of 
beperkingen. 

3. Kaders en voorwaarden 
3.1 Categorieën werkzaamheden en activiteiten 
b. bij directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden 
2. Het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd is tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden onder handbereik nodig, waarbij niet kan worden volstaan met het 
laden en lossen van goederen en waarbij geen parkeerplaats in de nabije omgeving 
aanwezig is. 

c. bij levering zware of ondeelbare goederen of verse, gekoelde of bevroren producten 
De afstand die in het kader van de werkzaamheden met materialen moet worden 
overbrugd, is zodanig dat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat dit zonder 
gebruikmaking van het voertuig plaatsvindt. Het gaat hierbij enerzijds om extreem 
volumineuze en/of zware goederen waarbij het gebruik van een steekwagen of 
rolcontainer niet mogelijk is of anderzijds om stadsdistributie waarbij de aanvrager 
kan aantonen dat bevoorrading niet anders dan met gebruik van de ontheffing kan 
plaatsvinden. 

d. bij bijzondere situaties 
Een RVV-ontheffing wordt uitsluitend in de volgende bijzondere situaties verleend: 
ii. het leveren van goederen bij adressen die niet direct gelegen zijn aan een begaanbare 
weg, bijvoorbeeld gelegen aan het busstation, een fiets- of voetpad, park etc; 

 8. Ontheffingsvoorschriften 
a. De ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de door de aanvrager 
omschreven werkzaamheden en/of de te verhelpen calamiteiten en welke in de ontheffing 
en bewijskaart zijn opgenomen. 

b. De houder mag bij het gebruik van de ontheffing de omgeving en de overige 
verkeersdeelnemers niet op enigerlei wijze hinderen en/of in gevaar brengen; in een 
voetgangersgebied of op trottoirs mag slechts stapvoets worden gereden. 

c. Als het gebruik van de ontheffing voor de onmiddellijke uitvoering van de 
werkzaamheden niet strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 
reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen, dan is de ontheffing niet geldig. 


