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1 Inleiding, probleemstelling en methoden 

1.1 Aanleiding 

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het 
COT hstituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
de Universiteit Utrecht het vooriiggende onderzoek uitgevoerd naar bestuursrechtelijke 
maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Er bestond behoefte aan onderzoek naar 
bestaande en nieuwe bestuursrechtelijke maatregelen op het terrein van veiligheid in het 
bijzonder ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de terrorismebestrijding. 
Bestuursrechtelijke maatregelen impliceren het gebruik van bevoegdheden door bestuuriijke 
gezagsdragers. 

Een belangrijk doel van dit onderzoek is om te bezien in hoeverre de bestaande 
bevoegdheden voldoende zijn voor het adequaat voorkomen en oplossen van problemen op 
het terrein van openbare orde handhaving en terrorismebestrijding. Eén van de doelen van 
het onderzoek is te komen tot instrumenten waar het bestuur mee kan worden toegerust om 
vroegtijdig fenomenen aan te pakken die de veiligheid kunnen aantasten. Daamaast bestond 
er behoefte aan onderzoek om te komen tot meer samenhang in de (visie op) 
burgemeesteriijke bevoegdheden op het gebied van openbare orde. 

Daarmee is de kem van dit onderzoek weergegeven. Het gaat primair om een veri<enning en 
beschrijving van de bestaande bestuursrechtelijke bevoegdheden om veiligheid en in het 
bijzonder openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding te realiseren. Daarbij komt aan 
de orde of en in hoeverre er sprake Is van een tekort aan bevoegdheden. Tevens wordt 
bezien of in andere landen bestuuriijke bevoegdheden bestaan die ook relevant voor 
Nederiand zouden kunnen zijn. Ten slotte hebben wij bezien of de samenhang tussen de 
bevoegdheden kan worden versterkt bijvooriDeeld door de verspreide bevoegdheden In één 
wet onder te brengen. 

In het onderzoek hebben wij ons op verzoek van de opdrachtgever primair gericht op 
bestuursrechtelijke maatregelen om overtast en ongeregeldheden in de publieke ruimte te 
voorkomen en terrorisme te bestrijden en te voorkomen. Het gaat dan primair om openbare 
orde handhaving, overiastbestrijding en terrorismebestrijding vanuit een bestuuriijk 
perspectief. In dit onderzoek vomien de burgemeesters en andere bestuuriijke organen de 
centrale onderzoeksobjecten. 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het onderzoek moet een beeld geven van bestaande en nieuwe bestuursrechtelijke 
bevoegdheden om veiligheid (in het bijzonder openbare orde handhaving en 
ten'orismebestrijding) te verbeteren en van de samenhang tussen deze bevoegdheden. 
Tevens dient daarbij aandacht te worden besteed aan de huidige knelpunten bij de 
uitoefening van de bestaande bevoegdheden. Het gaat daarbij zowel om preventieve als 
repressieve bevoegdheden en maatregelen. 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Waf zijn weftelijk de huidige en aankomende bestuursrechtelijke bevoegdheden op het 
terrein van openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding? 

• Hoe functioneren de huidige bestuursrechtelijke bevoegdheden in de praktijk van de 
openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding? 

• Hoe is de samenhang van de bestaande en aankomende bestuursrechtelijke 
bevoegdheden? 



• Welke bestuursrechtelijke bevoegdheden op het terrein van openbare ordehandhaving 
en terrorismebestrijding bestaan er in Engeland, Frankrijk, Duitsland e de Verenigde 
Staten en welke zijn relevant voor Nedertand? 

• Welke behoefte bestaat er aan nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden op het 
terrein van openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding? 

• Onder welke juridische voonvaarden (grondrechten, rechtsbescherming, waarborgen, 
aparte bestuuriijke ruimte, specifieke wetswijzigingen, een Wet Openbare Orde en 
Veiligheid) en andere randvoonA/aarden (Informatievoorziening, taakverdeling, 
organisatie) zouden nieuwe bevoegdheden kunnen worden vormgegeven? 

• Hoe kan de samenhang van de bestaande en nieuwe bevoegdheden worden 
vormgegeven? 

• Op welke wijze dient de afbakening van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
bevoegdheden vorm te krijgen? 

Om de verschillende onderzoeksvragen optimaal te kunnen beantwoorden zal in het eerste 
deel van het onderzoek naar bestuursrechtelijke bevoegdheden meer precies moeten worden 
gedefinieerd wat onder de verschillende elementen moet worden verstaan, zowel wat betreft 
het de maatregelen zelf, als wat betreft hun werkingsgebied. Daarbij zal indien mogelijk 
aansluiting worden gezocht bij de bestaande wettelijke definities van de begrippen. 

In dit onderzoek komen de onderzoeksbehoeften van zowel het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties als het Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging 
Nederiandse Gemeenten bij elkaar. Zowel een systematisch inzicht in de bestaande en 
mogelijke nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden als de samenhang tussen de 
verschillende bestuursrechtelijke bevoegdheden zijn cruciale onderdelen. 

1.3 Samenhang 

De bevoegdheden van de burgemeester zijn de laatste jaren enorm in aantal en intensiteit 
toegenomen.^ Daarbij is er sprake van een uiterst fijnzinnige combinatie van 
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk instrumentarium dat voor bijzondere complicaties zorgt.^ 
Het verdient dan ook de voorkeur om het hele palet aan bevoegdheden van de burgemeester 
te beschrijven: ten aanzien van aantasting door terrorisme, ten aanzien van overiast in het 
publieke domein en ten aanzien van het handhaven van de openbare orde algemeen. Ook 
zal een beschrijving worden gegeven van de verhouding van de bestaande bepalingen tot de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheidszorg. Op die manier kan ook de 
eventuele versnippering beter in kaart worden gebracht en kan worden bezien op welke 
punten mogelijk sprake is van overiap. Bij dit alles gaat het ons vooral om het zichtbaar 
maken van patronen, samenhang en eventuele complicaties.^ 

Ook de eftectiviteit van bepaalde maatregelen op een breder terrein kan dan in ogenschouw 
worden genomen: het is niet onwaarschijnlijk dat maatregelen op het terrein van het 
bestrijden van terrorisme ook effect kunnen hebben op het terrein van openbare orde en 
veiligheid algemeen en vice versa. De afweging tussen strafrechtelijke en bestuuriijke 
sanctionering die is voorzien in het onderzoek naar bevoegdheden op het gebied van 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is uiteraard ook relevant voor het onderzoek naar 
bestuuriijke bevoegdheden op het gebied van openbare ordehandhaving en 
terrorismebestrijding. 

^ Zie E.R. Muller en Th. A. de Roos (red.) (2006), Tekst & Commentaar Openbam Orde en 
Veiligheid, Kluwer. 
^ M.A.D.W. de Jong (2004), 'De opgetuigde burgemeester. Over de uitbreiding van de 
bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde', Gemeentestem, 7219. 
^ Een loutere inventarisatie van burgemeesteriijke bevoegdheden is al eerder in opdracht van 
het ministerie van BZK verricht. Zie M.A.D.W. de Jong en F.C.M.A. Michiels (2004), 
Bevoegdheden van de burgemeester, Den Haag. 



Overigens hangt de mate van verhoogde effectiviteit van maatregelen in hoge mate samen 
met de informatieverzamel ings- en veredellngsstructuur op lokaal niveau: worden de 
inzichten die op basis van de verschillende bevoegdheden bestaan wel in voldoende mate 
samengebracht en zijn deze van invloed op nieuw lokaal beleid? In die zin is voorstelbaar dat 
het lokale niveau ook in enige mate de hand in eigen boezem mag steken: wanneer een 
dergelijke structuur ontbreekt, is het lastig de versnippering op te heffen omdat geen inzicht 
kan ontstaan in de onderiinge samenhang bij het verhogen van de veiligheid. Samen met het 
beschrijven van het gewenste brede spectrum aan maatregelen zal moeten worden 
nagedacht over de hanteeriDaartieid voor het bestuur van al deze instrumenten. 

1.4 Bevoegdheden en grondrechten 

Naast de vragen over bevoegdheden; wie heeft welke bevoegdheden, hoe zit het met de 
onderiinge vertioudingen, de aanwijzingsbevoegdheden van centraal naar decentraal niveau 
en waar zijn die bevoegdheden geregeld - typische wetgevingsvragen - zijn er op 
instrumenteel gebied twee belangrijke van elkaar te onderscheiden clusters van vragen te 
stellen. 

Het eerste cluster betreft vragen met betrekking tot de verzameling en uitwisseling van 
informatie. En daarmee is niet alleen papieren of elektronische informatie bedoeld, maar 
bijvoorbeeld ook beeldmateriaai. De belangrijkste juridische vraag is hier hoeveel inbreuk op 
de privacy (artikel 8 EVRM) is toegestaan. Bij de verzameling van informatie komt uiteraard 
de vraag kijken wie bevoegd is tot het verzamelen, opslaan en beheren van welke infomiatie 
en welke informatie tussen wie kan worden uitgewisseld om overiast, terrorisme en openbare 
ordeproblemen te voorkomen. Daaitij is te denken aan de Algemene Inlichtingen en 
Veiligheidsdienst (AIVD), de minister van BZK, de burgemeesters, de politie, het Bureau 
Bibob etc. Daarbij dient aan de orde te komen of er nog de nodige winst in samenwerking en 
efficiency is te behalen, zonder dat de privacy van burgers daar veel (meer) onder hoeft te 
lijden. 

Het tweede cluster vragen heeft betrekking op feitelijk (fysiek) optreden tegen personen en 
objecten. Daarbij komen grondrechten als de vrijheid van beweging (vrijheidsbeperi^ing en -
ontneming), eigendom, het huisrecht en ook weer de privacy (persoonsgericht verstoren) in 
beeld. Veel van de huidige nieuwe ideeën voor preventief optreden bestaan uit dit soort 
feitelijk optreden (verblijfsverboden, meldingsplicht, persoonsgericht verstoren etc). Vooral dit 
soort maatregelen ligt gevoelig waar het om inbreuken op grondrechten gaat. Zijn er voor 
deze feitelijke ingrepen altematieven te bedenken die minder inbreuk maken op grondrechten 
en die toch even effectief zijn of zelfs effectiever waar het gaat om preventie? Een uitdagende 
vraag is bijvoorbeeld of een betere informatieverzameling/ uitwisseling een altematief kan 
vormen voor dat feitelijk optreden of zelfs dat feitelijk optreden kan voorkomen.* 

1.5 Verkenning 

Het onderzoek heeft een verkennend karakter. Er is een concrete beschrijving gegeven van 
de bestaande bestuursrechtelijke bevoegdheden en van de bestaande openbare 
ordebevoegdheden. Tevens worden suggesties gedaan voor nieuwe bestuursrechtelijke 
bevoegdheden, maar aan de daadweri<elijke invoering van de maatregelen gaat politieke 
besluitvonning vooraf en zal mogelijk op tiasis van heel andere dan in het onderzoek 
genoemde argumenten besloten worden om al dan niet tot invoering over te gaan. In die zin 
is de aanduiding verkennend op zijn plaats. Dat geldt nog sterker voor de beantwoording van 
de vraag in hoeverre een Wet OOV uitkomst kan bieden bij alle genoemde vragen. Het 
onderzoek voorziet in een beschrijving van bestaande taken en bevoegdheden op het gebied 
van openbare orde, veiligheid en in het bijzonder terrorismebestrijding en in een vericenning 
van een toekomstig instrumentarium dat in hoge mate geïntegreerd moet worden toegepast. 

^ Zie Dongen, E., van, e.a. (red.) (2005), Termrismebestrijding met mensenrechten. Leiden, 
NJCM. 
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1.6 Geen onderwerp van dit onderzoek 

Het is goed aan te geven waar dit onderzoek niet over gaat. Het onderzoek naar 
bestuursrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van openbare orde handhaving en 
terrorismebestrijding raakt aan verschillende andere ondenwerpen maar niet al deze 
onderwerpen kunnen onderdeel van dit onderzoek zijn. Wel zullen wij aandacht besteden aan 
de raakvlakken met de hiema genoemde onderwerpen. 

Dit onderzoek richt zich niet op strafrechtelijke bevoegdheden om openbare ordeverstoringen, 
criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Tevens gaat dit onderzoek niet specifiek in op de rol 
van de politie en het Openbaar Ministerie en andere strafrechtelijke organisaties orn de 
criminaliteit en terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Wel hebben wij in dit onderzoek 
aandacht besteed aan de raakvlakken tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
bevoegdheden. Dat betekent echter niet dat we een volledige vergelijking hebben gemaakt 
van de mogelijke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. Dit onderzoek 
concentreert zich namelijk op de bestuursrechtelijke bevoegdheden en de bestuuriijke 
autoriteiten van in het bijzonder de burgemeester en in mindere mate de Commissaris van de 
Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het onderzoek 
richt zich niet op de rol van particuliere veiligheidsorganisaties in deze domeinen. 

Tevens richt dit onderzoek zich niet op de bevoegdheden om criminaliteit te vooritomen en te 
bestrijden. Het gaat in dit onderzoek expliciet om openbare ordehandhaving en 
terrorismebestrijding. Criminaliteitsbestrijding is daarbij geen onderwerp van onderzoek. 
Daarbij zijn wij ons bewust van het feit dat bij openbare orde problemen en terrorisme zich 
steeds sfrafbare feiten voordoen of kunnen voordoen. 

Tevens richt het onderzoek zich niet op de bevoegdheden met betrekking tot allerlei crises en 
rampen. De bevoegdheden van bijvoorbeeld de Wet Rampen en zware ongevallen, de 
Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden en de structuur van het Nationaal Handboek 
Crisisbeheersing zijn geen expliciet onderwerp van deze studie. Bij de bestuursrechtelijke 
bevoegdheden met betrekking tot terrorismebestrijding raken wij hier wel aan. De studie richt 
zich primair op lokale ordeverstoringen. Bij bovenlokale ordeverstoringen gaan de 
bevoegdheden in het kader van crisisbeheersing een rol spelen. 

Tevens gaan wij niet in op de institutionele vraagstukken in het openbaar bestuur zoals de 
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen burgemeester. Commissaris 
van de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het 
wetsvoorstel Veiligheidsregio's wordt daar nader op ingegaan. 

Het onderzoek gaat niet in op de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in 
het bijzonder de AIVD. Deze bevoegdheden wijken af van de reguliere bestuursrechtelijke 
bevoegdheden van het openbaar bestuur. Het voert te ver om in het kader van deze studie 
ook aandacht te besteden aan de bevoegdheden van de iniichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Het onderzoek concentreert zich op bestuursrechtelijke bevoegdheden. In mindere mate is 
aandacht besteed aan de wijze waarop de organisatie en samenwerking tussen verschillende 
betrokkenen is vormgegeven. Het is geen organisatiestudie naar het functioneren van alle 
organisaties op het teaein van openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. 
Vanzelfsprekend raken we daar bij de uitoefening van bevoegdheden wel aan, maar is het 
geen expliciet onderdeel van het onderzoek. 

Zoals hiervoor gesteld is dit onderzoek een verkenning. Het biedt een beeld van de 
bestaande bevoegdheden in de wet en in de praktijk. Er is met een grote hoeveelheid 
betrokkenen gesproken. Het palet van gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden is in 
kaart gebracht. Niet gezegd kan worden dat alte betrokkenen gehoord zijn en ieders mening 
is venvoord. Tevens zijn geen expliciete casus- of dossieronderzoeken verricht in individuele 
gevallen. Het onderzoek biedt een breed beeld van het gebruik van bestaande 
bestuursrechtelijke bevoegdheden en de wenselijkheid van andere aanvullende 
bevoegdheden. Het onderzoek geeft geen volledig representatief beeld van de mening van 
alle befrokkenen. 

11 



Het doel van dit onderzoek is geen concept wetsvoorstel op het terrein van openbare orde en 
veiligheid te ontwikkelen. In dit onderzoek verkennen we de wenselijkheid en haalbaariieid 
van deze optie, waarbij indien gewenst op hoofdlijnen de inhoud van een dergelijke wet kan 
worden aangegeven. 

1.7 Methoden van onderzoek 

Om dit onderzoek te kunnen verrichten hebben wij gebruik gemaakt van een combinatie van 
onderzoeksmethoden. Deze onderzoeksmethoden zijn gebruikt voor antwoorden op de 
verschillende onderzoeksvragen. Daarbij was het wel noodzakelijk steeds een onderscheid te 
maken tussen bestuursrechtelijke maatregelen tegen tern^risme en bestuursrechtelijke 
maatregelen tegen overiast in het publieke domein. Hoewel tot op zekere hoogte 
vergelijkbaar, bestaan er grote verschillen tussen beide domeinen die in het onderzoek ook 
expliciet aan de orde komen. 

1.7.1 Literatuur en documentenanalyse 
In de eerste plaats heeft een literatuur- en documentanalyse plaatsgevonden. In de literatuur-
en documentenlijst is een overzicht gegeven van de gebruikte literatuur en documenten. De 
discussie over de nieuwe wetsvoorstellen Wet bestuuriijke maatregelen nationale veiligheid, 
Aanwijzingen Ernstige Overiast en Wet Tijdelijk huisverbod zijn hierbij betrokken. 

1.7.2 Interviews 
In de tweede plaats is met verschillende betrokkenen een inten/iew gehouden. Deze 
interviewronde is gebruikt om zicht te krijgen in de betekenis van de huidige ontwikkelingen 
op het gebied van handhaving van de openbare orde met behulp van de huidige weftelijke 
bepalingen. Het ging bij de interviews om het veritrijgen van inzicht in de huidige toepassing 
van de bestaande bevoegdheden (en de tekortkomingen of problemen daarbij) maar ook om 
de wensen voor de toekomst (wat betreft reikwijdte, samenhang, het niveau waarop de 
bevoegdheden belegd worden, etc). Vooral ten aanzien van de nieuwe en preventieve 
maatregelen tegen terrorisme en overiast zijn de interviews met functionarissen uit de praktijk 
van belang: de behoefte van de uitvoerend functionarissen zal In hoge mate sturend moeten 
zijn voor het voorstellen van nieuwe (of aanpassen van bestaande) bevoegdheden. 

Er zijn interviews gehouden met de navolgende functionarissen: 
Burgemeesters 
Hoofden Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van gemeenten 
Hoofden Juridische Zaken van gemeenten 
Beleidsambtenaren van de politie 
Uitvoerende politiefunctionarissen 
Officieren van justitie 
Rechters 
Advocaten 
Nationaal Coördinator Ten'orismebestrijding (NCTb) 
Bibob functionarissen 
College Beschemiing Persoonsgegevens (CBP) 
Betrokken directies op rijksniveau 
Anderen 

In bijlage C is een overzicht opgenomen van de respondenten. De selectie van personen, die 
zijn geïnterviewd, is door de onderzoekers deels gemaakt op basis van hun eigen 
onderzoeksnetwerken. De focus van het onderzoek ligt op de bestuursrechtelijke 
bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. De respondenten zijn vooral 
personen van wie bekend Is dat zij met betrekking tot deze bevoegdheden ruime ervaring 
hebben. Er is een bewuste mix worden gemaakt van betrokkenen uit de Randstad en andere 
delen van het land, gekeken wordt ook naar spreiding over verschillende steden. In het 
voortraject van dit onderzoek hebben de onderzoekers met vertegenwoordigers van kleinere 
gemeenten gesproken over het onderwerp van onderzoek. Hoewel bewust is gestreefd naar 
een spreiding van de respondenten door hef land zijn de uitkomsten van de interviews niet 
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representatief voor Nederiand. Generalisatie van de antwoorden Is dan ook niet mogelijk. De 
keuze van de respondenten is niet representatief voor de verschillende beroepsgroepen die 
zij vertegenwoordigen. 

Bij de selectie van respondenten hebben respondenten onder andere gebruik gemaakt van 
de sneeuwbal meth ode: geïnterviewden is gevraagd naar mogelijke andere te inten/iewen 
personen. Dit is relevant omdat venvacht mag worden dat de geïnterviewden zelf het beste 
zicht hebben op de ontwikkelingen op hun aandachtsgebied en wie daarbij als het ware de 
Woordvoerder^ is in het publieke delaat. De interviews hebben voomamelijk informatie en 
inzichten opgeleverd over de ervaringen met de uitoefening van bevoegdheden in de praktijk 
en de behoefte aan nieuwe bestuursrechtelijke maatregelen gelet op de actuele 
veiligheidssituatie in het publieke domein. Een deel van de interviews is explorerend, een 
ander deel is toetsend. Ten behoeve van de gesprekken Is een interviewprotocol opgesteld 
die ats bijlage is toegevoegd (bijlage D). 

In de derde plaats heeft een kort rechtsvergelijkend onderzoek plaats gevonden in Engeland, 
Duitsland, Verenigde Staten en Frankrijk naar de wettelijke structuur en de toepassing van 
bestuursrechtelijke bevoegdheden op het terrein van veiligheid. Dit heeft plaatsgevonden aan 
de hand van analyse van de relevante wetgeving en regelgeving. Het gaat hier om een 
rechtsvergelijkend onderzoek op hoofdlijnen om ideeën te genereren voor mogelijke nieuwe 
bestuursrechtelijke bevoegdheden in Nederiand. 

De tekst van dit rapport is afgestoten op 1 juli 2007. De ontwikkelingen tot 1 juli 2007 zijn in 
de tekst venverict, ontwikkelingen na 1 juli 2007 zijn incidenteel meegenomen in het 
onderzoek. 

1.8 Opbouw rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste deel wordt de context van het onderzoek 
aangeduid. In het tweede hoofdstuk definiëren wij de kernelementen van het onderzoek zoals 
veiligheid, terrorisme, openbare orde etc. Daarmee wordt de reikwijdte van het onderzoek 
weergegeven. Het derde hoofdstuk geeft een schets van de huidige nationale en 
intemationale ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. In het vierde hoofdstuk gaan wij in 
op de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht. In het vijfde hoofdstuk geven wij een 
beetd van de rechtsstatelijke eisen met betrekking tot deze bevoegdheden. 

In het tweede deel beschrijven en analyseren wij de bestaande bevoegdheden op het ten'ein 
van openbare orde handhaving en terrorismebestrijding. In hoofdstuk 6 beschrijven we de 
bevoegdheden ten aanzien van openbare ordehandhaving en overiastbestrijding In de wet en 
in de praktijk. In hoofdstuk 7 wordt datzelfde gedaan ten aanzien van de bestuurtijke 
bevoegdheden met betrekking tot terrorismebestrijding. In hoofdstuk 8 gaan we op 
hoofdlijnen in op de bestuuriijke bevoegdheden ten aanzien van veiligheid (in het bijzonder 
terrorismebestrijding) in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. 

Het derde deel concentreert zich op de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 

1.9 Dankzegging 

Wij willen allen die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt danken. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties heeft als opdrachtgever het onderzoek financieel 
mogelijk gemaakt. In de begeleidingscommissie en in het opdrachtgever-
opd rachtnemersove rieg is zeer intensief gesproken over de verschillende onderdelen van het 
onderzoek. Wij zijn alle geïnterviewden dankbaar dat zij hun beelden met ons wilden delen. 
De inhoud van het rapport, in het bijzonder de conclusies en aanbevelingen, blijven 
vanzelfeprekend de verantwoordelijkheid van de onderzoekers. 
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Definities 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven waar dit onderzoek wel en niet over gaat. Daarbij 
zijn termen gebruikt die de kernelementen vormen van het onderzoek, zoals openbare orde, 
terrorisme en veiligheid. De precieze betekenis van deze termen blijft in het algemene 
maatschappelijke en politieke debat vaak onduidelijk. Omdat het voor de bepaling van het 
toepasselijke juridische regime van groot belang is om exact te weten welke situatie van 
toepassing is, geven wij in dit hoofdstuk definities van de meest relevante termen. Daarmee 
wordt tevens een nadere bepaling van de reikwijdte van het onderzoek aangegeven. 
Tegelijkertijd zal ook duidelijk worden dat niet alte gangbare begrippen volstrekt gesloten zijn; 
literatuur en jurisprudentie zijn niet altijd eenduidig. In teder geval kent een aantal begrippen 
'rafelrandjes'. 

2.2 Openbare orde 

Volgens de Hoge Raad (HR) in zijn an'est van 30 januari 2007 heeft 'openbare orde' 
betrekking op de 'normale gang van zaken in of aan de betreffende openbare ruimte'.° 
Volgens het door de A-G (G. Knigge) veelvuldig aangevoerde citaat van zijn voormalige 
ambtgenoot ('sJacob) in diens conclusie bij een an'est van de Hoge Raad op 29 november 
1966 gaat het daarbij om een 'ter plaatse heersende ordening van het maatschappelijke leven 
die objectief (voor het publiek) kenbaar is.'^ Het is aldus plaatsgebonden (situatief). Vanuit het 
oogpunt van rechtezekerheid, in termen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) 'kenbaar en voorzienbaar", of meer specifiek het strafrechtelijke 'lex certa'- beginsei, 
is er veel voor te zeggen om alle vormen van afwijkend gedrag in de openbare ruimte 
uitputtend (limitatief, zodat een gesloten stelsel ontstaat) op te sommen.° Brouwer en Schilder 
bepleiten dil ook in hun annotatie blj bovengenoemd arrest van de Hoge Raad. Anderzijds zal 
het een welhaast onmogelijke taak zijn, ook voor gemeentelijke regelgevers, om 
ptaatsbepaald voor alle denkbare en (on)voor2ienbare gevallen een adequate omschrijving te 
geven. Bovendien zal een dergelijke 'bevriezing' in de vorm van een beschrijving van de 
status quo onvermijdelijk leiden tot een belemmering van het vinden van slagvaardige 
oplossingen voor toekomstige en niet voorziene problemen. De handhaving van de openbare 
orde geschiedt dan ook door feitelijk optreden van de politie en daarop gerichte bevelen van 
de burgemeester. 

Door sommigen is wel gesteld dat het openbare ordebegrip de laatste jaren wordt opgerekt, 
in het bijzonder door regering en wetgever. Met name bij het persoonsgericht verstoren en de 
gedragsaanwijzing emstige overiast (waarover later meer in dit onderzoek meer) is het 
verband tussen enerzijds de inbreuk op de lokale openbare orde en anderzijds de getroften 
maatregel soms ver te zoeken.^ Als argumentatie voor de toedeling van bepaalde 
bevoegdheden aan de burgemeester is een dergelijke oprekking van het openbare 
ordebegrip wellicht begrijpelijk. Het is echter niet aantrekkelijk ook om bij de uitoefening van 
openbare ordebevoegdheden het klassieke domein van het openbare ordebegrip te veriaten. 
Immers, daarmee zouden ook belangrijke grenzen die aan deze soms zeer vergaande, 
ingrijpende bevoegdheden worden gesteld uit het oog worden vertoren. 

tn dit onderzoek is de (handhaving van de) openbare orde met bestuuriijke of 
bestuursrechtelijke (zie paragraaf 5) instrumenten aan de orde, in de wetenschap dat dit 
veelal het gevat zal zijn als ook de (eerdere) inzet van strafrechtelijke middelen (zie paragraaf 

^ Overigens zullen we deze begrippen niet verder problematiseren, daarvoor verwijzen we 
naar de standaard literatuur. 
®HR30januari2007,nr. 00233/06, r.o. 3.4.1, onder meer gepubliceerd in AB 2007,131 met 
noot Brouwer en Schilder. 
' HR 29 november 1966. NJ 1967, 58. 
* Zie ook het staatsrechtelijk kader in hoofdstuk 9. 
^ ln nog sterkere bewoordingen Jong, M.A.D.W. de (2007), p.l 18. 
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6) mogelijk was geweest, maar om redenen van opportuniteit of anderszins achterwege is 
gebleven. 

2.3 Terrorisme 

'Terrorisme' is evenmin een scherp (wettelijk) geijkt juridisch begrip. Rogier heeft in zijn 
recente preadvies voor de VAR in 2007 daarover verslag gedaan. ° De NCTb omschrijft 
terrorisme als "het plegen van zwaar geweld met als doel politieke dï godsdienstige 
standpunten aan anderen op te leggen." Indien handelingen worden verricht met een 
'terroristisce oogmerit', dan kan men zich schuldig maken aan een terroristisch misdrijf ex 
artikel 83 Wetboek van Strafrecht). Volgens artikel 83a Wetboek van Strafrecht is een 
'terroristisch oogmerk'; "het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking emstige 
vrees aan te jagen, dan wel een overheid of intemationale organisatie weden-echtelijk te 
dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke 
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of internationale organisatie 
emstig te ontwrichten of te vernietigen." 

Terroristische handelingen vallen dus onder het strafrecht, maar bij het inrichten van 
preventieve maatregelen wordt steeds meer gekeken naar het bestuursrechtelijke 
instrumentarium^\ daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan het Wetsvoorstel 
bestuuriijke maafregelen nationale veiligheid." 

2.4 Veiligheid 

Veiligheid is een lastig te definiëren term. Bij de beschrijving van veiligheid worden 
begrippenparen gebruikt zoals fysieke en sociale veiligheid, objectieve en subjectieve 
veiligheid, safety en security. De keuze voor bepaalde begrippenparen wordt bepaald door de 
gekozen insteek, bijvooriDeeld of de dader-slactitofferrelatie centraal staat of de oorzaak-
gevolg relati e. 
In algemene zin is veiligheid een centrale opdracht van de staat: de staat is er om de burger 
te beschermen. Wanneer deze bescherming is gericht op bescherming tegen krachten van 
buiten de staat spreken we van defensie. In het geval het gaat om de bescherming van het 
leven en de eigendom tegen medeburgers spreken we over binnenlandse veiligheid. 
Veiligheid Is de overttoepelende term van alles wat ontwrichtend kan zijn. Onder veiligheid 
wordt datgene verstaan dat zo belangrijk is, dat bij een bedreiging daarvan desnoods met 
gebruikmaking van niet-nomiale middelen wordt opgetreden om die veiligheid te herstellen of 
te waarborgen." Veiligheid is een breed begrip dat betrekking heeft op de adequate 
bescherming tegen onrechtmatige of disproportionele Inbreuken op lijf, eerbaarheid en 
goed.""* 

Veiligheid Is vooral een lastig concept omdat het heeft te maken met het ontbreken van iets 
negatiefs (namelijk onveiligheid) en niet met de aanwezigheid van iets positiefs. Veiligheid 
kijkt vooruit en heeft betrekking op een toekomstige toestand: mogelijke maatregelen 
berusten op een inschatting van de kans dat negatieve gebeurtenissen zullen plaatsvinden, 
beleid wordt vormgegeven aan de hand van risico's. Deze vaststelling is van belang voor het 
beschrijven van de wijze waarop het huidige debat wordt gevoerd: men debatteert veelal aan 
de hand van inschattingen van mogelijke veiligheidsinbreuken.^^ Hoe zwaarder die inbreuk 

Rogier, L.J.J.(2007), 'De aanpak van criminaliteit en terrorisme; verschuiving van strafrecht 
naar bestuursrecht', in: Rogier, L.J.J., Jong, M.A.D.W.,de Bitter, C.M. en Bleichrodt, F.W., 
0.14. 
' Rogier, L.J.J. (2006), Prevenfieve bestuuriijke rechtshandhaving. (Omtie EUR), Boom 

Juridische uitgevers, Den Haag, p. 15. 
'^ TK, 30566. 
" Brainich von Brainich Felth, E.T. (2004), Het systeem van crisisbeheersing. Bevoegdheden 
en verplichtingen bij de voorisemiding op en het optmden tijdens crises. Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, p. 13. 
^̂  Koops, B.J., Poels, R., Leenes, R., Lips.M., Prins, C , Vedder, A. en Groenhuijsen, M. 
(2005), Veiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario 's, TILT - Centrum voor Recht, 
Technologie en Samenleving, Tilburg, Januari 2005, p. 6. 
^̂  Hörnqvist, M. (2004), "Veiligheid en overheidsgewetd". Justitiële Veri<enningen 30 (7), p. 
48. 
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wordt ingeschat, hoe meer bereidheid om vrijheid van burgers in te perken. De voorzitter van 
het College Bescherming Persoonsgegeven stelt dat de afgelopen jaren een afnan-. 3 van het 
baslsverfrouwen en de veronderstelling van onschuld van burgers kan worden geconstateerd 
en een toename van een op geïnstitutionaliseerd wantrouwen gebaseerde omgangsvorm 
tussen overheid en burgers. Daarbij horen aspecten als pro-actieve gegevensverzameling, 
toename van opsporingsbevoegdheden en optimale inzet van technologie bij deze 
gegevensverzameling en uitoefening van opsporingsbevoegdheden. 
De manier waarop veiligheid in de ethiek en in het recht geconceptualiseerd wordt, is dus 
sterk afhankelijk van maatschappelijke en culturele omstandigheden. In deze tijd wordt de 
discussie over veiligheid en de rol van de overheid in hoge mate gekleurd door de activiteiten 
op het gebied van terrorismebestrijding. 

2.S Maatregelen 

Alle handelingen, ongeacht of die zijn gericht op rechtsgevolg, die door het bestuur worden 
genomen met het oog op en die dienen voor de handhaving van de openbare orde en 
veitigheid. Aldus omschreven kunnen maafregeten bestaan uit feitedjke handelingen 
(bijvooriDeeld bestuursdwang), uit het nemen van al dan niet appellabele besluiten variërend 
van een beschikking (hier op te vatten als de individuele rechtsvaststelling in een individueel 
geval) tot algemeen verbindende voorschriften (extern werkend, een ieder verbindend en 
naar feit, tijd en plaats herhaalbaar, zoals wetten in formele zin. Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB's), ministeriële regelingen en (nood)verordeningen, beleidsregels (intem 
werttend en naar feit, tijd en plaats herhaalbaar, zoals circulaires), maar ook plannen. Het 
beoogde rechtsgevolg zal over het algemeen publiekrechtelijk van aard zijn, in enkele 
gevallen zelfe specifiek strafrechtelijk (Wet OM-afdoening en oplegging van bestuuriijke 
boetes door het College van Burgemeester en Wethouders). Soms bestaat de keuze tussen 
toepassing van het strafrecht of het opleggen van een bestuurtijke boete (zoats voorgesteld in 
het wefevoorstel Bestuurtijke boete overiast in de openbare ruimte)." Voor dit onderzoek 
worden uitsluitend die maatregelen bedoeld die het bestuur kan treffen zonder in de sfeer van 
hel strafrecht te geraken. 

2.5.1 Bestuuriijke maatregelen 
Maatregelen die het bestuur op grond van hem bij de (formele) wet toegekende 
bevoegdheden kan uitoefenen of laten uitoefenen door daartoe aangewezen personen of 
instanties krachtens wettelijk toegestane en vericregen delegatie of toegestaan en vericregen 
mandaat op basis van een daartoe bepaaldelijk gegeven besluit. Bestuur moet in dit verband 
njim worden opgevat: het kan, op lokaal niveau, de burgemeester zijn die krachtens de 
Gemeentewet een aantal specifteke bevoegdheden heeft ter handhaving van de openbare 
orde en in sommige gevallen tevens optreedt als korpsbeheerder, maar ook het College van 
Burgemeester en Wethouders (als dagelijks bestuur aangeduid in de Gemeentewet, 
Gemeentewet) of de Raad (als algemeen bestuur aangeduid in de Gemeentewet) in 
voorkomende gevallen. Een bepaaldelijk gegeven mandaat van het bestuur aan de korpschef 
tot welomschreven optreden valt voor dil onderzoek binnen de definitie van bestuuriijke 
maatregelen; deze maatregelen zijn immers in juridisch en politiek opzicht 
(verantwoordingsplicht) toe te reken aan het bestuur. Zo valt op regionaal niveau te denken 
aan optreden door de Commissaris van de Koningin, van Gedeputeerde Staten (als dagelijks 
bestuur aangeduid in de Provinciewet), en Provinciale Staten (als algemeen bestuur 
aangeduid in de Provinciewet). Op landelijk niveau valt te denken aan het optreden van de 
Minister van BZK, bijvoorbeeld afe politiek (mede) verantwoordelijke voor inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten of bij het geven van aanwijzingen (zoals de aanwijzing van de semi-
permanente veiligheidsrisicogebieden, maar ook de 'aanwijzing' die de Minister kan geven 
aan het regionale of lokale bestuur), alsmede de toezichthoudende bevoegdheden in het 
kader van preventief (goedkeuring van besluiten en regelingen) en repressief toezicht 
{schorsing en vemietiging van besluiten en regelingen). 

^̂  Kohnstamm, J. (2006), Een bmikbaar rechtsgoed. Veiligheid en de Wet bescherming 
persoonsgegevens, (Johan de Wittlezing 2006), Dordrecht. 
^̂  Kamerstukken 30 101. 
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2.5.2 Bestuursrechtelijke maatregelen 
Maatregelen die kunnen worden genomen op basis van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
die zijn wettelijke grondslag heeft in een wet in formele zin (artikel 81 Grondwet), zoats de 
Gemeentewet. Nadere voorschriften omfrent de uitoefening van deze bevoegdheden (de 
geoorioofdheid en de uitwericing van delegatie en mandaat) kunnen in de betreffende 
materiewetten zijn geregeld. Het gaat in het kader van dit onderzoek om maatregelen die 
reeds kunnen worden genomen of in de toekomst een regeling met befrekking tot de 
uitvoering moeten vinden in het bestuursrecht in ruime zin: het geheel van publiekrechtelijke 
rechtregels die het bestuur tot zijn beschikking heeft ('ist') of zou moeten hebben ('solt') om 
bestuuriijke maatregelen te treffen ter handhaving of herstel van de openbare orde en 
veiligheid, niet zijnde sfraf rechtelijk van aard. Dit omvat een ruim scala van mogelijkheden die 
worden omschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in algemene zin en in het 
bijzonder bestuursrecht (voor zover hier van belang). 

2.6 Handhaving van de (rechts)orde 

Voor het doen naleven van gestelde rechtenomien kan de overheid met verschillende 
instrumenten/ bevoegdheden worden toegerust afkomstig uit verschillende rechtsgebieden. 
Voor ons onderzoek zijn vooral de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke handhaving van 
belang en vooral ook het verschil daartussen. Dat verschil is niet alleen relevant voor de 
beantwoording van de vraag welk orgaan of organen tol handhaving bevoegd zijn, maar ook 
voor de nonnen die op de handhaving van toepassing zijn. Het onderstaande schema geeft 
de onderverdeling lussen sfraf rechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde, de betrokken organen en de belangrijkste wetgeving weer. 

Handhaving van de 
rechtsorde 

Strafrechtelijke handhaving 
van de reciitsorde door 
politie, officier van justitie en 
strafrechter 

- Wetboek van Strafvordering 
- Politiewet 

Bestuursrechtelijke 
handhaving van de 
rechtsorde 

Handhaving van de openbare 
orde door burgemeester/ 
politie: 

- Politiewet 
- Gemeentewet 

Bestuursrechtelijke 
handhaving door andere 
organen: 

- Algemene Wet 
bestuursrecht 
- Sectorale wetgeving 

1 Schema Handhaving van de rechtsorde 

2.6.1 Strafrechtelijk 
Onder strafrechtelijke handhaving valt het optreden dat primair gericht is op het daadwerkelijk 
voorkomen, opsporen, beëindigen, vervolgen en berechten van strafbare feiten, alsmede de 
tenuitvoeriegging van beslissingen van de rechter en het Openbaar Ministerie in strafzaken. 
Strafrechtelijke handhaving vindt plaals onder gezag van het Openbaar Ministerie. 

2.6.2 Bestuursrechtelijk 
Bestuursrechtelijke handhaving houdt enerzijds in de handhaving van de openbare orde (zie 
hiervoor) en anderzijds het uitoefenen van toezichl op de naleving van publiekrechtelijke 
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voorschriften door daartoe aangewezen toezichthouders en het opleggen en effectueren van 
bestuursrechtelijke sancties door daartoe aangewezen bestuursorganen.^^ 

Politietoezicht ter handhaving van de openbare orde is dan ook te onderscheiden van toezichl 
door daartoe specifiek aangewezen toezichthouders. Op theoretisch, abstract niveau is ook 
het onderscheid tussen de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de handhaving 
van de openbare orde wel redelijk duidelijk te krijgen. In de dagelijkse praktijk van het 
politieoptreden ex artikel 2 Politiewet is het onderscheid echier wat moeilijker te duiden ('de 
politie kiest op straat z'n baas'), hetgeen tot competentievragen tussen bestuur en Openbaar 
Ministerie kan leiden, maar soms ook twijfels doet rijzen over de vraag of er wel sprake is van 
een afdoende weftelijke grondslag voor het optreden.^^ Recentelijk is deze laatste 
problematiek weer scherp in beeld gekomen toen de vraag of er wel een voldoende wettelijke 
basis was voor het 'persoonsgerichte verstoren', de situatie waarin de politie (de omgeving 
van) een persoon van wie een terroristische dreiging uitgaat zo opzichtig in de galen houdt 
dat hel die persoon en zijn omgeving duidelijk wordt dat de politieke belangstelling voor hem, 
om aldus te voorkomen dat betrokkene een bijdrage levert aan terroristische activiteiten. Is 
hier nog wel een link te leggen met bestaande bevoegdheden in het kader van de openbare 
orde, of is er een meer specifieke wettelijk grondslag voor dit optreden nodig? Deze kwestie 
zal uitvoeriger in deel tl worden besproken. 

2.7 Publiek en privaat domein 

Openbare-orde handhaving heeft alleen betrekking op het publieke domein. Hel gaat om het 
bewaren van mst en de normale gang van zaken in de publieke ruimte (openbare ruimten en 
voor het publiek toegankelijke plaatsen). Het gaat hier om het domein dal voor het algemene 
publiek toegankelijk Is. Hierin ligt dus ook een beperking voor het Inzetten van openbare-
ordebevoegdheden. Slechfe in heet bijzondere gevallen raken bevoegdheden gedragingen 
die niet in de publieke ruimte plaatsvinden, maar dit wordt slechts acceptabel geacht 
vanwege het feit dat ze uiteindetijk wel uitstraling hebben naar en/of gevolgen hebben voor 
het publieke domein. Een duidelijk voorbeeld is hier de bevoegdheid tot het sluiten van 
woningen ex artikel 174a Gemeentewet. Als en zodra men wil optreden tegen handelingen in 
het private domein, zal daarvoor steeds een expliciete, specifieke wettelijke grondslag 
noodzakelijk zijn. 

^̂  Michiels, F.C.M.A., Houdbaarhandhavingsrecht (oratie UvT), Kluwer, Deventer 2006, p. 
141. 
'̂  Jong, M.A,W.D. de (2007), 'De burgemeester als misdaadbestrijder: reddingsboel of 
dwaallicht?", in: Rogier, L.J.J., Jong, M.A.W.D. de. Bitter, C.M., Bleichrodt, F.W., p. 71. 

20 



21 



3 Veiligheidsontwikkelingen 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale 
veiligheid. Daarmee beschrijft dit hoofdsluk het bredere kader van dlt onderzoek. De focus 
van het onderzoek zijn bestuuriijke maatregelen op het lerrein van veiligheid. Het is echier 
van belang te beseffen binnen welke context deze bestuuriijke maatregelen worden 
toegepast en onder invloed van welke trends veiligheid wordt beoordeeld. 
Het hoofdstuk is opgedeeld in een aantal delen. Na een korte omschrijving van de huidige 
maatechappelijke trends op het terrein van veiligheid volgl een omschrijving van een aantal 
recente beleidstrends. Tot slot wordt ingegaan op een aantal beleidsrisico's dat bij de verdere 
vormgeving van beleid aandacht verdient. 

3.2 Maatschappelijke trends 

De belangrijkste maatschappelijke trends in relatie tot veiligheid zijn trends die zich al enige 
jaren voordoen. Zichtbaar is dat meer dan voorheen burgers willen dat er een 'jusl worid' 
wordt gegarandeerd: geborgenheid, verfrouwen en rechtvaardigheid zljn belangrijk en 
inbreuken op de normale toestand die als "veilig" wordt beschouwd, moeten bestraft 
worden. Veiligheid heeft de laatste tien jaar vrijwel onaangetast bovenaan de 
maatschappelijke en beleidsagenda gestaan. De loenemende aandacht voor veiligheid doet 
zich voor In een periode dat de feitelijke onveiligheid niet steeds stijgt: de geregisfreerde 
criminaliteit in 2005 bevindt zich - na een piek in de tussenliggende jaren - vrijwel op het 
niveau van 1997. Wel is er een accentverschuiving zichtbaar: de geregistreerde 
geweldmisdrijven laten sinds 1997 een onafgebroken stijging zien en ook de categorie 
vemieling en openbare orde is toegenomen. Bovendien hebben burgers sinds ruim vijfjaar 
met een vertioogde dreiging van catastrofaal terrorisme te maken. Onveiligheid is daarmee 
een dagelijks probleem dat zich opdringt aan burgers. Een substantieel deel van de burgers 
voelen zich onveilig en (on)veiligheidsgevoelens laten zich lastig beïnvloeden.^^ 
Uit de in april 2007 gepubliceerde Veiligheidsmonitor Rijk blijkt dat onveiligheidsgevoelens het 
sterkst samenhangen met de leeftijd en hel gesiachl van een persoon en de stedelijkheid van 
de woonbuurt. Jongeren voelen zich onveiliger dan ouderen; dit geldt vooral voor vrouwen. 
En hoe stedelijker de buurt, hoe meer inwoners zich onveilig voelen. Daamaast voelen niet-
westerse allochtonen zich vaker onveilig dan westerse allochtonen en autochtonen. De 
subjectieve kant van onveiligheid wordt in de monitor gemeten met vragen over 
onveiligheidsgevoelens en de mate waarin volgens de inwoners bepaalde openbare orde- en 
veiligheidsproblemen voorkomen in hun directe woonomgeving (buurtproblemen). 
Buurtproblemen (verkeersoveriast, fysieke verioedering en emstige overiast) hangen het 
sterkst samen met de leeftijd van een persoon en de stedelijkheid van de woonomgeving. 
Ouderen ervaren al deze buurtproblemen het minst; jongeren rapporteren 'emstige overiast' 
het vaakst, tenvijl de groep 25-54 jarigen zich het meeste stoort aan vertceersoveriast. Alle 
buurtproblemen komen vaker voor in stedelijke dan in niet-stedelijke gebieden.^^ 
Een zekere mate van onveiligheid zal altijd aanwezig zijn in de samenleving, maar algemeen 
is de opvatting dat de tolerantie van de burgers ten aanzien van onveiligheid is afgenomen. 
Men vraagt sneller dan voorheen aandacht voor onveilige situaties. Dil vertaalt zich echter 
niet in hoger aangifte- of meldingsbereidheid. Deze blijft de laatste jaren constant of is licht 

^ Boutellier, J.C.J., Ippel, P., Nieborg, S.M.A. (2005), 'Veiligheid gegarandeerd' en 'Privacy 
gered'. Twee voorstelbare toekomstbeelden in Nederiand anno 2030, Verwey-Jonker 
Instituut, Utrecht, p. 7. 
^̂  Cijfers Centraal Bureau Statistiek, tabel "Geregistreerde criminaliteit naar politieregio en 
type misdrijf aflcomstig van www.cbs.nl. 

Het percentage burgers dat zich onveilig voell schommelt al jarenlang rond de 22% 
(informatie van www.cbs.nl, tabel "onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken") 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2007), Veiligheidsmonitor Rijk 2007. Landelijke 
rapportage, CBS, Voorburg/Heerien, p. 9 en 13-14. 
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stijgend.^^ Sneller dan voorheen worden we l - in elk geval in de media - ook relaties gelegd 
met etnische achtergronden van daders en 'no go areas' in de grote steden. Veiligheid wordt 
een ondenverp waarmee taboes geslecht kunnen worden.^^ 
De wijze waarop deze veriaagde tolerantie zich uit, kan worden weergegeven in een aantal 
frefwoorden: mediatisering, politisering, juridisering en privatisering van veiligheidszorg. 
Samen bepalen zij de huidige maatschappelijke visie op en debat over (on)veiligheid en de 
behoefte aan maatregelen. 

3.2.1 Mediatisering 

Mediatisering venvijst naar de toegenomen media-aandacht voor crises en onveiligheid. Voor 
de media zijn onveiligheid, risico's en rampen nieuws en aanleiding om publieke problemen te 
definiëren.^ De behoefte aan informatie onder de bevolking is bijna onuitputtelijk. De media 
vormen vrijwel de enige schakel tussen de direct betrokkenen bij een onveilige situatie en al 
diegenen elders die meeleven en zich bovendien de vraag stellen of hel ook bij hen had 
kunnen gebeuren. De media zijn niet alleen geïnteresseerd in objectieve feiten, maarjuist ook 
in gevoelens van onveiligheid, risicobeleving en de emotionele kanten van calamiteiten. 
De media verbinden het micro-niveau van de kleine veiligheid met hel macro-niveau van de 
algemene veiligheid. Ze verschaffen losstaande gebeurtenissen structuur (zoals is gebeurd 
bij "zinloos geweld"). Van groot belang is ook de bijdrage van de media aan de processen van 
publieke controle en verantwoording. De druk van de media op autoriteiien en ook, sleeds 
vaker, op hulpverieners is atleen al daardoor aanzienlijk. Maar ook de druk op de 
(slraf)rechtspleging neemt toe. Corstens stelt dat de onpartijdigheid van de rechter daardoor 
onder druk kan komen te slaan. Maar de noodzaak van maatschappelijke legitimatie brengl 
met zich mee dat ook zichtbaar moet zijn dat de veiligheid van de burger de rechteriijke 
macht ter harte gaat. In onze samenleving spelen de media nu eenmaal een grole rol spelen. 
Daaraan kan men zich op sfraffe van veriies van positie niet onttrekken.^' 
Mediatisering leidt In hoge male tot de politisering van onveiligheid. De nadruk van met name 
overheidsactoren komt te liggen op hel 'verdienen' van het publiek vertrouwen en niet om het 
sturen ervan.^® 

3.2.2 Politisering en juridisering 

Discussies over onveiligheid leiden al snel tot de vraagstelling over het betreffende systeem 
eigenlijk wel naar behoren functioneert en ook het functioneren van betrokkenen in dat 
systeem staal vrijwel direct ter discussie. Dal leidt vervolgens tot een roep om publieke 
verantwoording, onafhankelijk onderzoek en herziening van het systeem. Wanneer de 
veiligheidszorg en de bescherming aan de burgers te wensen overiaat, ligt de bewijslast 
vrijwel onmiddellijk bij de politieke gezagsdragers. Wanneer zich een emstig incident of een 
ramp voltrekt, wordt de gezagsdragers respijt geboden: regering regeer! Maar daama dienen 
zij zo spoedig mogelijk politieke verantwoording af te leggen voor het waarom en de gang van 
zaken na het treffen van het onheil, bij vooriceur in de vorm van maatregelen om toekomstig 
vergelijkbaar onheil afte wenden.^® 

De ministers van BZK en Justitie moeten zich regelmatig tegenover de Tweede Kamer 
verantwoorden over de gang van zaken in individuele situaties en zaken. Veel pariementaire 

^̂  Idem., p. 65. 
^̂  Muller, E.R., Kummeling, H.R.B.M., Bron, R.P. (2007, in druk). Veiligheid en privacy: 
zoektocht naar een nieuwe balans. College Bescherming Persoonsgegevens, Den Haag. 
^ Bounders, H., Muller, E.R. (2005), Politie en media. Feiten, fictie en imagopolitiek, 
Kerckebosch, Zeist, p. 366. 
" Corstens, G.J.M. (2007), "Veranderingen in het strafrecht in Nedertand. De spanning 
tussen enerzijds politiek en samenleving en anderzijds de strafrechtspleging", Nederiands 
Juristenblad (12). 
®̂ Helsloot, I., Ruitenberg, A.G.W. en Jong, W. (red.) (2004), Crises 2003. Leerpunten uitde 

praktijk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, p. 147, en Rosenthal, U. (2000), 
Veiligheidsniveau: over menselijke fouten, het systeem en nieuwe zondebokken. Jan de 
Kmeslezing 2000, Kerckebosch, Zeist, p. 18. 
^̂  Helsloot, Ruitenberg en Jong (2004), p. 146 en Rosenthal (2000), p. 17. 
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kritiek betreft hel venvijt dat er over het algemeen niet hard genoeg wordt opgetreden tegen 
mis. itanden in de samenleving. De toegenomen pariementaire aandachl voor veiligheid heeft 
mede geleid tot een aantat ingrijpende veranderingen in beleid, die in de hiema volgende 
hoofdstukken worden beschreven. 

Parallel aan politisering is toenemend juridisch activisme zichtbaar na incidenten. Het is het 
gevolg van, in de woorden van Buruma, "afnemende tragische berusting". De neiging bestaat 
mensen als schuldigen aan te wijzen voor de verschrikkelijke gevolgen van een ramp of 
ernstige incidenten. Deze neiging om niet zozeer te verdragen als wel om schuldigen te 
zoeken leidt ertoe dal ook kleinere individuele tegenslag minder gedragen wordl. In het 
optreden van de politie bij criminaliteifebestrijding dreigt onder invloed van deze juridisering, 
wederom in de woorden van Buruma, "onoprechte handhaving": het gaat dan niet om het 
uitdrukken van bepaalde waarden, het herstellen van een samenleving, maar om het 
produceren van sfraffen waar dal kan.̂ ^ Cleiren ziet in deze trends een aantal consequenties 
voor het sfraf rechte lijk én bestuursrechtelijk stelsel. Er zijn in de stelsels "ingrijpende 
aanpassingen die in sterke mate zijn geïnspireerd op de veronderstelde toename van 
maatschappelijke risico's en het belang van veiligheid. De bedoelde nieuwe bevoegdheden 
zijn niet steeds gekoppeld aan een concrete verdenking van een strafbaar feil. De 
processuele bevoegdheden sluiien vaak nauw aan op de nieuw gecreëerde bevoegdheden 
binnen het bestuursrechtelijk stelsel. Daarbij wordt ter legitimatie van vergaande 
bevoegdheden die worden gecreëerd, afgeweken van het traditionele denken waarbij het 
strafprocesrecht wordt ingezet om maatschappelijk ericende doelen te beschermen ofte 
bewericstelligen onder de strikte beperking en normering van bevoegdheden van de overheid 
ten opzichte van de burger. (...) Het denken in termen van schuld, schending van 
rechtsnormen en intentie wordt vervangen door een denken in termen van veiligheid, 

oo 

zorgplicht, risico en welbevinden van de burger. 

3.2.3 Privatisering van veiligheid 
Een laatste trend die aandachl verdient is privatisering van veiligheid. Dil is de trend dat 
veiligheid in loenemende mate particulier initiatief wordt. De omvang van de private 
veiligheidssector (beveiligingsbedrijven, particuliere recherchebureaus, forensisch 
accounlants) is inmiddels net zo groot of groter dan de publieke veiligheidssector. De groei 
van de particuliere beveiligingssector kent verschillende oorzaken. Voor een deel heeft dit le 
maken met het gegeven dal de politie zich heeft teruggetrokken op een aantal kemtaken. 
Deets Is de ontwikketing van "mass private property" hiervan de oorzaak: omvangrijke 
publieke toegankelijke private domeinen zoats winketcentra moeten beschermd worden. Maar 
ook de responsibilisering van burgers en bedrijven is van invloed op de groei van private 
veiligheidszorg: met name ondememingen nemen zetf verantwoordelijkheid voor een veilige 
omgeving. 

3.2.4 Concluderend beeld 
Hörnqvist vat het ontstane maatschappelijke beeld als volgt samen: "Vandaag de dag topen 
maatschappij, criminaliteit en veiligheidsbeleid steeds meer door elkaar heen. Het resultaat is 
een nieuw beleidsterrein met een overtcoepetende logica en een heel eigen dynamiek. Dit 
terrein heeft nog geen naam gekregen, maar vooriopig kunnen we hel aanduiden als 
open ba re-ordebel eid. In de ontstaansgeschiedenis van dit fenomeen staat de opkomst van 
het veiligheidsdenken cenfraat. (...) Het veiligheidsdenken verschilt op drie belangrijke punten 
van handhaving van de rechtsorde in traditionele zin. Allereerst: waar het om draait is niet 
wetke daden een persoon wellicht heeft gepleegd, maar meer tot welke groep een individu 

°̂ Bunjma, Y. (2005), De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van 
misdaadbestrijding. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, p. 25-26. 
^' Idem., p. 32-33. 
^̂  Cleiren, C.P.M. (2006), "'Aanwijzingen' voor de wetgeving bij veiligheidsvraagstukken en 
terrorismebestrijding en ten'orismebestrijding. Grenzen aan de dynamische wisselwerking 
lussen materieel en formeel strafrecht", In: Huisman, W., Moerings, L.M., Suurmond, G. 
(red.), Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieën, Boom Juridische Uitgevers, Den 
Haag, p. 179, 183, 184. 
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mogelijk behoort - is hij een drugsverslaafde? Is zij een activiste? Vluchteling? Moslim? 
Arabier? (...) Verder is niet het gedrag zelf van belang, maar hoe het gedrag kan worden 
uitgelegd - wijst het erop dat de persoon een risico vormt? (...) Tot slot hoeft de interventie 
legen het individu of de groep niet wettelijk te worden getoetet in een rechtbank. Een 
beslissing op het niveau van de afzonderiijke ambtenaar volstaat. De interventie is een 
administratieve maatregel gebaseerd op een atgemene risicobeoordeling, waarbij de 
schuldvraag stechts een van de vele factoren is die wordt meegewogen in de beslissing."^^ 
Hörnqvist schetst op onderdelen wellicht een extreem beeld. Toch hebben we de echo's van 
wat hij schetet teruggehoord in enkele interviews. Bijvoorbeeld in kritische observaties over 
het optreden van de combiteams in Rotterdam en de selectie van adressen die daarbij wordt 
toegepast of bij de werkwijze met betrekking tot preventief fouilleren. Het meewegen van 
andere factoren behalve de schuldvraag in de risicobeoordeling is in Nederiand bijvoorbeeld 
ook zichtbaar doordat krachtens de Wet bestuuriijke maafregelen nationale veiligheid aan 
individuen bepertcende maalregelen kunnen worden opgelegd, ook nadat iemand door de 
strafrechter is vrijgesproken terzake een terroristisch misdrijf.^ 

In het ven/olg van dil onderzoek wordt verder ingegaan op de randvoorwaarden die moeten 
gelden bij het toekennen van nieuwe bevoegdheden. In algemene zin heeft Joynertwee 
criteria benoemd waar elke wettelijke beperking van burgeriijke vrijheden aan zou moeten 
voldoen. In de eersie plaats moet elke uitbreiding van bevoegdheden van opsporende en 
handhavende instanties een significante verbetering van de veiligheid bieden. Als 
vergelijkbare niveaus van veiligheid kunnen worden bereikt door volledige benutting van 
bestaande wetgeving, dan is nieuwe wetgeving niet nodig. In de tweede plaats moet elke 
voorziening die indruist tegen een wettelijk vastgelegd mensenrecht of fundamentele vrijheid, 
nauwrkeurig ontworpen worden om een zo klein mogelijke aantasting van burgeriijke vrijheden 
te veroorzaken.^^ 

3.3 Beleidstrends 

De hierboven geschetste maatschappelijke trends hebben zich - onder Invloed van 
politisering en mediatisering - ook vertaald in beleidstrends. Volgens Gariand^ zijn er twee 
ontwikkelingen zichtbaar in het veiligheidsbeleid van deze tijd: aanpassing aan de toename 
van criminaliteit en ontkenning van gegroeide onveiligheid. 
Bij aanpassing aan de toename van criminaliteit is het streven gerichl op beheersing in plaats 
van bestrijding van criminaliteit. Er ligt een zwaar accent op lokaal veiligheidsbeleid en er 
wordt gewerkt aan publiek-private samenwerking. Er ontstaat een pragmatisch beleid, waarin 
professionalisering van potitie en justitie en responsibilisering van andere partijen belangrijk 
zijn. 
Het beleid van ontkenning van de toegenomen onveiligheid is zichtbaar in politieke 
statemente dat de criminaliteit kan of moet worden opgelost, mede vanwege de electorale 
waarde van dergelijke statements. Hieruit volgt een beleid dat op repressie steunt en dal 
handhaving opvat als een capaciteiteprobleem. In dergelijk beleid is de premisse dat het 
wegnemen van de belangrijkste probteemfiguren de msl op straat zal doen weerkeren. 

^̂  Hörnqvist (2004), p. 48-49. 
^ Zie artikel 2 en de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Bestuuriijke Maalregelen 
Nationale Veiligheid: "Ook na een vrijspraak kan er aanleiding zijn de bewegingsvrijheid van 
de vrijgesproken verdachle met het oog op de bescherming van de nationate veitigheid 
tijdelijk te bepericen. Meer nog dan In andere gevallen geldt na een vrijspraak uiteraard dat 
zeer zorgvuldig moeten worden omgegaan met het opleggen van een bestuuriijke maatregel, 
tn dergelijke situaties moeten aan de motivering wel zeer zware eisen worden gesteld. 
Daarbij wijzen wij er met klem op dat het opleggen van een bestuuriijke maatregel een 
preventief, en uitdrukkelijk niet een punitief doel heeft. De indmk mag niet onlstaan dat 
betrokkene na een vrijspraak door de strafrechter alsnog door het bestuur een straf krijgt 
opgelegd. Dat is niet aan de orde." TK 2005-2006, 30566, nr. 3, p.3. 

Joyner, C.C. (2004), 'The United Nations and Terrorism: Rethinking Legal Tensions 
Between National Security, Human Rights, and Civil Libertiesm', Intemational Studies 
Perspectives (5), p. 249. 
^̂  Gartand, D. (2001), Culture of contml. Crime and social order In contemporary society, 
Oxford University Press, Oxford. 
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Een aantal recente beleidsontwikkelingen in Nederiand laat zich in deze twee beleidstrends 
indeten. 

3.3.1 Integrale veitigheid 
Het begrip 'integrale veiligheid' gaat in Nederiand al ongeveer anderhalf decennium mee. In 
de kem gaat hel om het besef dat veiligheidsproblemen alleen kunnen worden opgelost door 
samenwerking tussen verschillende partners. Bij integraal veiligheidsbeleid is een centrale rol 
(een regierol) is weggelegd voor gemeentes. Dil beteid past in een beheerstngsstrategie. 
De opeenvolgende kabineften vanaf de jaren '90 hebben integraal veiligheidsbeleid steevast 
ats speerpunt benoemd en hebben initiatieven ontwikkeld om gemeentes te ondersteunen. 
Het resultaat is dat een meerderheid van de Nederiandse gemeentes inmiddels een 
beleidsplan integrale veiligheid bezit. In dat beleidsplan is ovenvegend sprake van aandacht 
voor overiast, vericeer, jongeren en rampen. De aanpak van veiligheid op lokaal niveau blijkl 
meer reactief dan proactief te zijn en ook is er in toenemende mate sprake van landelijks 
sturing: zowel op thema's die aandacht moeten krijgen als op output van politiekorpsen. ^' 
Integrale veiligheid lijkt te worden beïnvloed door de ontkenningsstrategie. 
Hel jongste regeerakkoord geeft aan dat het integraal veiligheidsbeleid van gemeenten toch 
verder wordt uitgebouwd. In het kader van de eerder genoemde 'slerke' wijkaanpak zal de 
inzet op 'elke buurt zijn buurtagent' worden voortgezet en zal worden bezien hoe de burgers 
in hun buurt verder te betrekken zijn bij het verbeteren van veiligheid, bijvoorbeeld vla 
'veiligheidsbuurt-budgeften' of door meer inspraak te organiseren blj het bepalen van de 
prioriteiten. Ten behoeve van de veiligheid zullen gemeentelijke toezichthouders de 
bevoegdheid krijgen boetes wegens overtast in de openbare ruimte uit te delen. De 
politiesterkte in het landelijk gebied wordt waar nodig versterkt. In de prestatieafspraken met 
de politiekoipsen komt meer ruimte en aandacht voor preventie en zal meer accent worden 
gelegd op de kwaliteit dan op de kwantiteit. Het succes van integrale veiligheid is vooral 
zichtbaar in initiatieven als het veiligheidshuis of de ketenunits, waar bestuurtijke en justitiële 
partners samenwerken om op lokaal niveau onveiligheid tegen te gaan. 

3.3.2 Ontwikkeling risicojustitie 
Een typisch fenomeen dat past binnen het ontkenningsbeleid zoals Gariand dat omschrijft is 
risicojustitie. Risicojustitie is de beleidsmatige vertaling van het veiligheidsdenken in de 
samenleving en de afnemende maatschappelijke tolerantie voor onveiligheid. Het teidt ertoe 
dat zowel op terrein van sanctionering, maar ook daarbuiten, steeds meer maatregelen 
onlstaan die niet alleen gedragingen die schade hebben veroorzaakt en de maafechappelijke 
veitigheid daadwerkeliik hebben aangetast strafbaar stellen, maar ook gedragingen die dat 
risico in zich dragen. De term wordt door verschillende auteurs gehanieerd als beschrijving 
van het fenomeen dat justitieel Ingrijpen in een steeds vroeger stadium mogelijk is en dat dit 
ingrijpen niet zozeer gericht is op vergelding, als wel op preventie.̂ *^ Deze ontwikkeling wordt 
met betrekking tot het formele strafrecht ook wel aangeduid als risicostrafrecht Maar ook in 
het bestuursrecht de ontwikkeling van risicojustitie zichtbaar. Volgens Rogier is dat het geval 
wanneer sommige individuele maatregelen, zoals ingrepen op grond van de Wel Bestuuriijke 

^̂  Cachet, A., Ringeling, A.B. (2004), "Integraal veiligheidsbeleid: goede bedoelingen en wat 
ervan terechtkwam", in: Muller, E.R. (red.). Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en 
maatregelen, Kluwer, Alphen aan den Rijn, p. 653. 
^ Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, 7 
februari 2007, p.33, 
http://www.kabinetsformatie20062007.nl/lmages/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-
92516.pdf, geraadpleegd op 19 juni 2007. 
^̂  Moerings, L.M. (2006), 'Risicojustitie als inzet voor een veiliger samenleving. Zeden- en 
antiterrorismewetgeving als illustratie', in: Huisman, W., Moerings, L.M. en Suunnond, G. 
(red.), p. 161-162. 
" Moerings (2006), p. 172 en Duyne, van, P.C. en Kwanten, C.H.N. (2004), Handhaven: 

eerst kiezen, dan doen. Juridische grenzen en mogelijkheden (deelrapport V), Minisierie van 
Justitie, Den Haag, p. 10. 
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Integriteitsbeoordellng Openbaar Bestuur (Wet Bibob), bestuuriijke ophouding en preventief 
fouilleren, worden genomen op basis van een groepsbeeld. 41 

3.3.3 Toenemende bevoegdheden 

Mede onder invloed van de eerder beschreven maatschappelijke trends en in het bijzonder 
het ontkenningsbeleid worden aan veiligheidsorganisaties, in het bijzonder politie en justitie, 
meer en verdergaande bevoegdheden gegeven om de onveiligheid le kunnen bestrijden. 
Preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuuriijke ophouding, de Wet Terroristische 
Misdrijven, verzwaring van straffen, anonieme aangifte, oprekken van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, versoepelen van privacybepalingen zijn enkele voorbeelden, tn 
een onderzoek van het Rathenau instituut worden onder meer de votgende trends op het 
gebied van opsporingsbevoegdheden benoemd:^^ 

• Hel onderzoek wordl steeds vaker uitgebreid tot personen op wie zelf geen verdenking 
rusl, in de omgeving van verdachten 

• Er is een tendens om wettelijke bepericingen die gelden voor het gebnjik van bepaalde 
opsporingsmethoden te veriichten of weg te nemen 

• Opsporingsdiensten krijgen, zowel juridisch als technologisch, sleeds meer 
mogelijkheden om (zelfstandig) onderzoek te verrichten 

• Opsporingsdiensten kunnen in toenemende mate beschikken over persoonsgegevens 
alkomstig van ander (semi)overheidsdienslen, die voor andere dan 
opsporingsdoeleinden zijn verzameld. 

Bij deze tendens wordl hel argumenl gebmikl dat de groei van de onveiligheid noodzaakt tot 
deze uitbreiding van bevoegdheden. De geregisfreerde criminaliteit wijsl echter niel op 
stijging van onveiligheid. Ook zijn er geen voorbeelden dat als de onveiligheid daalt de 
bevoegdheden ook weer worden ingetrokken. Eenmaal gegeven bevoegdheden blijven 
bestaan, los van de feitelijke omvang van de onveiligheid. Er is nog maar weinig onafhankelijk 
onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke effectivileit van de loepassing van eenmaal 
toegekende bevoegdheden en het onderzoek dat er bijvoorbeeld is gedaan naar de 
effectiviteit van cameratoezicht en preventief fouilleren levert geen eenduidige resuttaten op. 
Het lijkt toch vooral een politiek en publiek gevoel te zijn dat als potitie, justitie, lokaal en 
nationaal bestuur en anderen over meer bevoegdheden beschikken dat zij beter in staat zijn 
om de onveiligheid te bestrijden.''^ In dat verband stelt Schreuder dat het probleem niet 
steeds is de individuele nieuwe bevoegdheid, maar de combinatie of optelsom van al die 
bevoegdheden die de vrije ruimle voor het individu steeds meer beperkt.^" Bovendien leidt 
toekenning van nieuwe bevoegdheden lot groeiende venvachtingen over de effectiviteit van 
beleid. Het is nog maar de vraag of deze venvachtingen kunnen worden ingelost. Als dal niel 
zo is dreigi de roep om nóg meer bevoegdheden omdat de criminaliteit kennelijk toch te 
weerbarstig is. Het altematief is over te gaan op een beheersingsstrategie en te onderkennen 
dal onveiligheid een onuitroeibaar deel is van de modeme samenleving. 

3.3.4 Beelden uit interviews 

Bovenstaande trends hebben we teruggehoord in de interviews, met name in de gesprekken 
die met burgemeesters zijn gevoerd. Uit deze interviews bteek de spanning tussen de 
publieke druk om lokale veiligheidsproblemen op korte lermijn op te lossen versus de 
behoefte om stmcturele oplossingen voor de langere termijn te vinden. De vraag naar korte 
lermijn oplossingen wordl volgens burgemeesters vooral door de media of via de 
gemeenteraad gesteld. Men herkent de afnemende tolerantie voor onveilige situaties. De 
behoefte aan snelle oplossingen lijkl daarmee voort te vloeien uil de ontwikkeling van 
ontkenning van onveiligheid: er wordt ingezet op repressie en het gaat meestal om hel met 

"̂  Rogier, L.J.J. (2006). 
•'̂  Vedder, A.H., Wees, J.G.L. van der, Koops. B.J. (2006), "Big Brother's bevoegdheden zijn 
er - nu hij zelf nog?", Nederiands Juristenblad (41). p. 36-37. 
"^ Muller, E.R., Kummeling, H.R.B.M. en Bron. R.P. (2007. in druk). 
^ Prins, J.E.J. (2003), "Acht gesprekken over privacy en aanpalende belangen", in; Franken, 
H., (e.a.). Zeven essays over infonnatietechnologie en recht, Sdu, Den Haag, p. 80-81. 
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harde hand aanpakken van groepen overiastgevende jongeren, drugspanden, verslaafden of 
kennelijk direct aanwijsbare oorzaken van onveiligheid. Een aantal burgemeesters wijst op 
het feit dat dit niet altijd lol oplossingen op langere termijn leidt. Zij willen ook een aanpak die 
kenmerken vertoont van beheersing en die bijvoorbeeld er bijvoorbeeld toe leidt dat 
overiastgevende jongeren naar opleiding en werk worden begeleid, dal dmgspanden een 
nieuwe bestemming krijgen of dat verslaafden in een zorgtraject komen. 
In een aantal gevallen werd duidelijk gemaakt dat hier niet altijd ruimte voor bestaat en dat 
burgemeesters gedwongen worden om soms ook spierballentaal te laten horen op momenten 
dat zij dat zelf eigentijk niet nodig vinden. Maar het is nodig om groeiende onnjst weg te 
nemen. Deze burgemeesters geven ook aan dat het steeds lastiger wordt om 
veiligheidsbeleid voor de langere termijn uit te leggen en steun le krijgen voor dergelijk beteid, 
met name wanneer zich tijdens de uitvoering incidenten voordoen die voor onnjst zorgen in 
de samenleving. 
In de interviews kwam geregeld spontaan naar voren dat gezagsdragers op het tokale niveau 
ervaren dat op landelijk niveau vrij snel als oplossing voor acute veiligheidsproblemen wordt 
ingezet op nieuwe bevoegdheden. Hierbij kwam met name het voorbeeld van het verbod op 
gelaatsbedekkende kleding naar voren, maar ook de voetbalwet werd in dit verband een 
aantal keer genoemd. Men geeft echter aan dat bevoegdheden niet het belangrijkste punl is 
waarop een tekort wordt gevoeld. Het tekort zit 'm veel meer in de mogelijkheden 
bevoegdheden snel en gerichl toe te passen en in de informatiebehoefte (al dan niet door 
uitwisselen of koppelen van gegevens) die de inzet van de bevoegdheden bepaalt. Men is 
ervoor beducht dat meer bevoegdheden leidt tol hogere verwachtingen over het oplossen van 
de onveiligheid, tenvijl men dat in feite een onrealistische gedachte vindt. 

3.4 Beleidsrisico's 

Wanneer wordt gekozen voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed ook een afweging 
te maken van de risico's van beleidsvoomemens. Deze risico's zijn In kaart le brengen door 
de reactie op een veiligheidsprobleem systematisch in kaart te brengen en te zien ofdeze 
mogelijk nieuwe, ongewenste risico's met zich brengt. In feite dient bij de vormgeving van een 
veiligheidsbeleid - of dat nu op nationaal, lokaal of ondernemingsniveau plaatsvindt - steeds 
dezelfde set van vragen beantwoord te worden:''^ 

Wat moet beveiligd worden? 

Door in kaart te brengen waar onveiligheid dreigt, ontstaat een beeld van de totale omvang 
van het risicoprofiel. De onveiligheid kan gericht zijn op de samenleving als geheel ofop een 
bepaald onderdee! daarvan, op de openbare orde of op bepaalde goederen of objecten. Alle 
verschillende veiligheidsproblemen vragen om een unieke veitigheidsoplossing c q . een 
unieke combinatie van maatregelen. Om deze succesvolle combinatie van maatregelen te 
kunnen inzeften, zal eerst een beeld moeten beslaan van de aard en omvang van de 
onveiligheid. 

Wat ziin de nu beslaande risico's met betrekking tot de onveiligheid? 

Door het risico te definiëren begrijpen we waar veiligheid nodig is. Definitie van het risico 
geeft inzicht krijgen in de consequenties van een succesvolle verstoring van die veiligheid, 
wie het wil verstoren, hoe het verstoord kan worden en waarom diegene het wil verstoren. 
Zowel vraag 1 als vraag 2 kunnen beïnvloed worden door trends als mediatisering en 
politisering, waardoor niet een adequate analyse van daadwericelijke onveiligheid c.q. 
feitelijke gebeurtenissen, maar indrukken en veronderstellingen de grondslag van beteid 
vormen. Een actuele vraag is bijvoorbeeld of de tegenwoordige terroristische dreiging nieuw 
is, of toch beschouwd moet worden ats een al langer bestaande dreiging. 
Recente wetgeving in Nederiand is gebaseerd op de nu bestaande terroristische dreiging. De 
Memorie van Toelichting van de Wet bestuurtijke maatregelen nationale veiligheid schrijft: 
"Terrorisme vormt een emstige bedreiging van de nationale veiligheid en onze rechtsstaat, 
waarvoor wij onze ogen niel mogen sluiten. Het kabinet is zich hiervan terdege bewust en 

"^ Schneier, B. (2003). Beyond Fear, Thinking Sensibly About Security in an Uncertain Worid, 
Copernicus Books, New York, p. 14-16. 
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heeft met het oog op deze dreiging al tal van maatregelen genomen. Het gaat daarbij om 
maatregelen in zowel de beleidsmatige, de operationele, de financiële als de wetgevenr.e 
sfeer. (...) Het huidige terrorisme [is] in zijn vorm een nieuw fenomeen dat de samenleving 
met urgentie voor nieuwe dilemma's stelt. Het vermogen van overtieid en samenleving om 
zich tegen een mogelijke aanslag te beschermen en zich te wapenen legen pogingen 
daartoe, moet aan die dreiging worden aangepast. Dat is geen eenmalige verandering, maar 
een voortgaande aanpassing aan voortschrijdend inzichl in de aard en omvang van de 
dreiging."̂ ® 

Hoe venninderen de geboden beveiliginosoptossing het risico? 
Door te beseffen hoe een maatregel functioneert, en in het bijzonder hoe het reageert op 
omringende (maatschappelijke) processen, kan het succes en falen of de ineffectiviteit van de 
oplossing geanalyseerd worden. 
Van belang hierbij is de juisie venvachting le hebben over het effecl van de maatregelen. 
Gelet op de hiervoor beschreven trends van mediatisering en politisering is het bovendien 
van belang dat deze verwachting duidelijk wordl gecommuniceerd. 
In zijn algemeenheid zijn drie misvattingen aan te wijzen met betrekking tot de inzet van 
veilighejdsmaafregelen.^^ De eersie is dat de onveiligheid die moet worden bestreden nieuw 
is, althans nieuw in omvang. In werkelijkheid is de eerste onveiligheid een variant op wat al 
eerder bestond. De tweede is dat alle onveiligheid kan worden opgelost, tenvijl het 
realistischer is te verwachten dat onveiUgheid kan worden temggebracht naar een niveau dat 
minder schadelijk is voor de samenleving dan het bestaande niveau. De derde is dat de kern 
van het probleem afkomstig is van buiten de samenleving zodat 'afgrendeling' van de 
samenleving c.q. een gebied daarbinnen een optie is. Maar georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme voltrekken zich binnen de - in het kader van veiligheidsbeleid - op te richten 
grenzen omdat zij weertclank vinden in de samenleving zelf. Hetzelfde geldt voor openbare 
orde problematiek: het ontetaat van binnenuit en zal van binnenuit moeten worden opgelost. 

Welke nieuwe risico's veroorzaakt de gekozen oplossing? 
Dit is een cmciaie vraag, die in het kader van nieuwe maatregelen en bevoegdheden maar 
weinig gesteld. Door na te denken over de onbedoelde consequenties die ontstaan door 
toepassing van bepaalde maatregelen, kunnen nieuwe veiligheidsrisico's beperkt worden. 
Belangrijk is het uitgangspunt dat de nieuwe risico's van geringere omvang moeten zijn dan 
het originele veiligheidsprobleem. Buruma beschrijft een aantal van die risico's in zijn recente 
boek De dreigingsspiraaf^. Hij wijst erop dat misdaden en andere bedreigingen van de 
veiligheid, in het bijzonder terrorisme, reacties uitiokken en nieuwe gevaren teweegbrengen; 
inperkingen van vrijheden van burgers en inbreuken op wat rechtvaardig wordt gevonden. 
Uiteindelijk leiden die reacties tot nieuwe bedreigingen van veiligheid en zo ontetaat een 
dreigingsspiraal. 
Een ander mogelijk risico is dat ingrijpende maatregelen die geïnitieerd door de dreiging van 
terrorisme of andere emstige inbreuken op de veiligheid, gebruikt worden voor de bestrijding 
van andere doelen. Dat is ook de kritiek op de recente regelgeving met betrekking tot de 
bewaarplicht van verkeersgegeven en andere voorstellen op het gebied van dataopslag: "De 
voorstellen voor de bewaarplicht werden ingeleid met venvijzingen naar WTC. Madrid en 
Londen, maar tegen de tijd dat ze werden ingevoerd werd allerwegen gezegd dat het vooral 
een handig middel is om 'piraterij' op te sporen. De film- en muziekindustrie hebben een fikse 
lobby opgezet om de richtlijn aanvaard te krijgen. (...) We leggen een virtuele slotgracht om 
alle steden om verkeersboetes te incasseren."^^ tn een samenleving die geregeerd wordl 

"̂  TK 2005-2006, 30566, nr. 3, p. 3. 
^' Levi, M., Wall, D.S. (2004), 'Technologies, security and privacy in the post-9/11 European 
Information Society', Joumal of Law and Society 31 (2), Juni 2004, p. 220. 
^ Buruma, Y. (2005), De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van 
misdaadbestrijding. Boom Juridische Uilgevers, Den Haag. 
*̂  Spaink. K. (2006), 'Van hel bewaken van burgerrechten naar het bewaken van burgers', De 
Volkskrant. 28-1-2006. 
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door angsl voor misdaad, is het moeilijk de morele druk te weerstaan om misdaad te 
minimaliseren door maximaal gebruik van alle beschikbare informatie.^ 
Het befreft hier steeds hellend-vlak argumenten. Een variant hierop wordt beschreven door 
Albers en Schlössels: het betreft zichzelf versterkend proces dat naarmate er meer en 
ruimere bevoegdheden in het leven zijn geroepen, de drempel om nog meer bevoegdheden 
in het teven te roepen sleeds lager wordl. Dit resulteert in een ongebreidelde uitbreiding van 
diverse orde-, handhavings- en veiligheidsbevoegdheden.^^ 

Tot slot kan het inzetten van maatregelen ertoe leiden dat misdaad bestrijders geconfronteerd 
worden met veet voorheen niet-zichtbare criminaliteit, of criminaliteitspatronen. Ats gevotg 
hiervan ontstaat toenemende druk op budgetten en mensen om deze criminaliteit hel hoofd te 
bieden, verder te onderzoeken of aanvullend bewijs erover te verzamelen. Het bereiken van 
het hoofddoel - bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme - kan onder druk 
komen te slaan doordal toegenomen kennis van meer alledaagse criminaliteit alle aandacht 
opeist. Het onvermogen daaraan le voldoen kan vervolgens de legitimatie van de rechtsstaat 
aantasten .̂ ^ 

Aparte status maalregelen terrorismebeslriidina 
Catastrofaal ten'orisme vormt een dermate groot risico voor de samenleving, dat adequaat 
ingrijpen geboden is. De staat oefent daarbij een kernfunctie uit, namelijk het beschermen 
van burgers tegen gevaren van buitenaf en van binnenuit. Hel hedendaags terrorisme kent 
immers nationale en intemationale componenien. Verschillende auleurs hebben met het oog 
op de beantwoording van de laatsie vraag hierboven gepleit voor een aparte status van de 
maatregelen ter bestrijding van ten'orisme. Hel gevaar dreigt dat de vergaande 
bevoegdheden die nodig zijn ter bestrijding van terrorisme ook zulien worden ingezet bij de 
bestrijding van reguliere criminaliteit en onveiligheid. Dergelijke bevoegdheden worden in dat 
geval als disproportioneel beschouwd, hoewel voorstanders bepleiten datjuist daardoor een 
significante verbetering van de veiligheid kan worden bewerkstelligd. 

De Rob stelt dat de huidige dreiging van het terrorisme de samenleving in een staat 'tussen 
ooriog en vrede' brengt,^ met als gevolg dat er geen sprake is van een algemene 
noodtoestand, maar dat er wet vergaande maatregelen noodzaketijk worden geacht Dit taal 
zich moeilijk verenigen met hel huidige strafrecht, daarom pleil de Rob voor een aparte, 
bestuursrechtelijke, duidelijk afgebakende ruimle waarbij effectivileit, doelbinding en 
(daarmee) lijdelijkheid centraal staan. De Rob stelt dat de dreiging onderbouwd moet worden 
(vraag 1 en 2 hierboven), de noodzakelijkheid van de maatregelen aangetoond worden 
(vraag 3) en er moet helderheid bestaan over de politieke verantwoordelijkheid. Al met al 
wordt een samenhangende veiligheidswet noodzakelijk geacht." 
Ook Cleiren pleit voor een aparte positie van terrorismebestrijding in het strafrecht Zij stelt 
dat ovenvogen moet worden om de terrorismedelicten in een bijzondere strafwet te plaatsen, 
eventueel samen met andere zware vormen van bedreiging van veiligheid. Dit voorkomt dat 

^ Levi. M. en Wall. D.S. (2004). 'Technologies, security and privacy in the post- 9/11 
European Information Society, Joumal of Law and Society 31 (2), Juni 2004, p. 205. 
^̂  Albers, C.L.G.F.H., Schlössels, R.J.N. (2006), 'Terrorismebestrijding; hel bestuursrecht aan 
zet, de rechtestaat in gevaar?', in; Nederiands Juristenblad (44). 
^̂  Levi en Wall (2004), p. 209. 
" Raad vtxtr het Openbaar Bestuur (2005). Tussen ooriog en vrede. Kader vooreen balans 
tussen vrijheidsmchten en veiligheid, Den Haag, Oktober 2005, p. 7: "ln het Nederiandse 
recht zijn er twee mogelijkheden de vrijheidsrechten te bepericen. In vredestijd kunnen 
vrijheidsrechten worden beperkt door regulier wetgeving. In ooriogstijd kunnen de 
vrijheidsrechten worden opgeschort op basis van het noodrecht. De dreiging van 
terroristische aanslagen brengt de samenleving echter in omstandigheden tussen 'ooriog en 
vrede'. In de situatie tussen ooriog en vrede - en zonder uitzicht op een duidelijke markering 
van het herstel van de normale omstandigheden - is er geen sprake van een algemene 
noodtoestand, tenvijl tegelijkertijd vergaand bevoegdheden noodzakelijk worden geacht." 
^ Idem. p. 8. 
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veralgemenisering van bijzondere behoeften een vaste plaats krijgt in het gewone strafrecht, 
de ingrijpender bevoegdheden blijven dan doelgebonden.^ 
Een belangrijk punt bij deze overwegingen is de eindigheid of tijdelijkheid van 
antiterrorismemaatregelen. Levi and Wall vragen zich af wie. uitgaande van een verandering 
van beleid van een vredesmodel naar een paraatheid/ooriogsmodel. bepaalt dat de ooriog 
voorbij is. De vraag Is of dat ooil gebeurt, omdat de angst voor misdaad algemeen en 
georganiseerde misdaad in het bijzonder nog steeds toeneemt en tot meer en meer EU-brede 
maatregelen leidt.^ Voor de Rob zijn specifieke maalregelen onvermijdelijk tijdelijk. Er zal 
steeds sprake moeten zijn van een horizonbepaling en ook moeten de noodzaak en 
effectiviteit van de maalregelen worden geëvalueerd.^^ 

Tol welke kosien en compromissen verplicht de veitigheidsoplossing? 
De laatste vraag heeft betrekking op de kosien van de te treffen maatregelen. Veiligheid is 
immers attijd een afweging lussen Icosten; de kosten van de onveiligheid versus de kosten 
van de oplossing. Inzicht in de kosten (de totale investering), die een oplossing met zich 
meebrengt en de compromissen die noodzakelijk zijn om lot een goede oplossing te komen, 
zijn daartïij bepatend. 

3.5 Slot 

Bovenstaande uiteenzefting is in hoge mate abstract Het betreft tendensen en afwegingen 
over veiligheid en veiligheidsbeleid die zich niel één op één laten vertalen naar concrete 
maatregelen. Bij het beschrijven van de bestaande bestuurtijke bevoegdheden maar vooral blj 
de vraag of en in hoeverre er een tekort aan bevoegdheden is. zullen onderdelen van deze 
beschouwingen betrokken worden. 

^ Cleiren, C.P.M. (2006). 'Aanwijzingen voor de wetgeving en terrorismebestrijding. Grenzen 
aan de dynamische wisselwerking tussen materieel en formeel strafrecht', in: Huisman, W., 
Moerings. .M. en Suurmond, G. (red.), p. 191. 
^LevienWatl(2004). p. 197. 
^ Raad voor het Openbaar Bestuur (2005), p. 58. 
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4 De verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht 

4.1 Functie en kenmerken van bestuursrecht en strafrecht 

Het onderscheid tussen het bestuursrecht en het strafrecht is historisch bepaald door een 
verschil in ontwikkeling, een verschil in actoren en een verschil in doel. Maar dit historisch 
gegroeide onderscheid is de laatste tijd kleiner geworden. De beide rechtsgebieden zijn meer 
met elkaar verstrengeld geraakt.** 
Het bestuursrecht is in de eerste plaats gericht op het realiseren van bestuursdoelen. Het is 
het recht betreffende de actieve overheidsbemoeienis door het bestuur ter behartiging van 
hel algemeen belang (de instrumentele functie) en de daarmee samenhangende 
mogelijkheden tot rechtsbescherming voor de burgers (de waariaorgfunctie).^^ Daarbij passen 
een handhavingstaak en bestuuriijke sancties die het realiseren van bestuursdoelen 
ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van het bestuursrecht Is de 
laatste decennia sleeds nadrukkelijker in de eerste plaats gelegd bij de bestuursorganen die 
ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende bestuurstaak.^ 

Door het eigen karakter van het bestuursrecht heeft ook het bestuuriijke handhavingsrecht 
een eigen van het strafrecht te onderscheiden karakter. Daarbij moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de onmiddellijke handhaving van de openbare orde, het loezichl op de 
naleving van bestuursrechtelijke regelgeving en het toepassen van herslelsancties.^^ Zo 
sfreeft de burgemeester bij de handhaving van de openbare orde met de hem daartoe 
gegeven wettelijke bevoegdheden naar een gewenst niveau van orde en rust en maakl hij 
daarbij in voorkomende gevallen gebruik van de onderzijn gezag staande poMe.^^ De politie 
oefent daartoe toezicht uit (politietoezicht). Politietoezicht bestaat uit het zichtbaar aanwezig 
zijn van en zo nodig ingrijpen door de politie bij mogelijke ordeverstoringen. Politietoezicht 
heeft daarmee een hoog preventief gehalte. Van oudsher handhaven politieambtenaren de 
openbare orde echter ook op grond van ongeschreven bevoegdheden die zijn afgeleid uit de 
taakomschrijving van (thans) artikel 2 Polit iewet^ Toezichl op de naleving 
(nalevingstoezicht) van bestuursrechtelijke regelgeving is opgedragen aan specifiek daartoe 
aangewezen toezichthouders en dient te worden onderscheiden van politietoezicht. Niel alle 
politieambtenaren zijn ook toezichthouders in deze zin. Bestuursorganen handhaven 
bestuuriijke rechtenormen door het (doen) uitoefenen van nalevingstoezicht en het toepassen 
van (herstel)sancties om illegale situaties te herstellen, (verdere) overtredingen te voorkomen 
en de gevolgen van een overfreding weg te nemen." 

In hel bestuursrecht ligt een belangrijk accent op de preventieve handhaving, het voorkomen 
van ordeverstoringen en van (verdere) overtredingen. Bestuursrechtetijk toezicht kan worden 
uitgeoefend zonder dat sprake is van de verdenking van een straflDaar feit. De burgemeester 
is reeds bevoegd blj ernstige vmes voorhet ontstaan van verstoring van de openbare orde 
bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en 
overtredingen van voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde te beletten 
(artikel 172 leden 2 en 3 Gemeentewei). En door alle daartoe bevoegde bestuursorganen 

^ Zie Groenhuijsen, M.S. en G. Knigge (2001), Strafvordering 2001, Tweede interimrapport. 
Het voomnderzoek in strafzaken, Kluwer. Deventer, p. 97 en 101. 
^̂  Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (2005), Hoofdstukken van bestuursrecht, Elsevier 
Juridisch, Den Haag, p. 1. 
^ TK 1999-2000, 26 800 VI, nr. 67, Kabinetsstandpunt Handhaven op Niveau, p. 3. 
^̂  Zie artikel 5:23 Awb: onmiddellijke handhaving van de openbare orde is geen 
bestuursdwang in de zin van de Awb. 
^̂  Art. 172 e.v. Gemeentewet. 
" HR 24 oktober 1961, NJ 1962, 86 (Zijense nachtbraker). 
^ Zie hoofdsluk 5 Awb. 
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kunnen herstel sancties worden opgelegd zodra het gevaar van een overimding klaarblijkelijk 
dreigt^^ 

Bestuursrechtelijke handhaving omvat derhalve meer dan de handhaving van specifiek op 
bestuursrechtelijke normen gerichle overtredingen. Tot de algemene taken van het bestuur 
behoort ook de preventie van criminaliteit. Deze taak wordt niet atleen door middei van 
bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden uitgeoefend, maar ook met feitelijke 
handelingen, zoals het geven van vooriichting en het aanbrengen van veriichting op donkere 
plaatsen en meer in het algemeen door bestuuriijk beleid met betrekking tot werkgelegenheid, 
scholing en hel tegengaan van discriminatie. Bestuursrechtelijke preventieve handhaving is 
bovendien mogelijk in een eerder stadium dan waar sprake is van de voorbereiding van 
straftiare feiten, zoals bij vrees voor het ontstaan van (ernstige) wanordelijkheden die kunnen 
leiden tot strafbare fei len.^ Bestuursrechtelijke handhaving vindt echter in toenemende male 
ook plaats door individuele bestraffing van overtredingen met een bestuuriijke boete. 

Bij de bestrijding van terrorisme en overiast \n het publieke domein maakt de overheid 
vanouds gebnjik van het strafrecht. Het strafrecht is immers het sanctierecht bij uitstek.^^ 
Strafsancties zijn primair bedoeld als vergelding van normschendingen. Maar in het Wetboek 
van Strafrecht zijn ook sancties le vinden met een reparatoire strekking, zoats de 
verbeurd veridaring, de schadevergoeding en de ontneming van voordeet. En in hel 
risicostrafrecht staan beveiliging, doeltreffendheid, speciale en algemene preventie meer 
voorop dan vergelding.^ Ook het economische strafrecht heeft een apart karakter. De Wet 
economische delicten (Wed) voorziet in bevoegdheden, sancties en maatregelen voor de 
handhaving van verschillende bestuurswetten. In deze wet zijn sancties te vinden met een 
meer bestuuriijk karakter, zoals de stillegging en onderbewindstelling van een ondememing. 
Daardoor is het onderscheid met bestuursrecht soms moeilijk te maken.®^ 
De sfrafrechtelijke handhaving van de rechteorde omval meer dan sanctionering. Onder 
strafrechtelijke handhaving wordt volslaan de daadwericelijke voorkoming, de opsporing, de 
beëindiging, de vervolging en berechting van strafbare feiten, atsmede de uitvoering van 
beslissingen van de rechter of het OM in strafzaken.^"^ Onder Invloed van wat risicojustitie 
wordt genoemd (zie hoofdsluk 3) komt het accent ook in het strafrecht sleeds meer te liggen 
op preventie. Volgens vaste jurisprudentie mogen opsporingsbevoegdheden uit de Wed 
reeds gebruikt worden in de fase waarin nog geen concreet vemioeden van en strafbaar feit 
bestaat. En in bepaalde gevallen kan ook in een eerder stadium vericennend onderzoek 
worden verricht, indien uit feiten en omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat misdrijven 
worden beraamd die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren (zoals bij terroristische 
misdrijven).^^ De toename van gevaarzettingsdelicten,'^ zorgplichtbepalingen" en andere 
ruim geformuleerde delicteomschrijvingen en deet nemingsfiguren in de strafwetgeving, de 

^ Vgl. de omschrijving van een herstelsanctie in artikel 5.0.2 lid 1 sub b en artikel 5.0.7 Awb 
wetsvoorstel Vierde tranche (TK 29 702). Het laatste artikel bevat een codificatie van reeds 
geldend jurisprudentierecht 
^ Zie Rogier, L.J.J. (2006) en Rogier, L.J.J. (2007). 'De aanpak van criminaliteit en 
ten'orisme; verschuiving van strafrecht naar bestuursrecht', in; Rogier, L.J.J., Jong, M.A.D.W. 
de. Bitter, C.M. en Bleichrodt, F.W. 
^' 'Ons rechtsstelsel is nu eenmaal op de gedachte gebouwd dat geen burger van 
overheidswege kan worden gestraft dan door de strafrechter'. Donner, A.M. (1974), 
Nedertands bestuursrecht. Algemeen deel, 4° druk, Samsom uitgeverij. Alphen aan den Rijn, 
p.60. 

Zie Stamhuis, E.F. (2006), Gemeen gevaar (oratie OU). Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 
2006, die zicti op het standpunt stelt dat een deel van de terroristische misdrijven 
gevaarsdelicien zijn. 
® Zie Muller E.R. (2006), 'Strafrechtelijke handhaving', in Michiels, F.C.M.A. en Muller, E.R. 
(red.). Handhaving. Bestuuriijk handhaven in Nederiand,. Kluwer, Deventer, p. 357-384. 
^° TK 1985-1986, 19 535, nr. 3, p. 6 (Politiewet). 
'^ Art. 126gg Wetboek van strafvordering. 
" Zie Stamhuis (2006). 
" Zie o.a. Teunissen, J.M.H.F. (2007), Altematieve regelgeving en eigen verantwoordelijkheid 
(oratie UniMaas) Wolf Legal Publishers, Nijmegen, die wijst op een nieuw artikel l a 
Woningwet. 
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opkomst en ontwikkeling van strafbare voorbereidingshandelingen en strafbare 
samenspanning wijst ook op een groeiend preventief strafrecht^"* In veel gevallen blijft 
preventief sfraf rechtelijk optreden echter nog slechte mogelijk naar aanleiding van een 
begaan straftsaar feit, bijvoorbeeld door middel van een voorwaardelijk sepot of een 
voorwaardelijke veroordeling. 
Recent heeft het strafrecht voor de bestrijding van kleine overtredingen en misdrijven een 
belangrijke wijziging ondergaan. De Wet OM-afdoening^^ heeft tot doel een aanpassing van 
de juridische grondslag van de buitengerechtelijke afdoening van strabaken. In een door de 
officier van justitie gegeven strafbeschikking kunnen straffen en maatregelen worden 
opgenomen waarvan de tenuitvoeriegging niet, zoals bij de transactie van de medewerking 
van de betrokkene afhankelijk is gesteld. In tegenstelling tot de bestuuriijke boete^^ komen 
voor de OM-afdoening ook misdrijven uit het commune strafrecht in aanmericing, zoals 
eenvoudige mishandeling, diefstal en vernieling." De OM-afdoening is primair gericht op een 
vergroting van de eenheid in de rechtshandhaving.''^ De bevoegdheid van de officier van 
justitie tot het opleggen van een boete kan in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
gevalien ook worden verieend aan bestuursorganen, zoals de burgemeester en hel college 
van burgemeester en wethouders (artikel 257ba Wetboek van Strafvordering).'^ Daardoor 
komen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving weer dichter bij elkaar te liggen. 
Maar procedureel valt de OM-afdoening geheel onder de sfrafwet 

4.2 Onderlinge verhouding van bestuursrecht en strafrecht 

Strafrechtelijke handhaving neeml in de regel een aanvang met de opsporing, dat wil zeggen 
het verrichten van opsporingshandelingen door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren 
naar aanleiding van (de voorbereiding) van strafbare feilen. Hel verzamelen van gegevens 
door de AIVD ter bestrijding van ten'orisme behoort niet tol de opsporing, maar AlVD-
informatie kan wel worden gebmikt om opsporing te starten.^" 
Bestuursrechtelijke handhaving is reeds in een eerder stadium mogelijk, namelijk door 
toezicht op de naleving en door politietoezicht ter handhaving van de openbare orde. 
Bestuursrecht en strafrecht komen met elkaar in aanraking als politietoezicht en 
nalevingstoezicht samenvallen met opsporing. En vervolgens wanneer er eventueel met 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties tegelijk wordt gesanctioneerd. 
Politietoezicht en nalevingstoezicht worden gezien als bevoegdheden die het besluur 
toekomen in hel kader van de bestuursrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Opsporing 
daarentegen is een louter strafrechtelijke bevoegdheid. Opsporing is gericht op het 
ophelderen van een gepleegd strafl:aar feit of de voorbereiding daarvan. Ook de wet scheidt 
het bestuursrecht van het strafrecht en maakt onderscheidt tussen deze begrippen. Uit artikel 
1:6, aanhef en onder a, Awb volgt dat de bepalingen over nalevingstoezicht in deze wet niet 
van toepassing zijn op de opsporing van strafbare feiten. Politietoezicht en nalevingstoezicht 
houden echter nauw verband met opsporing en opsporing ligt voor een belangrijk deel in het 
veriengde van deze vormen van toezicht. Bij de ontdekking op heterdaad van strafbare feiten 
kan politietoezicht overgaan in opsporing. 

" Zie Borgers, M.J. (2007), De vlucht naar voren (oratie VU), Boom Juridische uitgevers, Den 
Haag. 
" Stb. 2006, 330. 
'^ Hoewel gedragingen als uitkeringsfraude, die met bestuuriijke boetes worden bestreden, 
veetal ook onder het strafrechtelijke misdrijf valsheid in geschrifte vallen (artikel 225 Wetboek 
van Strafrecht) wordt dit misdrijf als zodanig thans niet met bestuurtijke boetes bestreden. 
" Artikelen 300, 310 en 350 Wetboek van Strafrecht. 
™ EK 2005-2006, 29 849, E, p. 3 (Nadere memorie van antwoord). 
™ Vgl. hel ook door de OM-afdoenIng vervangen artike! 37 WED en daarover; Blomberg, 
A.B., Verberk, S. en Michiels, F.C.M.A. (2002), Een gunstig aanbod. Een onderzoek naarde 
weridng van het transactiebesluit milieudelicten. Universiteit Utrecht, Cenlrum voor 
Omgevingsrecht en beleid/NILOS en B&A Groep, november 2002, p. 34. 
™ HR 5 september 2006 LJN AV4149 en Rb Rotterdam 1 december 2006 LJN AZ3589. 
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Wal de verschillen tussen politietoezicht en nalevingstoezicht enerzijds en opsporing 
anderzijds betreft is het van belang vast te stellen dat op de beide vormen van toezicht het 
geschreven en ongeschreven bestuursrecht van loepassing is. Politietoezicht en 
nalevingstoezicht geschieden beide door feitelijke handelingen. Hoofdstuk 2 en - door 
toepassing van artikel 3:1, tweede lid - de afdelingen 2 l/m 4 van hoofdsluk 3 van de Awb 
slellen procedurele vereisten aan de uitoefening van toezicht en surveillance voor zover de 
aard van de handelingen zich daartegen niet verzet. Politietoezicht en nalevingstoezicht 
onderscheiden zich op dit punt van de opsporing van strafbare feilen. 
Verder is met betrekking lot de 'sfeerovergang' van nalevingstoezicht naar opsporing van 
belang dat eenieder gehouden is aan een toezichthouder alle medewerking le verienen 
(artikel 5:20 Awb). Bij politietoezicht geldt deze verplichting niel. Maar zodra sprake is van 
verdenking van een strafbaar feit heeft een verdachte het recht om te zwijgen. In de praktijk 
stuit dit niet op gnale problemen, mife de toezichthouders die tevens met de opsporing van 
strafbare feiten zijn belast, zich tijdig realiseren dat zij in de opsporingsfase zijn gekomen. Dat 
wil zeggen dal een concrete verdenking gerezen is en dal zij de verdachle moeten wijzen op 
zijn recht om te zwijgen (artikel 29 Wetboek van Strafvordering). Er zijn ook toezichthouders 
die geen opsporingsbevoegdheid bezitten. Deze moeten bij de constatering van een strafbaar 
feit volstaan met het doen van aangifte. 

De afstemming tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden geschiedt in hoofdzaak in 
het zogenaamde driehoeksoverieg op lokaal niveau. Daarin overieggen de burgemeesier, en 
de officier van jusiitie tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale 
politiekorps en zo nodig met de korpschef over de taakuitvoering van de poiitie. In dal overteg 
komen niet alteen de prioriteiten van het politieoptreden aan de orde. maar worden ook de 
keuzen tussen en afspraken over gezamenlijk strafrechtelijk en bestuursrechtelijk opfreden 
bepaald. Daartoe wordt informatie over de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 
- en zo nodig de bestrijding van terrorisme - uitgewisseld. Een complicatie daarbij is dat niel 
alle sfrafrechtelijke informatie aan het bestuur ler beschikking kan worden gesteld.^^ 

Met betrekking tot de samenloop van sancties en sanctie-procedures is het votgende van 
belang. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering sluiten elkaar in beginsel niet uit 
wanneer daarmee verschillende doelen worden nagestreefd. Samenloop van bestuuriijke 
sancties met strafsancties is op zichzelf dus niet onmogelijk. Dat is zeker het geval bij 
samenloop van bestuuriijke herstelsancties enerzijds en strafsancties anderzijds.^^ 
De situatie ligt anders als er sprake Is van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering 
met in beide gevallen punitieve sancties. Een bestuuriijke boete sluit de toepassing van een 
strafeanctie voor dezelfde overtreding uit. Dan geldt het una v/a-beginsel, inhoudende dat 
voor één van beide wegen moet worden gekozen.^^ 
In bepaalde gevallen maakt de wetgever die keuze door strafrechtelijke sanctionering uit te 
stuiten ats een bestuuriijke boete mogeiijk is .^ In andere gevallen taat de wetgever de keuze 
aan de praktijk. Het wefevoorstel Vierde tranche Awb geeft voor die laatste gevallen als 
atgemene regel dat geen bestuuriijke boete meer mogelijk is als tegen de overtreder voor 
dezelfde gedraging strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzifting is 
begonnen of er een strafrechtelijke fransactie heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft de 
transactie zat de Vierde tranche Awb wordt aangepast aan de Wet OM-afdoening. Voor de 
bestaande bestuuriijke boeteregelingen slell deze wel de slraftseschikking in dat opzicht 
reeds gelijk aan de transactie (artikel XV).^^ Omgekeerd wordl in het wetsvoorstel Vierde 
tranche Awb voorgesteld artiket 243, tweede lid Wetboek van Strafvordering aan te passen, 
waardoor kortgezegd geen strafvervolging meer mogetijk is ats er bestuuriijk is beboet of is 

°̂  Zie daarover Bitter, C.M. en Bleichrodt, F.W. (2007), 'Informatievoorziening in het kader 
van de bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme' in, Rogier, L.J.J., Jong, de, 
M.A.D.W., Bitter, C.M. en Bleichrodt, F.W., p. 123-186. 
®̂  Zo is het samengaan van een bestuuriijke dwangsom met een strafrechtelijke boete 
geoorioofd. ABRvS 11 februari 2000, AB 2000, 185 (Pametex). 

Zie Rogier, L.J.J. (1992), Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel 
(diss. EUR), Gouda Quint, Amhem. 
^ Art. 2 tid 1, tweede votzin WAHV. 
^ Zie de toelichting in TK 2004/05, 29 849, nr. 8, p. 6. 
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afgezien van bestuuriijke beboeting.®^ En omdat de OM-afdoening is aangemerkt als een 
daad van vervolging is deze dan ook uitgesloten.®' 

4.3 Bestuursrecht afs alternatief en aanvulling van het strafrecht 

Zoals het strafrecht van oudsher het bestuursrecht ondersteunt door het strafbaar stellen van 
de overtreding van bestuursrechtelijke normen (bijvoorbeeld hel bouwen zonder 
vergunning,^ het overtreden van een bepaling uit een Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV-bepaling)®^ of het niet-opvolgen van een bevel^°), zo ondersteunt het bestuursrecht ook 
het strafrecht Het bestuursrecht wordt direct of indirect ingezet om sfrafbare feiten en 
terrorisme te bestrijden. In de eerste plaats zullen maalregelen ler handhaving van de 
openbare orde. het voorkomen van wanordelijkheden en de beperking van gevaar in veel 
gevallen mede tot gevolg hebben dat strafbare feiten worden vooricomen. al zijn deze 
maatregelen niet expliciet op de bestrijding van strafbare feiten en terrorisme gericht. 
In de tweede plaals kan bestuursrecht worden ingezel als alternatief voor het strafrecht. De 
bestuuriijke boete is daar het beste voorbeeld van. Het bestuursrecht komt in ieder geval in 
aanmerking Indien de overtreding eenvoudig Is vast le stelten, er geen behoefte is aan een 
opsporingsfase met bijbehorende dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden en er geen 
zware straffen nodig zijn. ook niet ter afschrikking.^^ Met het inwisselen van hel strafrecht 
voor het punitieve bestuursrecht verandert er echter wel een aantal zaken, tn tegenstelling tot 
het strafrecht ligt in het bestuursrecht zowel de constatering en de bestraffing als de 
uitvoering van de straf in één hand. Omdat dit in sommige gevallen bezwaariijk wordt 
gevonden is in bijzondere wetgeving bepaald dal wericzaamheden in verband met het 
opleggen van een bestuuriijke boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn 
geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek. Ook 
in de procedure tot oplegging en bekendmaking van de sanctie zijn belangrijke verschillen 
aan te wijzen. ̂ ^ 

tn de derde plaats is bestuursrecht nuttig om in een fase voordat het strafrecht kan worden 
ingezet maatregelen te treffen die gericht zijn op het vooricomen van verstoringen van de 
openbare orde, criminaliteit en terrorisme. De weigering of intrekking van een vergunning op 
grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet 
Bibob**) is bedoeld om le voorkomen dat met die vergunning strafbare feilen worden 
gepleegd.^^ Ook een maatregel ter bepericing van de vrijheid van beweging ter besfrijding van 
terrorisme is gericht op het voorkomen van sfraflDare feiten in een fase dat strafrechtetijk 
optreden tegen de voorbereiding van terroristische activiteiten nog niet mogelijk is .^ Een 
ander voorbeeld van een preventieve maatregel is de sluiting van een lokaliteit door de 
burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet. Dit is een bijzondere vorm van 
bestuursdwang als reactie op een strafbaar feit die dient ler voorkoming van verdere strafbare 
feiten. 

Ten slotte zijn er bestuuriijke maafregeten van meer algemene sfrekking ter ondersteuning 
van het strafrecht. Deze hebben veelal een dubbel karakter. Het duidelijkste voorbeeld 
daarvan is de maatregel tot aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied door de burgemeester 

°^ Art. 5.4.1.5 en artikel 11 Wetsvoorstel Vierde tranche Awb. 
^' EK 2005/06, 29 849. nr. E. p. 5. 
^Art ikel 108 Woningwet 
°^ HR 30 januari 2007. AB 2007.131 met noot Brouwer en Schilder 
" Artikel 184 Wetboek van Strafrecht jo artikel 5:20 Awb. Zie HR 20 febmari 2007, LJN 
AZ2475 en HR 27 maart 2007, JB 2007, 83 met noot Schutgens, AB 2007, 144 met noot 
Sillen. 
^̂  EK 2005-2006. 29 849, C, p. 40 (Wet OM-afdoening. Memorie van antwoord). 
^̂  Art. 1:88 Wet op het financieel toezicht, Stb. 2006, 475. 
^̂  Vgl. Jurgens, G.T.J.M. (2006), Harmonisemn oflntegremn? De stmfbeschikking en de 
bestuuriijke boete vergeleken. Preadvies voor de Vemniging voor wetgeving en 
wetgevingsbeleid. 
^ Stb 2002, 347. 
®̂  Zie Struiksma, J. m.m.v. Michiels, F.C.M.A. (1004), Gewapend bestuursmcht, W.E.J. 
I jeenk Willink, Zwolle. 
^^ Wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid TK 2005-2006, 30 566. 
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op grond van artikel 151b Gemeentewet Hetgaat hierom een bestuuriijke maatregel en 
tevens om een voonvaarde voor de toepassing van het strafrecht. De burgemeester is 
bevoegd een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen 'bij verstoring van de openbare orde door 
de aanwezigheid van wapens dan wet bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.' De 
bedoeling van de aanwijzing is dat daarmee een bijzonder strafrechtelijk regime (een aparte 
rechtsmimle) in hel teven wordt geroepen.^' Door de aanwijzing van het gebied is de officier 
van justitie gemachtigd iedereen zonder voorafgaande verdenking daartoe op wapens te 
laten fouilleren door de polilie. Bij het bestuit van de burgemeester lot het ophangen van 
camera's in de openbare mimte is de relatie met het strafrecht minder expliciet Uit artikel 
151c Gemeentewet blijkt dat zo'n besluit slechts kan worden genomen indien dat in het 
belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is en dat de beelden met die 
camera's worden opgenomen kunnen worden gebmikt ten behoeve van de opsporing van 
een gepleegd strafbaar feit. 
Zie over deze en dergelijke bestuuriijke maatregelen verder hiema Hoofdstuk 6. 

^' Rogier, L.J.J. (2007), p. 21 en voetnoot 38. 
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5 Randvoorwaarden bevoegdheden 

5.1 Inleiding 

Het toekennen, maar in het bijzonder hel uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid is aan een reeks van randvoonvaarden 
gebonden. Deze hangen grotendeels samen met de eisen die het concept van de 
democratische rechtsstaat stelt aan overheidsoptreden. Juist op het ten'ein van de openbare 
orde en veiligheid wordt de spanning zichtbaar tussen deze eisen en politiek- bestuuriijke en 
soms ook maatschappelijke wens om onmiddellijk op te treden om daadwericelijke de orde te 
kunnen handhaven ofde veiligheid te kunnen beschermen. 

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste randvoonvaarden aan de orde. In de volgende 
hoofdstukken zat daarop worden temggekomen, allereerst bij de reeds beslaande 
bevoegdheden die in de hoofdstukken 6 en 7 zulten worden beschreven en voorts zijn deze 
randvoonvaarden evenzeer van belang voor eventuele toekomstige bevoegdheden waarop in 
hoofdstuk 9 nader zal worden ingegaan. 

5.2 Formele en materiële rechtmatigheid 

Een van de funderende elementen van de rechtsstaatgedachte is de tegatiteitseis: het 
bestuur is gebonden aan het recht, hetgeen betekent dat (grand)wettelijke normen dienen le 
wonJen nageleefd alsmede andere eisen van rechtmatigheid, zoats in het bijzonder de 
algemene beginselen van behoortijk bestuur. 
Uitgangspunt is de wettelijke basis: in beginsel moet elk overheidsoptreden (uiteindelijk) op 
de wet bemsten. Dat geldt in ieder gevat voor betastend overheidsoptreden, opfreden dat een 
inbreuk maakt op de vrijheden en eigendommen van burgers. Ten aanzien van begunstigend 
optreden bestaat er in de literatuur discussie. Wetgeving wordt ook in die gevallen wel 
aangewezen geacht vooral uit het oogpunt van rechfezekerheid en getijke behandeling. 
Getet op het vorenstaande is begrijpelijk dat voor het intrekken van vergunningen of 
subsidies^^ ats sanctie een wettelijke basis nodig is, maar dat geldt evenzeer voor het 
weigeren van vergunningen zoats onder de Wet Bibob het geval is.^^ 

Bevoegdheden (van bestuursorganen) moeten op de wet bemsten, althans (via attributie of 
(sub)delegatie) op een formele wet zijn te herieiden. Men kan zeggen dat het uitoefenen van 
bevoegdheid uiteindetijk op de (Grond)wet moet zijn te herieiden of uit het (Grond)wettetijk 
stelsel voortvloeien.^™ Voor diep in de persoontijke levenssfeer ingrijpende 
overheidsmaatregelen, met name die, waarbij er 'geen ontkomen aan is' bij gebreke van een 
altematieve keuze van de justitiabele, waardoor hij zich aan het overheidsingrijpen kan 
onttrekken, moet de wet tevens voldoende specifiek zijn en uitdmkkelijk een grondslag bieden 
voor juist dal overheidsoptreden om willekeurige gezagsuitoefening uit te sluiten.^"^ In dat 
verband is niet alleen de wettelijke omschrijving van hel doel belangrijk, maar ook het daartoe 
te gebmiken middel. Zo is nationale veiligheid zeker een legitiem doel, maar is niet elk middel 
geoorioofd om dat doel naderbij te brengen. 

De Nederiandse Grondwet stelt (behoudens enkele bepalingen met doelcriteria) geen 
inhoudelijke, maar slechls formele eisen: er moet een wettelijke basis zijn.^"^ Dit zegt niets 
over de inhoud. Dat ligt anders onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM); dat gaat uit van materiële rechlmatigheidscriteria. Met de eis dat bepericingen 'bij de 

^ Vgl. subsidietitel Hfd 5 Awb. 
^ Zie ook artikel 5 en 6 voorstel van Wet bestuuriijke maatregelen nationale veiligheid, 
Kamerstukken 30 566. 
^°° Naar analogie van HR ISjanuari 1879 (Meemnberg). 
^°^ HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386 {Fluoridering). 
^°^ Tot uitdrukking komend In formuleringen als 'bij de wet', 'behoudens ieders 
veranlwoordelijkheid volgens de wet', 'bij of krachtens de we l ' , 'de wel regelt' of de 'de wet 
stelt regels'. In de laalste drie gevallen is het de wetgever toegestaan om te delegeren. 
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wef moeten worden voorzien wordt niet geduid op een bepaatde instantie of een bepaalde te 
volgen procedure. Volgens het Straatsburgse hof gaat er om dat het bepertcende 
overheidsoptreden moet zijn vervat in regels die kenbaar en voorzienbaar zijn . 

Verder is relevant de zinsnede 'nodig in een democratische samenleving', die in het bijzonder 
voorkomt in de tweede teden van artikelen 8-11 EVRM. Uit de jurispmdentie is duidelijk 
gewonjen dat hier een belangenafweging dient plaats le vinden. Er dient een toetsing aan de 
aan de proportionaliteit ptaats te vinden: is er sprake van evenredigheid tussen doet en 
middelen, en, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van hel vooriiggende geval, 
eventueel een toetsing aan de subsidiariteit kan hetzelfde doel met een minder 
ingrijpen/belastend middel worden bereikt? ' " 

5.3 Democratische legitimatie en controle 

De eis van een wettelijke basis hangt samen met de democratische legitimatie van de 
maatregelen; een regeling kan slechts bindend zijn voor burgers wanneer zijn daar zelf mee 
hebben ingestemd (zelfbinding), hetgeen praktisch wordt vertaald in het uitgangspunt dat de 
regeling in samenspraak en in overeenstemming met de volksvertegenwoordiging tot stand 
komt (pariement, meer in het bijzonder de Tweede Kamer, Provinciale Staten en 
Gemeenteraad als direcl gekozen vertegenwoordigende organen). 

Naasl regelgeving Is democratische controle van belang; controle op het doen en (na)laten 
van het bestuur. Dat vindt zijn uiting in de controle van hel pariement op de regering, van PS 
op Gedeputeerde Staten/ Commissaris van de Koningin en Gemeenteraad op College van 
Burgemeester en Wethouders/ Burgemeester. In dal opzicht is van belang dat het bestuur 
gewoonlijk uit benoemde (en niet verkozen) gezagsdragers bestaat, waarbij in het bijzonder 
van belang is dat de Burgemeester als éénhoofdig benoemd gezag niet alleen vérgaande 
uitvoerende (handhavings)taken en bevoegdheden heeft, maar ook een verordenende 
bevoegdheid toekomt, (in het bijzonder noodverordeningen, artikel 176 Gemeentewet), dus 
regelgevende bevoegdheden, waarbij bovendien de democratische legitimatie slechts 
achteraf plaatsvindt. Overigens is dit voor het (staats)noodrecht niet ongewoon (vgl. de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgertijk gezag), maar het maakt de mogelijkheid tot 
(democratische) conlrole op oneigenlijk gebmik (détoumement de pouvoir) of misbmik (abus 
de pouvoir) wel problematisch, want anders dan bij de normale regetgeving kan hier de 
democratische toets en beoordeling alleen achteraf plaatsvinden . Voor het concrete gevat 
koml hel dan als mosterd na de maattijd. Wel zijn er natuuriijk attijd lessen voor de toekomst 
te trekken. 

5.4 Rechterlijke controle 

5.4.1 Nationate rechter 

Bij de toetsing door de nationale rechter dient bedacht te worden dat deze de nodige 
beperkingen kent: algemene regelingen als zodanig zijn voor de rechter niet of nauwelijks 
aantastbaar, getet op het verbod om zich uit te spreken over de inneriijke waarde of de 
billijkheid van de wet (artiket 11 Wet AB). Verder vloeien er beperkingen voort uit de 
Algemene wet bestuursrecht: er staat geen rechtetreeks beroep open tegen bestuiten van 
algemene sfrekking zoals aw's en beleidsregels (artikel 8:2 Awb). Wel kan de rechter een 
oordeel geven over de rechtmatigheid van een wet (strijd met een hogere regeling, verboden 
(sub) delegatie etc) . In dit opzicht stelt de Grondwet evenwel de beperking dat het oordeel 
van de formele wetgever over de grondwettigheid van zijn voortbrengsels niet ter beoordeling 
van de rechter is: artikel 120 Grondwet verbiedt de rechter om zich uil te spreken over de 

'°^ Meer hierover in paragraaf 3.2 Contmie door de Eumpese mchter. concmte toepassing 
door het EHRM. 
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verenigbaarheid van de formele wel met de Grondwet ^°^ alsmede de wijze waarop de 
binding aan verdragen tol stand wordt gebracht (de grondwettigheid van verdragen). 
De rechter kan anderzijds alle intemationale rechtsregels loepassen - al is er stiijd over de 
toepasbaarheid van regels van volkenrechtetijk gewoonterecht -^°^ en bij die bepalingen die 
door hem als 'een ieder verisindend' worden aangemerkt, zijn bevoegdheid gebruiken om 
daarmee strijdige (toepassingen van) nationale rechtsregels, inclusief grondwettelijke, buiten 
loepassing le talen (artiket 94 Grondwet). 

Daarmee komen wij in de sfeer van de (beoordeling van) op wettelijke regelingen (algemeen 
verbindende voorschriften) gebaseerde besluilen. Voorzover die voldoen aan de 
voorwaarden van de Awb of bijzondere bestuursrechtelijke regelingen, zijn die aan het 
oordeel van de bestuursrechter ondenvorpen wat betreft de vraag naar hun rechtmatigheid, 
waarbij ook (indirect) de rechtmatigheid van de achteriiggende regeling aan de orde kan 
komen. Aanvullend kan de beoordeling van de rechtmatigheid van besluursopfreden in de 
vorm van besluiten en feitelijk handelen aan het oonJeel van de burgeriijke rechter worden 
onderworpen. 

Dil neemt niet het probleem weg dat bij de beoordeling van bestuursoptreden sprake kan zijn 
van beoordelings- of beleidsvrijheid of - mimte, die door de rechter wordt gerespecteerd door 
zich temghoudend op le stellen en marginaal le toetsen. Dit vindl in de regel zijn beslag in het 
beanlwoorden van de vraag of het bestuur In redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen 
komen. Bij de (eerstelijns) bestuursrechter zal daamaast een rol spelen dal hij moet oordelen 
over de rechtmatigheid van het bestuursoptreden ten tijde van het nemen van het besluit (ex 
tune), zodat later opgekomen of vastgestelde feiten en omstandigheden ('wijsheid achleraf) 
geen rol (kunnen) spelen. Dit is vooral van belang bij de beoordeling van optreden van 
burgemeesters bij de handhaving van de openbare orde: in hoeverre is de verstoring daarvan 
ten tijde dat tot het optreden werd besloten, voorzienbaar ofte venvachten geweest? Bij 
noodmaatregelen zal bovendien van belang zijn in hoeverre op dat moment een inschafting 
kon worden gemaakt van de emst van de verstoring (of dreiging daarvan) van de openbare 
orde. Het moge duidelijk zijn dal de hien/oor aangeduide marginale toetsing en de toeteing ex 
tune tot voor de justitiabele teleurstellende rechteriijke uitspraken kunnen leiden (bijvoorbeeld 
ten aanzien van inschattingsfouten door het bestuur). Ze zijn echier 
besluurs(proces)rechtelijk le vericlaren. 

Naast de wijze van toetsing (vorm) is van belang waaraan wordl getoetst (inhoud, de 
rechtmatigheid): het wettelijk kader, verenigbaarheid met (hogere) regelingen, algemene 
beginselen van behooriijk bestuur als ongeschreven of geschreven behooriijkheidsnomien en 
een ieder verbindende verdragsbepalingen. Die laatste kunnen van belang zijn in hel licht van 
het toetsingsverbod ex artikel 120 Grondwet of in de situatie waarin de Grondwet minder of in 
het geheel geen garanties voor grondwettelijke vrijheden biedt, tenvijl bijvoorbeeld het EVRM 
dat wel of beter doet. Een voorbeeld van het eerste is de vrijheid van meningsuiting, die op 
specifieke onderdelen in artikel 7 Grondwet een betere waarborging vindl (uitdmkkelijk 
censuurverbod, dmkpersdelicten atleen door de formete wetgever aan te wijzen) dan het min 
of meer vergelijkbare artiket 10 EVRM. Anderzijds biedt artiket 10 EVRM door zijn bredere 
strekking en ruimere werking op onderdelen een betere bescherming (feitelijke inlichtingen, 
recht om inlichtingen te onlvangen). Een voorbeeld van het tweede is het recht op 
bewegingsvrijheid, dat is omschreven in artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM doch 
geen grondwettelijke pendant heeft. 

Bestuilen of andere (feitelijke?) handelingen kunnen bij een ontoereikende of zelfs 
ontbrekende bevoegdheid bij het aangesproken en verrichtende bestuursorgaan leiden tol 
vernietiging van besluiten door de bestuursrechter, onrechlmatigverklaring (strijd met de wet 
of maatschappelijke zorgvuldigheid) door de burgeriijke rechter en toekenning van 
schadevergoeding door bestuurs- of burgeriijke rechter. Bij de strafrechter kan dit leiden tot 
ontslag van rechtsvervolging. 

^^ Daaronder wordt verstaan de inhoud van de wet als ook haar totstandkoming, HR 27 
januari 1961, NJ 1963, 248 (Vanden Berg;. 
'°^ HR 06 maart 1959, NJ 1962, 2: {Nyugat II). 
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5.4.2 Europese rechter: concrete toepassing door EHRM 

Het EVRM en het Straatsburgse mensenrechtenhof verdienen bijzondere aandacht. Het 
Intemationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) taten we buiten 
beschouwing: gezien de aard van het toezichtmechanisme en de omvang van de 
jurispmdentie van het EHRM is dit stelsel in veet opzichten meer omvattend dan dat van het 
IVBPR. Het EVRM volstaat in het kader van dit onderzoek. 

De artikelen 2 (recht op leven) en 3 (folterverbod en verbod onmenselijke behandeling) van 
het EVRM kunnen onder omstandigheden terdege relevant zijn en als ze dat zijn, dan ook 
ingrijpend. Allereerst heeft het EHRM bepaatd dat deze artikelen een absoluut karakier 
hebben en dal terzake geen belangenafweging door de staat is toegestaan.^°^ Ovenvegingen 
van openbare orde of nationale veiligheid mogen daarom geen rot speten. Staten hebben 
lerzaice geen 'margin of appreciation'. 
Naasl negatieve verplichtingen (tot het zich onthouden van inbreuken/schendingen) hebben 
slalen ook positieve verplichtingen (tot handelen), namelijk: gewoonlijk een verplichting tot 
grondig onderzoek naar aanleiding van beweerde inbreuken en soms lot het treffen van 
maatregelen om voorzienbare inbreuken te voorkomen (de plicht tot het treffen van 
preventieve maatregelen).*"' Uiteraard vergt dit van de slaal een zorgvuldig balanceren 
lussen het naleven van positieve en negatieve verplichtingen. Dat kan spanning opleveren 
wanneer uit (goedbedoelde) zorg voor het treffen van preventieve maatregelen een 
schending van de negatieve verplichtingen ontstaat doordat onnodige slachtoffers worden 
gemaakt. Bovendien pleegt het EHRM zeer grondig naar artikel 2 en artikel 3 klachten te 
kijken en veetat ex nunc te beoordelen.^"^ 

Met betrekking lot de toepassing van artikel 8-11 EVRM ligt een en ander in zoverre anders 
dat de daarbij opgenomen bepertcingsgronden de lidstaten volgens het EHRM een zekere 
beoordelingsmarge ('margin of appreciation') laten, die afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval kan variëren van bijzonder mim tot zeer beperkt, tn de regel komt een toetsing 
van het EHRM uil op de beoordeling van de proportionaliteit van de gestelde inbreuk en gaat 
het EHRM na of, onder die omstandigheden, een juist evenwicht ('fair balance') is gevonden, 
soms len aanzien van positieve, maar veelal ten aanzien van de negatieve verptichtingen van 
de staat, tussen de belangen van het individu enerzijds en de betangen van de staat 
anderzijds, gerelateerd aan het beoogde (legitieme) doet. In enkete gevallen komt het EHRM 
aan een beoordeling van de belangenafweging niet toe, doordat het heeft geconstateerd dat 
de maatregel waarover is geklaagd niel 'according to the law' of 'by the law' is tot stand 
gekomen. Dil kan zijn, doordal een basis in het nationale recht ontbreekt^°^ of dat die basis 
ontoereikend is, bijvoorbeeld omdat de nationale regeling door haar onbestemdheid of vage 
bepalingen mimle laat voor willekeurige toepassing. ° 

Daamaast worden eisen gesteld aan maatregelen die een inbreuk veroorzaken: zij moeten 
'bij de wet zijn voorzien'. Dit behoeft geen formele wet le zijn, maar moet wel regeling zijn die 
kenbaar en voorzienbaar ('accessible and foreseeable') is, zodat de justitiabele, desnoods 
met professionele hulp, weet welke reactie hij van de overheid kan venvachten en daar zijn 
gedrag op kan afstemmen. In dal kader vereist het EHRM ook dal de wet voldoende precies 
is. geen vage lermen bevat, zodat willekeurig gebmik is uitgesloten. Hel EHRM heeft hiertoe 
wel eens venvezen naar de eisen van de mchtsstatelijkheid ('mie of law') refererend aan de 

^°^ Vgl. EHRM 15 november 1996, appl. nr. 22414/93, NJ 1997/301 {Chahal). 
^ " EHRM 28 oktober 1998, appl. nr. 23452/93, NJ 2000/134 {Osman); plicht tot 
politiebescherming, EHRM, 30 november 2004, appl. nr. 48939/99, NJ 2005/210 {Öneryildiz); 
de ontploffende vuilnisbelt 
*°* Vgl. EHRM 11 januari 2007, AB 2007. 76. appl. nr. 1948/04 {Salah Sheekh). 
^°^ Er is geen regeling ofde regeling was niet kenbaar en voorzienbaar. 
*^° Vgl. Silver-criteria, EHRM 25 maart 1983, appl. nrs. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75 and 7136/75. Series A. vol. 61 {Silver) (par. 86-88). en EHRM 2 augustus 
1984. appl. 8691/79. NJ 1988, 534 {Malone) (par. 67), later bevestigd in o.m. EHRM 16 
febmari 2000, appl. nr. 27798/95, EHRC 2000/31 {Amann) (par. 56) en EHRM 04 mei 2000. 
appl. nr. 28341/95, EHRC 2000. 53 {Rotan/) (par. 55). EHRM 4 juni 2002, appl. nr. 37331/97, 
AB 2003,19 {Landvreugd) (par. 59). Zie eveneens EHRM 04 juli 2006. appl. nr. 77832/01 
(Dzymk) en de reeks EHRM: Al Nashif etc, de Roemeense nationale veiligheidszaken. 
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Preambule van het EVRM. maar is het naderhand gaan scharen onder de eisen van de 
voorzienbaarheic'. (n dat verband vereist het EHRM dat de justitiabelen helderheid wordt 
verschaft over de omstandigheden die er toe kunnen leiden dat ten aanzien van hen geheime 
acties kunnen worden ondemomen met een potentieel risico op inbreuken op de persoontijke 
levenssfeer. Het EHRM vereist niet dat de justitiabele in persoon of het publiek in het 
algemeen in kennis wordt gesteld van de beslissing tol het nemen van concrete maatregelen 
jegens een of meerdere personen, maar dat de omstandigheden die daartoe aanleiding 
kunnen vormen, /fenöaarzijn om willekeurig gebruik van bevoegdheden in deze uit te stuiten. 
Daarbij hoeft een wettelijke maatregel, waaraan een dergelijke bevoegdheid wordt ontleend, 
niet tot in detail te beschrijven welke procedures zullen of moeten worden gevolgd. Voor 
zover de autoriteiten (het bestuur) bij de uitvoering een discretionaire bevoegdheid wordt 
gelaten, moeten de grenzen van die bevoegdheid duidelijk en kenbaar zijn aangegeven, 
zodal die grenzen controleerbaar zijn. Voor beperkingen op grond van 'nationate veiligheid' 
vereist het EHRM hetzelfde, onder de erkenning dat aan de bescherming van de nationale 
veitigheid inherent is dat niet atte informatie ten aanzien van de gebmikte bronnen en 
methoden openbaar kan worden gemaakt, maar dat er desalniettemin waarborgen moeten 
zijn tegen willekeurig gebruik en dal de justitiabele daartegen een rechtmiddel kan instellen in 
de vorm van een procedure op tegenspraak. 

Ten aanzien van vrijheidsbeperking is van betang om de bepericing van de bewegingsvrijheid 
te onderscheiden van de fysieke vrijheidsbeneming. Het eerste is op te vatten als hel recht 
dat valt onder artikel 2 van het Vierde Protocol EVRM (VP). het tweede als het recht zoals 
gegarandeerd onder artikel 5 EVRM, waariDij met name de verschiltende beperkingsgronden 
van belang zijn. Art. 2 VP biedt mogelijkheden tot beperking van het rechl 'om te gaan en te 
staan waar men wil' vergelijkbaar met de bovengeschetste beperkingen die artikel 8-11 
EVRM kennen; voorzien bij de wel, een legitieme beperkingsgrond en een 
proportionaliteitstoets.^^^ Art. 5 EVRM ziet op dusdanige fysieke bepericing van de 
bewegingsvrijheid dat feitelijk sprake is van een afgesloten mimte die beveiligd is tegen 
ontsnapping. Het artikel slaat vrijheidsbeneming toe in een aantat specifiek omschreven 
omstandigheden en voor expliciet omschreven doeleinden en vertDindt daaraan procedurele 
waarborgen, waaraan het EHRM strikt de hand pleegt te houden. Zo moeten maatregelen 
een specifieke, welomschreven grondslag hebben in het nationate recht. Is een onvenvijtde 
kennisgeving van de grond(en) voor vrijheidsbeneming vereist evenals een onverwijlde 
beoordeling van de toelaattiaarheid van de vrijheidsbeneming door de rechter. Tot slot biedt 
het artiket een zelfstandige grondslag voor sctiadevergoeding bij onterechte 
vrijheidsbeneming.*'^ Met name artiket 5 EVRM wordt van toepassing geacht op 
vrijheidsbeneming zoals aan de orde bij bestuuriijke ophouding. De uitvoerige regeling van 
waarborgen omtrent deze bestuuriijke maatregel hangen dan ook ten nauwste samen met dit 
verdragsartikel en de verplichtingen die daamit voortvloeien. 
Met betrekking tot verblijfsverboden/gebiedsontzeggingen is in dit veri^and de zaak 
Landvreugd** van belang, onder meer over de vraag of een gebiedsontzegging door de 
burgemeester voor de duur van 14 dagen een maafregel was die 'bij de wet Is voorzien'. Het 
EHRM oordeelde dat zulks, onder de omstandigheden van het geval (aan betrokkene was bij 
herhaling een eerder verblijfsverbod van 8 uren opgelegd), kon worden vastgesteld, hetgeen 
inhoudt dat onder omstandigheden een dergelijk bevel mag worden gebaseerd op de 'lichte' 
bevelsbevoegdheid van artikef 172 Gemeentewet Hef EHRM stelt weliswaar vast dat deze 
bepaling mim is geredigeerd, maar acht hem onder omstandigheden toch kenbaar en 
voorzienbaar, tn dit verband mag het feil. dat het EHRM deze slotsom motiveert met de 
redenering dat zowel artikel 172 ats 175 Gemeentewet het equivalent zijn van artiket 219 
Gemeentewet (oud),**^ dat immers betrekking heeft op (gemeentetijk) noodrecht en emstige 

*** EHRM 20 juni 2002, appt. nr. 50963/99. AB 2002, 400 {Al Nashif); EHRM 8 juni 2006, nr. 
10337/04. RVDW 2006/840 {Lupsa); EHRM 12 oktober 2006. appl. nr. 33970/05. RVDW 
2007/158 (Kaya) en EHRM 11 januari 2007, appl. nr. 61259/00 (Musa e.a.) 
**̂  Art. 2 VP. Iid 3. vgl. EHRM 13 december 2005, appl. nrs. 55762/00 en 55974/00 
(Timishev), par. 45. 

Vgl de richtinggevende uitspraak van het EHRM 28 maart 2000, appl. nr. 28358/95 
(Bar^nowski). 
**" EHRM 4 juni 2002, appt. nr. 37331/97, AB 2003, 19 {Landvmugd). 
**̂  tn par. 63. 
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verstoringen van de openbare orde en de bijbehorende 'zware' bevelsbevoegdheden van de 
burgemeester (noodbevelen en noodverordeningen), de conclusie rechtvaardigen dat het 
EHRM het onderscheid in aard en gevotg van de bevoegdheden op basis van artiket 172 
Gemeentewet enerzijds en artiket 175 Gemeentewet anderzijds, uit het oog is verioren. 
Voort is opvallend dat het EHRM in par. 68 spreekt over 'ordre public' (in de Engelstalige 
versie) en niel de gangbare temi 'public policy' gebmikt of 'prevention of disorder'. Gewoonlijk 
is de Franstalige term 'ordre public' strikter dan 'public policy', al is de verhouding tot 
'prevention of disorder' niel geheel helder. Kennelijk bedoelt het EHRM dal de maalregelen 
van de Burgemeester ten doel hadden om wanordelijkheden te voorkomen en te bestrijden. 

5.4.3 Europese rechter: toetsing door hel HvJ EG 

Tol slot moet in dit hoofdstuk nog enige aandacht worden geschonken aan de loetsing door 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) in Luxemburg. In hel kader 
van dit onderzoek kan het gemeenschapsrecht dan wel hel Unierecht relevant zijn of worden 
wanneer het gaat om bepericing van het vrij personenverkeer; maafregelen jegens 
Unieburgers of die daardoor (mede) worden getroffen, atsmede derde-landers ats 
familieleden van een Unieburger of als zodanig. 

Ats regel heeft een individuete rechtzoekende geen 'tocus standi' voor het HvJ EG, tenzij het 
gaat om beschikkingen van instellingen van de Europese Gemeenschap (EG) die tot hem zijn 
gericht. Langs indirecte weg kan de rechtspositie van de justitiabele aan de orde komen in 
een prejudiciële vraag die ex artiket 234 of 68 Vendrag tol oprtchting van de Europese 
Gemeenschap (EG) door de nationate rechter wordt opgeworpen of door een 
verdragsinbreukprocedure ex 226 of 227 EG. Daamaast biedt hel Unieverdrag in artikel 35 
VEU de mogelijkheid voor het HvJ EG om zich uit te spreken over maatregelen 
(Kaderbesluiten) welke worden genomen in de zogenoemde tweede en derde pijler voor 
zover die rechtsgevolgen hebben voor derden, ongeacht de benaming van hel instmment 
(Kadert^esluit of Gemeenschappelijk Standpunt). Voorbeelden hiervan zijn de maatregelen ter 
bevriezing van financiële tegoeden van organisaties die figureren op de Europese lijst van 
terroristische organisaties. Een lastig punt is de uitsluiting van de bevoegdheid van het HvJ 
EG om kennis te nemen van zaken (geldigheid en evenredigheid) over het politieoptreden in 
de lidstaten ter handhaving van de openbare orde en de binnentandse veitigheid op grond 
van artikel 35 lid 5 VEU.'^^ 

Voor zover het gaal om de toetsing door het HvJ EG van de verenigbaarheid van (het nalaten 
van) nationate maatregelen met het gemeenschapsrecht is enerzijds van betang dal het HvJ 
EG onder omstandigheden grondrechten, waaronder de bepalingen van het EVRM, toepast 
ats beginselen die de constituties van de lidstaten gemeenschappetijk hebben tot de 
toepassing van artiket 6 lid 2 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);**^ anderzijds de 
toelsing die het HvJ EG in dit kader verricht aan de hand van het evenredigheidsbeginsel als 
fundamenteel beginsel van gemeenschapsrecht.**^ vergelijkbaar met de 
proportion al iteifetoets van het EHRM: de geschiktheid van het gebezigde middel om het 
gestelde (legitieme) doel te bereiken. 

Daamaast is er de waakzaamheid van het HvJ EG dat (nationale) maatregelen geen afbreuk 
doen aan de effectieve werking van het gemeenschapsrecht. Daamaast worden maatregelen 
getoetst aan het gemeenschapsrechtelijk verbod van discriminatie naar nationaliteit.*^° 

**^ Vgl HvJ EG, 27v febmari -2007. C-354/04 P. RVDW 2007. 354 {Gestoras Pm Amnistia 
e.a.), HvJ EG 27 febmari 2007, C-355/04. RVDW 2007/354 {Segie.a).; HvJ EG 18 januari 
2007. C-229/04 (PKK en KNK). 
**' Zie o.m. GvEA EG 21 september 2005. T-315/01 {Kadi); GvEA EG 21 september 2005, T-
306/01. EHRC 2005/106 {Yusuf en Al Bakamat Intemational Foundation); GvEA EG 12 juli 
2006, T-253/02. EHRC 2006/125 (Ayad/); GvEA EG 12 december 2006, 7-228/02, EHRC . 
2007/30 {Organisation des Modjahedines du peuple d'lmn); GvEA EG 31 januari, T-362/04 
IMinin); en de genoemde HvJ EG 18 januari 2007, C-229/05, EHRC 2007/41 {PKK en KNK) 
^̂ ^ HvJ EG 11 juli 2002, C-60/00, NJ 2003/282 {Carpenter) en HvJ EG 23 sepiember 2003, C-
109/01, NJ 2004/111 {Akrich). 
**̂  HvJ EG 12 juni 2003. C-112/00, NJ 2004/56 {Schmidberger). 
'^°Art. 12 EG, artikel 39 EG. 
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Maatregelen die de lidstaten treffen ter handhaving van de openbare orde of de nationale 
veiligheid kunnen betekenis krijgen voor Unieburgers, wanneer zij gemigreerd zijn naar een 
andere lidstaat en aldus gebruik hebben gemaakt van hun rechten op vrij personenverkeer. 
*̂ * Daamaast kan het gemeenschapsrecht van loepassing zijn op onderdanen van 
zogenoemde derde tanden (van buiten de Unie), bijvoorbeeld wanneer zij familieleden zijn 
van een Unieburger *^of rechten ontlenen aan de verordeningen en rtchtiijnen die zijn 
vastgesteld onder titel IV EG.*^^ 

Beperkingen van de rechten op vertotijf in een lidstaat als Unieburger of derdelander zijn. 
zoals vermeld, mogelijk met het oog op de (handhaving van de) openbare onje of de 
nationate veitigheid. Deze maatregelen kunnen strekken tot een beperking van de 
bewegingsvrijheid van Unieburgers, resulterend In een soort 'verblijfsverboden'*^'* 
Maatregelen ten aanzien van Unieburgers ter bescherming van de openbare orde moeten 
actueel en persoontijk zijn en bestaan in de aantasting van een zwaarwegend 
maatschappelijk belang.*^^ 

5.4.4 Samenvatting en toetsingskader 

Bij de beoordeling van de vraag of een regeling of bestuit rechtmatig tol stand is gekomen, 
valt te onderzoeken of is voldaan aan formele en maleriële vereisten. De formele vereisten 
betreffen de vorm, zoals een zorgvuldige voorbereiding, aficondigingsvoorschriften en 
onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de totstandkoming, waartiij vragen met betrekking lot 
de bevoegdheid om de regeting of het bestuit tot stand te brengen van belang zijn 
(bevoegdheidsgrondslag). 
Voor de materiële vereisten zijn de verenigbaarheid met de (materiële) algemene beginselen 
van behooriijk bestuur en met (hogere) wettelijke bepalingen van belang. Voorzover daarbij 
'een ieder verbindende' bepalingen van intemationaal recht aan de orde zijn, zoals bij het 
EVRM, is van belang dat wordt vastgesteld of een regeling of besluit onder het bereik van het 
betreffende verdragsartikel valt. Vervolgens is van belang dat de maatregel (regeling of 
besluit) een basis heeft in het nationale recht, zodal de maatregel 'kenbaar en voorzienbaar' 
is en wel zodanig dat willekeurige toepassing is uitgesloten. Aansluitend dient te worden 
onderzocht of het betreffende overheidsorgaan een legitiem doet heeft nagesfreefd en of er 
een juisl evenwichl is gevonden tussen doet en middel in termen van proportionaliteit 

*̂ * HvJ EG 27 oktober 1982, 36/82, NJ 1983/350 {Morson en Jhanjan). 
*̂ ^ Richttijn 2004/83. 
* " Voor Turicse werknemers en hun familieleden is een beroep op Associatiebesluit 1/80 
(naar analogie van artiket 39 EG) mogelijk. Voor overige derdelanders en Turken die geen 
rechten aan Associatiebestuit 1/80 kunnen ontienen, zijn er de gezinsherenigingsrichWijn 
2003/86/EG, de richtiijn tang veriDlijvende derdelanders 2003/109/EG, de studenten richtiijn 
2004/114/EG of de richtiijn wetenschappetijk onderzoekers 2005/71/EG. Openbare orde 
wordt in deze richtiijnen afwijkend aan het gemeenschapsrechtelijke openbare orde begrip 
gehanteerd. Wetke betekenis dit heeft zal uit jurisprudentie van het HvJ EG moeten blijken. 
Opmerkelijk is in dit verband dat - onder meer- in de preambule van de studenlenrichtiijn 
2004/114/EG onder punt 14 wordt in het bijzonder steunveriening aan een ten'oristische 
organisatie of lid is van een vereniging met extremistische doelsteltingen aangemerkt als een 
potentiële bedreiging voor de openbare orde en de binnenlandse veitigheid. Daarnaast zijn er 
de richtiijnen voor asielzoekers in de vorm van de definitierichtiijn (2004/83) en de 
procedurerichtiijn (2005/85). 

*̂ ^ HvJ EG 28 oklober 1975, 36/75, NJ 1976/278 {Rutili); toegang tot een lidstaat betekent 
toegang tot het gehele grondgebied. HvJ EG 26 november 2002, C-100/01, NJ 2003/341 
{Oteiza Olazabal); in het belang van de openbare orde mag we! een gebied worden 
aangewezen waarvoor geen toegang wordt verieend (ETA-aanhanger, verbod om zich In 
enkele Zuid-Franse departementen te vestigen in de nabijheid van de Spaanse grens. 
' " HvJ EG 27 oktober 1977, 30/77, NJ 1978/430 {Bouchereau); HvJ EG 26 febmari 1975 NJ 
1976, 54 {Bonsignom); HvJ EG lOjanuari 1999, C-348/96, NJ 1999/663 {Calfa); HvJ EG 29 
aprit 2004, C-482/01 en C-493/01, NJ 2005/101 {Orianopoulos en Oliveiri); ook voor Turicse 
wericnemers en hun gezinsleden onder Associatiebesluit 1 /80, HvJ EG 2 juni 2005, NJ 
2006/373 {Dön en Onal). Zie recentelijk de verdragsinbreukprocedure van de Commissie 
tegen Nederiand, HvJ EG 7 juni 2007, C-50/06. 
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(evenredigheid) en subsidiariteit. Wat betreft de vraag of een maatregel (regeling of besluit) 
verenigbaar is met het gemeenschapsrecht (of unierecht in sommige gevallen) is van belang 
dat de maatregel geen afbreuk doet aan de effectieve werking van het gemeenschapsrecht, 
rechl doel aan de gemeenschapsrechtelijke evenredigheid en niet discrimineert naar vorm of 
inhoud tussen eigen onderdanen en die van andere lidstaten van de Unie. 

Bestuursrechtelijke bevoegdheden ter handhaving van de openbare onJe en 
terrorismebestrijding moeten aan een aantal voonvaarden voldoen. Zij moeten; 

• Fomieel wettelijk gelegitimeerd zijn; 
• Ondenvorpen kunnen zijn aan rechtertijke controle; 
• Aantoonbaar noodzakelijk zijn; 
• Deugdelijk gemotiveerd worden mede vanwege bewijsnoodzaak; 
• Effectief zijn voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld wal belekent dal zij met zo min 

mogelijke (bestuurtijke en financiële) kosten zo maximaal mogelijk het gewenste doel 
kunnen realiseren; 

• Alleen gebmikt worden voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld; 
• Proportioneel en subsidiair zijn; 
• Zo min mogelijk inbreuk maken op grondrechten; 
• Voldoende rechtsbescherming voor betrokkenen leveren; 
• Voldoen aan de overige algemene beginselen van behooriijk bestuur. 
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Deel II Beschrijving en analyse bevoegdheden 
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6 Bevoegdheden openbare orde handhaving 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de huidige wetgeving op het gebied van openbare 
orde handhaving. Daamaast wordt ook aandacht besteed aan (mogelijk) toekomstige 
wetgeving. Openbare orde bevoegdheden zijn onder te verdelen in bevoegdheden voor 
lokaal bestuur (op gemeentelijk niveau de burgemeester, de gemeenleraad, hel college van 
burgemeester en wethouders, op provinciaal niveau de Commissaris van de Koningin) en 
nationale bevoegdheden (de minister van BZK, al dan niet in overieg met de minister van 
Justitie). 
De hierna volgende beschrijving bevat een overzicht van thans in de wetgeving en in 
voorstellen van wetgeving opgenomen bestuuriijke bevoegdheden die kunnen worden ingezet 
legen overiast in het publieke domein. Onderscheid is gemaakt in enerzijds 
bestuursrechtelijke maatregelen die direct gericht zijn op de bestrijding van overtast, zoats de 
burge meestersbevoegd heden ter handhaving van de openbare orde, APV-bepatingen, 
bevoegdheden in de Politiewet, bestuuriijke sancties en anderzijds bestuursrechtelijke 
maafregelen ter ondersteuning van het strafrecht. 

6.2 Burgemeestersbevoegd heden ter handhaving van de openbare orde 

6.2.1 Artikel 172 Gemeentewei 
De Gemeentewet bepaalt In artikel 172 dat de burgemeester is belast met de handhaving van 
de openbare orde. Het artike! geeft tezamen met de artikelen 173 en 174 Gemeentewet 
algemene bevoegdheden aan de burgemeester ter handhaving van de openbare orde onder 
normale omstandigheden. Andere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde 
onder normale omstandigheden zijn te vinden in de artikelen 151b, 151c, 154a, 174,174a, 
176a Gemeentewet. Bevoegdheden van de burgemeesier voor buitengewone 
omstandigheden zijn te vinden in de artikelen 175 en 176 Gemeentewet. Deze 
bevoegdheden zijn exclusief aan de burgemeester toebedeeld. De burgemeester kan de 
politie niet machtigen in zijn naam besluiten te nemen (artiket 177 Gemeentewet). 

Ordehandhaving door de burgemeester (artiket 172 Gemeentewet) 

Artikel 172 Gemeentewet 
1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. 
2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die 

betrekking hebben op de openbare orde, te beletten ofte beëindigen. Hij bedient 
zich daartjij van de onder zijn gezag staande potitie. 

3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige 
vrees voor het onlstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijlc te achten 
zijn voor de handhaving van de openbare orde. 

Artikel 172 Gemeentewet komt sinds 1994 voor in de Gemeentewet Het doel van het artikel 
is om duidelijk vast le slellen dat de burgemeester een exclusieve taak heeft en de 
eenhoofdige leiding heeft.*^^ Artikel 172 geeft in het eerste lid een taakopdracht aan de 
burgemeester. Het tweede lid geeft de burgemeester de bevoegdheid om met feitelijk, fysiek 
optreden een eind te maken aan normovertredingen en deze te beletten. Hij 'bedient zich 
daarbij' zoals de wet zegt 'van de onder zijn gezag staande politie'. Het gaat hier in feite om 
bestuursdwang, maar dit opireden is uitgezonderd van de regels over bestuursdwang in de 
Awb.*^^ Het tweede tid gaat uitsluitend over de overtreding van geschreven normen die 

^̂® Branich von Brainich Felth, E.T. (2006). '13. Gemeentewet', in: Muller, E.R. en Roos, de, 
Th.A., Tekst & Commentaar Openbam orde en veiligheid, Kluwer, Deventer, p.121. 
*̂ ^ Zie artikel 5:23 Awb. 
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betrekking hebben op de openbare oreJe. Deze zijn te vinden in het Wetboek van Strafrecht 
en in gemeentelijke verordeningen. De burgemeester is bevoegd om wetke strafbare feiten 
dan ook te beletten en te beëindigen indien door die strafbare feiten de openbare orde wordt 
verstoord of dreigt te worden verstoord. Het gaat dus om effecten van strafbare feiten op het 
openbare teven en niet - zoals de bepaling in haar woorden zegt - om bepaalde soorten 
overtredingen of soorten strafbare feiten welke worden begaan.*^^ Dit levert een potentieel 
competentieprobleem op met enerzijds het cotlege van burgemeester en wethouders, dat ook 
belast is met de handhaving van gemeentelijke bepalingen die invloed (kunnen) hebben op 
de openbare orde en anderzijds de oflicier van justitie die belast is met de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde.*^ 

Het derde lid van artiket 172 verschaft de burgemeester de zogenaamde 'lichte 
bevelsbevoegdheid' ter onderscheiding van de noodbevelen ex artikel 175 Gemeentewet. De 
burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij emstige vrees voor het 
ontslaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving 
van de openbare orde. 
Een 'licht' bevel van de burgemeester heeft als doel een dreigende ordeverstoring te 
voorkomen, de orde te bewaren, dan wel te herstellen. De bevoegdheid is preventief of 
reparatoir en niet gerichl op bestraffing. Deze bevoegdheid kan worden aangewend als 
geschreven normen ontbreken en heeft dus een aanvullend karakter. De burgemeester 
creëert een norm ler handhaving van de openbare orde, welke norm wordt gesanctioneerd 
door artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Van deze bepaling wordl gebmik gemaakt als er 
geschreven normen ontbreken. Als er wel een wettelijke bepaling wordt overtreden of als er 
een andere, specifiekere bevoegdheid is, dan moet die worden gebmikt. De burgemeesier 
gebmikt deze bevoegdheid vooral ats extra zekerheid in het geval er aan de primaire 
bevoegdheidsgrondslag een gebrek kleeft. De lichte bevelsbevoegdheid mag geen inbreuk 
maken op bestaande wetgeving. 

Praktiik 

De burgemeester is bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden op het gebied van de openbare 
orde afhankelijk van de beschikbaarheid van (voldoende) politie, tn plaftetandsgemeenten wit 
dat nog wel eens een probleem zijn. 

Ten aanzien van de handhaving van de openbare orde heeft de burgemeester te maken met 
een spanningsveld tussen enerzijds de informatiepositie en informatiebehoefte en anderzijds 
zijn handelingsmogelijkheden. De burgemeesier Is, zoats een van de geïnterviewde 
burgemeester dat uitdrukte "een soort kennismaketaar".*^^ Hij moet informatie hebben 
voordat hij iets kan doen. Soms levert dil problemen op, soms niet. De grens tussen 
openbare orde en justitie is vaak lastig te trekken, tn dat verband is het van belang helder 
voor ogen te hebben over welke bevoegdheden de burgemeester precies beschikt. 
Het wettelijk kader rond de informatie-uitwisseling bij de toepassing van openbare orde 
bevoegdheden wordt met name gevormd door de Wet Politieregisters (Wel Polr). Artikel 15 
tid 1 aanhef en sub b Wet Polr bepaalt dal gegevens uit een politieregister op verzoek worden 
verstrekt aan de burgemeesters, voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag en 
zeggenschap over de politie, of in het kader van de handhaving van de openbare orde. 
Hel CBP ziet toe op de wericing van de politieregisters overeenkomstig het bij en krachtens 
de Wet Polr bepaalde en in het betang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
in het algemeen (artiket 26 Wet Polr). Voor hel CBP zijn met name de volgende criteria van 
belang bij het beoordelen of informatie rechtmatig wordt uitgewisseld*^*: 

• De rechten van betrokkenen moeten worden meegewogen; 
• Het wettelijk kader moet duidelijk worden geschetst; 

*^^Zie Hennekens, H.Ph.J.A.M. (2004), Openbam-ordemcht, Kluwer, Deventer, p. 18. 
*̂ ^ Vgl. Jong, M.A.D.W. de (2000), Orde in beweging (diss. UU), W.E.J. Tjeenk Willink, 
Deventer, p. 36. 
" ° Respondent. 
*̂ * Respondent, zie ook; Sauenvein, L.B. en Linnemann, J.J. (2002). Handleiding voor 
verwerkers van persoonsgegevens. Wet bescherming persoonsgegevens. Ministerie van 
Justitie, Den Haag, april 2002. 
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• De doelomschrijving duidelijk zijn; 
• De rol van alle partijen moet helder zijn omschreven; 
• Vastgelegd moet worden wie de informatie gebmikt; 
• Partijen moeten de bewaartermijn aangeven (hoe lang worden de gegevens 

bewaard?); 
• Partijen moeten nadenken over de vraag of er een nieuw gegevensbestand wordt 

aangelegd of dal er alleen infomiatie wordt uitgewisseld; 
• Ten slotte is het van belang dat de betrokkene weet dat er informatie over hem wordt 

uitgewisseld (informatieplicht). 

Bijna alle respondenten geven aan dat hel uitwisselen van informatie een knelpunt is bij het 
uitoefenen van bevoegdheden. Voor veel respondenten is onduidelijk wat wel en wat niet 
mag en aan welke voonvaarden moel worden voldaan. Deze onduidelijkheid leidt er toe dat 
respondenten aangeven dat de regels rond informatie-uitwisseling erg ingewikkeld zijn en dat 
het vaak niel is toegestaan om informatie uit te wisselen. 
Respondenten geven aan dat de privacywetgeving hel soms lastig maakl om praklische 
oplossingen te bewericstelligen. Knelpunten veroorzaaki door privacywetgeving komen vaak 
in de driehoek ter sprake. Belangrijk is het daarom dat de verhoudingen in de driehoek goed 
zijn. 
Voor de burgemeester is het soms een probleem dat hij wel verantwoordelijk is voor hel 
nemen van een besluit, maar dat hij niet kan beoordelen of het besluit terecht is genomen. Hij 
krijgt niet alle informatie en/ of weet niet welke informatie hij zou moeten krijgen. Hij moel 
aannemen dat de juiste informatie is verstrekt, maar kan dal zelf niet controleren. Het advies 
'Vaste vert)indingen' (commissie Holtslag) vermeldt dat het uitgangspunt moet zijn dal een 
burgemeester ervan uil moet kunnen gaan dat de centrale overheid hem zoveel mogelijk 
actief en tijdig informeert over zaken die hij moel weten om zijn laken goed te kunnen 
uitvoeren en dat een centrale dienst of organisatie die hem niet of slechts beperkte infomiatie 
verstrekt, dat op goede gronden doet*^^ ln de slotbeschouwing wordt benadmkt dat de 
oplossing voor de knelpunten rond informatie-uitwisseling vooral moeten worden gezocht in 
een wijziging van de bestuurscultuur: actoren moeten elkaar vertrouwen en zich bewust zijn 
van ellcaars verantwoordelijkheden. Hierdoor zal de samenwerking tussen partijen 
vertDeteren.*" 

Een laatste knelpunt betreft de wericing van convenanten waarin verschillende partijen 
samenwerken om een probleem op te tossen. Dat partijen hebben afgesproken informatie uit 
te wisselen, betekent niet automatisch dat zij dat ook doen. Partijen beroepen zich 
bijvoorbeeld op hun beroepsgeheim of weigeren om andere redenen om informatie uitte 
wisselen. 

Dat informatie-uitwisseling soms niet is toegestaan, betekent niet dat het niet gebeurt. Vooral 
tijdens casusoverieggen wordt er regelmatig meer infomiatie uitgewisseld dan volgens de 
regels zou mogen. Redenen hien/oor zijn bijvoorbeeld dat het lastig is om bij elke casus te 
bekijken wie er wel en wie er niet aan tafel mag zitten of dat alle aanwezigen toch wel weten 
over wie het gaat. Soms wordt de informatie alleen mondeling uitgewisseld, waardoor toezicht 
op de informatie-uitwisseling niet mogelijk is. (Zie ook hiema paragraaf 13 onder Wet Bibob). 

Hoewel artikel 172, in het bijzonder lid 2 een mimere basis biedt dan het geven van verblijfs-
of gebiedsontzeggingen, die gebaseerd zijn op lid S,*̂ ** concentreert de praktijk en de 
discussie over dil artikel zich de laatste tijd toch in hoofdzaak op deze verblijfsontzeggingen. 

Wericgroep gegevensverstrekking- burgemeesters (2005), Vaste verbindingen. Een advies 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksmlaties over de verstrekking van 
gegevens op het termin van veiligheid door landelijke diensten aan burgemeesters. Ministerte 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties, Den Haag, p. 17. 
* " Idem. 
*^ Zie Hennekens a.w. (2004), p. 17-23. En vgl. o.a. Rb Maastricht 19 april 2004, LJN 3854 
(Last onder dwangsom bij uitlokking tot straatprostitutie). Ook (reguliere) bestuursrechtelijke 
bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde behoren exclusief toe aan de 
burgemeester.) 
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Aan artiket 172 tid 3 Gemeentewet ontieent de burgemeesier de bevoegdheid om zetf een 
norm te creëren jegens sen of meer personen die de openbare orde (dreigen te) versloren. 
Deze bevoegdheid wordt voor uiteenlopende gevallen gebmikt. Bij de partementaire 
behandeling werd als voorbeeld van een maatregel die de burgemeester zou mogen geven 
genoemd het bevel aan supporters om een bepaalde route te volgen.*^^ De burgemeester 
van Assen besloot op basis van dit artikellid een café tijdelijk le sluiten, omdat daar sprake 
was van overtast*^ De burgemeester van Maastricht beval op grond van dit artikellid een 
schip, de 'General Maczek', dat werd gebmikt voor de huisvesting van Poolse wericnemers le 
ontmimen wegens brandgevaar.*^^ En de burgemeester van Utrechl beval dal een voormalig 
ziekenhuis, dat ats woning functioneerde voor een aantat bewoners, werd gestoten op basis 
van dit artikellid wegens een dreigende ramp.*^^ 

6.2.2 Verblijfs- of gebiedsonlzeggingen 

Artikel 172 lid 3 Gemeentewet wordt tegenwoordig nog het meeste gebruikt voor de 
zogenaamde verblijfs- of gebiedsonlzeggingen.*^ Verschillende gemeenten kennen in hun 
APV's weliswaar bepalingen die de bevoegdheid van de burgemeester tot het opleggen van 
verblijfsontzeggingen niet alleen binden aan bepaalde overtredingen maar ook aan bepaalde 
termijnen.*^° Daarmee wordt dertialve temggegrepen op het tweede lid van artikel 172. 
Daamaast wordt de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172 tid 3 gehanteerd als grondslag 
voor (langere) incidentele verblijfsverboden. Hoe lang een verblijfeverbod op basis van deze 
bepaling kan duren slaat echter niet vast Hel tijdetijke karakter wordt soms ats een emstige 
belemmering ervaren. Omdal veel van de uitvoeringspraktijk afhangt, is ook wet gepleit om de 
bevoegdheid tot het opleggen van verblijfsverboden uitsluitend te baseren op de meer en 
detail daarvoor opgestelde bepalingen in de Atgemene plaatselijke verordeningen.*^* De 
bevelsbevoegdheid van tid 3 zou kunnen worden gebmikt om de bewijslast van artikel 172 lid 
2 te ontwijken. De burgemeester hoeft namelijk bij een optreden op basis van lid 3 noch aan 
te tonen dal een wettelijke bepaling is overtreden, noch dat een bestaande wettelijke regeling 
onvoldoende mogelijkheden bood.*^^ 

De bepaling roept in de praktijk de nodige vragen op waar grondrechten in het geding zijn en 
daarop voor korte of langere tijd inbreuk op wordt gemaakt. Immers artikel 172 lid 3 is tamelijk 
algemeen gesteld en voor inbreuken de bewegingsvrijheid (artikel 2 Vierde Protocol EVRM) is 
een bepaling vereist die voldoende duidelijkheid biedt Hoewel de jurispmdentie in een 
andere richting wijst,*^^ biedt artikel 172 tid 3 daarvoor volgens sommigen geen basis.***^ Er 
moet voorts sprake zijn van een concrete en actuele (dreigende) verstoring van de openbare 

*^^TK 19 403. nr. 64a. 
*̂ ^ Pres. Rb Assen 17 oktober 1996, JB 1996, 252. Dat ging niet zonder kritiek. Zie Jong 
M.A.D.W. de (2000). 
^" ABRvS 17 november 2004, AB 2005. 410 met noot Brouwer. 
*̂® ABRvS 1 november 2006, AB 2007, 47 met noot Brouwer. 
*̂® Hennekens a.w. (2004), p. 23. Jong, M.A.D.W. de (2006), 'Recht en praktijk inzake tokale 
ordehandhaving', in: Michiels, F.C.M.A. en Muller, E.R., Handhaving, Bestuuriijk handhaven 
in Nederiand, Kluwer, Deventer, p. 403-408. 
**° Zie o.a, artikel 2.10.1 APV Rotterdam en artikel 95d (i.v.m. harddrugs) APV Den Haag. 
*̂ ^ Zie o.a. Jong, M.A.D.W. de (2004), 'De opgetuigde burgemeester'. Gemeentestem, 2004, 
7219 nr. 196 en Brouwer, J.G. en Schilder, A.E. in hun naschrift onder EHRM 4 juni 2002, AB 
2002,19 (Landvreugd). 
" ^ Jong, M.A.D.W. de,. Kummeling, H.R.B.M en. Buricens, M.C.(1994), Het gebmik van 
gemeentelijke noodbevoegdheden, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 
" ^ Zie recent o.a. Hof 's-Gravenhage, 21 maart 2006, AB 2006, 396 met noot Brouwer en 
Schilder. 
*^ Zie Brouwer en Schilder in hun noot onder het hiervoor genoemde an'est Zie eerder. 
Brouwer, J.G en. Schilder, A.E. (1997), NJCM-Bulletin. jrg. 22 (1997), nr. 4, p. 421-436, de 
Jong, M.A.D.W. de a.w. (2000), p. 46. Zie ook het verschil van mening tussen Rogier, L.J.J. 
en Jong, M.A.D.W. de, in Gemeentestem 2005, 7224, nr. 28 en Brainich von Brainich Felth, 
E.T. (2006). 'Openbare orde en veiligheid, artikel 172 Gemeentewet', in: Muller, E.R. en 
Roos. de. Th.A.. p. 123. 
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orde waarin onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is.*^^ Op basis van deze lichte 
bevelsbevoegdheid hebben burgemeesters van verschillende gemeenten 
gebiedsontzeggingen of van enkele uren of dagen opgelegd. Aanvankelijk ging de 
bestuursrechter daarin mee, maar hij eiste wel een zorgvuldige motivering van de 
burgemeester van de vrees voor herhaling van het overiastgevende gedrag bij langere 
perioden.*''^ 

Er is een probteem gerezen bij mandatering van de bevoegdheid lol het opleggen van 
verbtijfsontzeggingen aan de politie. Bij de herziening van de Gemeentewet is een foutje 
geslopen in de wet waardoor de mandatering aan de politie niet meer mogelijk is.*^^ Alhoewel 
de jurispmdentie het probteem vooriopig heeft opgelost is een wetswijziging in 
voortDereiding.**® 

Praktiik 

Gebiedsontzeggingen zijn redelijk effectief bij dmgsoveriast Het drugstoerisme In de 
grensstreek kan daardoor beteugeld worden. Wel is er sprake van een 'watert)ed-effecl'. 
Meerdere respondenten merken op dat er in feite een verplaatsing van de problemen door 
wordt veroorzaakt. 
tn andere gevallen wericen gebiedsverboden vaak niel. Veel problemen worden veroorzaakt 
door overiastgevende jongeren, die (te) veel drank en dmgs gebmiken en door 
'hangjongeren', die ordeverstoringen en vernielingen veroorzaken. De lichte 
bevelsbevoegdheid van de burgemeester biedt daarvoor geen oplossingen. Daarvoor is een 
persoonsgerichte aanpak met een gedragsaanwijzing nodig. In Rotterdam bestaat een "FF 
kappebevel"***^ waarbij de overtreder zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Een 
praktisch punt is ook dat het bij gebiedsverboden voor de politie in de praktijk moeilijk le 
controleren is wie zich aan welke regels dient te houden. 
Een ander knelpunt is dat voordat een gebiedsverbod kan worden opgelegd een betrokkene 
in de regel moel worden gewaarschuwd. Soms is er behoefte om iemand die overiast 
veroorzaaki. bijvoorbeeld in het uitgaansleven, meteen te venvijderen en hem te verbieden 
voor bepaalde tijd (of in het weekend) in dal gebied te komen. 
Verder kan het tijdelijke karakter van het gebiedsverbod een belemmering zijn voor de 
toepassing ervan. Soms bestaat de behoefte om iemand voor langere tijd een verbod op te 
leggen. 

"̂̂  Vgl. Brouwer, J.G. (2006), Van nachtbrakers tot termristen (omtie). Rijksuniversiteit 
Groningen, 13 juni 2006. p. 14-22. 
*̂® Zie Rb Amsterdam lOjanuari 1996. Gemeentestem 1996. 7027. 2 met nool Hennekens en 
JB 1996. 49 met nool Van der Meulen, waarin werd geoordeeld dat de burgemeester op 
grond van die lichte bevelsbevoegdheid niet bevoegd was tot een verblijfsverbod van veertien 
dagen. Zie ook Vzr Rb Rotterdam 6 september 2002, Gemeenfesfem 7176, nr. 4 met noot 
Rogier, waarin een gebiedsontzegging van zes maanden disproportioneel en onvoldoende 
onderbouwd geoordeeld werd. Vgl. Rb Rotterdam 23 februari 2005, Gemeentestem 2005. 
7330/84 met nool De Jong, waarin een verblijfsontzegging van twaalf weken disproportioneel 
werd geoordeeld. 

"̂̂  ln de jurispmdentie is vastgesteld dat de vermelding van "en lot uitvoering van 
beslissingen van de raad" in het tweede lid van artikel 177 Gemeentewet bemst op een 
vergissing van de wetgever. ABRvS 1 maart 2006, JB 2006,116 met nool Stroink en 
Gemeentestem 2006, 94 met noot Rogier. Via een wetsvoorstel is de vergissing in reparatie. 
Artikel 177 lid 2 Gemeentewet wordt gewijzigd, TK 2005-2006. 30 101, nr. 7. 
'"^ TK 2005-2006, 30 101, nr. 20, p. 5. 
**̂  Doelgroep zijn jeugdigen van 12-14 jaar. De instmmenten die binnen FF Kappe worden 
ingezet zijn: FF Kappecontract (afepraak). bevel FF Kappe (artikel 172 lid 3 Gemeentewet), 
gedragsaanwijzingen in een justitiële procedure en (andere) gemeentelijke dwang/drang 
(leerplicht, uithuisplaatsing, gebiedsontzegging etc) . Minister Donner van Justitie stuurde op 
3 maart 2006 een brtef naar de Tweede Kamer over de experimenten met het Ik doe normaal 
contract en het Doe normaal bevel. In Rotterdam heet de pilot FF Kappe. Het experiment 
wordt geëvalueerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentmm van het 
Ministerie van Justitie. 
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Bovendien bestaat er onduidelijkheid over periode dat een gebiedsveittod mag duren -
gemeenten hanteren verschillende termijnen - en over de grootte van het gebied dat als 
verbod mag worden aangewezen. 
Ten slotte zijn gebiedsontzeggingen in de praktijk voor overiastgevende personen die zich 
aan elke vorm van behandeling onttrekken (zorgmijders) geen oplossing. Ook de BOPZ biedt 
onvoldoende mogelijkheden om deze personen aan te pakken. Overigens zijn sommige 
burgemeesters niet blij met deze laatete bevoegdheid, omdal ze daarbij weinig beleidsmimte 
hebben. 

6.^.3 Concept-wetsvoorstel Aanwijzingen emstige overtast 
Om het gat te dichten tussen de lichte bevelsbevoegdheid en de behoefte aan langdurigere 
gebiedsontzeggingen voor bepaalde personen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren 
ofdie op grond van hun gedragingen rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met 
het hertiaaldelijk verstoren van de openbare orde, is een wetsvoorstel in voorbereiding dat 
enerzijds de burgemeester de bevoegdheid verieent om aan deze personen een 
gebiedsontzegging van maximaal drie maanden met de mogelijkheid tot verieningen van 
telkens drie maanden tot ten hoogste een jaar op te leggen. De burgemeester kan zijn 
bevoegdheid derhalve zowel repressief als preventief aanwenden. Daamaast krijgt de 
officier van justitie in dit concept-voorstel van wet de bevoegdheid om aan verdachten van 
een strafbaar feit waardoor de openbare orde emstig is verstoord een gedragsaanwijzing te 
geven voor de duur van maximaal 90 dagen, die onder meer kan bestaan uit een 
gebiedsontzegging.*^* 

6.5.4 Analyse 
Meerdere respondenten geven aan dat veel openbare orde-problemen worden veroorzaakt 
door jongeren als gevolg van alcohol- en dmgsgebmik. Een enkele burgemeester noemt het 
fenomeen van de zogenoemde 'drinkketen'. Jongeren (en soms ook minder jeugdigen) 
komen bijeen in schuren om daar zelf ingekochte alcoholhoudende drank te gebmiken. 
Hiertegen is lastig op te treden aangezien deze bijeenkomsten vrij breed worden 
geaccepteerd door inwoners van de regio. Daarvoor is de lichte bevelsbevoegdheid van de 
burgemeester geen oplossing. 
Het midde! van verblijfsontzegging op basis van een APV-bepaling of op basis van artikel 172 
lid 3 Gemeentewet is thans te kort inzetbaar. Het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel 
Aanwijzingen emstige overiast voorziet naar venvachting in een behoefte aan langdurigere 
verbl ijfsontzegg ingen en lijkt een nuttige aanvulling van hel instmmentarium voor interventie. 
Door een enkele respondent is overigens ook gewezen op artikel 540 Wetboek van 
Strafvordering, het rechteriijk bevel tot handhaving van de openbare orde. Deze bevoegdheid 
wondt bijna nooit gebruikt. Een nadeel van deze bevoegdheid is dat daarbij sprake moet zijn 
van een in strafrechtelijke zin bewezen strafbaar feit. Hel artikel is niet bmikbaar ten aanzien 
van personen van wie nog stechts een vermoeden bestaat dat ze een strafbaar feit zullen 
plegen.*" 

Respondenten geven ook aan dat het niet goed is om steeds nieuwe bevoegdheden te 
creëren. Aan nieuwe bevoegdheden bestaat ook niet bij iedereen behoefte. Het gaat niet aan 
nieuwe bevoegdheden te creëren 'voor de zekertieid'. zoals een van de respondenten 
opmerkte. Van bestaande bevoegdheden moet effectief gebruik gemaakt worden. De 
burgemeester is niet het panacee voor elk openbare orde probleem. "De burgemeester is 
geen sheriff." merict een geïnterviewde burgemeester op. Er is misschien meer te doen met 
bestaande of nieuwe APV-bevoegdheden, zoals het verbod op samenscholen. 

150 

De aanleiding tot het toepassen van deze maafregel ligt in reeds gepleegde verstonngen 
van de openbare orde. tn die zin is de maatregel repressief Het ingrijpen om voortzetting te 
beëindigen is preventief 
*̂ * Concept-wetsvoorstel Aanwijzingen emstige overiast. 
http://www.minbzk.nl/actueet?Actltmldt=103105 
*̂ ^ Wedzinga. W. (1995), 'Commentaar bij artikel 540 WvSv', in; Cleiren, C.P.M, en Nijboer, 
J.F., Teksten CommentaarStmfvordering, Kluwer, Deventer. 1995. p. 988. 
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6.3 Wet openbare mani festat ies ' " 

6.3.1 Beschrijving 

Artiket 172 tid 3 Gemeentewet kan niel worden gebmikt met betrekking tol openbare 
manifestaties. Bij betogingen/ demonstraties is de Wet openbare manifestaties van 
toepassing. Deze wet reguleert de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, die in de Grondwet zijn verankerd 
(artikelen 6 en 9 Grondwet).*^ Er is sprake van een betoging wanneer er meerdere personen 
zijn. die in het openbaar een mening uiten. De raad kan een kennisgevingsplicht opnemen in 
een verordening, artiket 3,4 en 10 WOM. Het is immers niet mogetijk om een 
vergunningsstelsel voor hel houden van manifestaties in het leven te roepen.*^^ De 
gemeenteraad kan eisen stellen aan de gegevens die worden verstrekt door de organisatoren 
van de manifestatie. Deze regels mogen niet de inhoud van de manifestatie betreffen, artikel 
3 lid 4 WOM. 
Op grond van artikel 5 lid 2 sub c van de WOM kan de burgemeester een openbare 
manifestatie verbieden ter beschemiing van de gezondheid, in het belang van het verkeer en 
ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.*^® 
Tijdens een betoging kan de burgemeester aanwijzingen geven of bevelen de beloging te 
beëindigen (artikel 6 en 7 WOM). In uitzonderiijke gevallen kan de burgemeester een tijdelijke 
algemeen demonstratie verbod geven. Een verbod of hel stellen van beperkingen moeten 
noodzakelijk zijn voor het garanderen van de veiligheid. Er moet aldus sprake zijn van 
bestuurtijke overmacht. Dit is hel geval wanneer er meerdere evenementen tegelijk plaats 
vinden. De burgemeester moet aantonen dat er te weinig politie Is en dat het bestuur zich 
inspant om voldoende politie op de been te krijgen.*^^ 

6.3.2 Praktijk 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de burgemeester bevoegd is een demonstratie te verbieden 
reeds op grond van het feil dat deze die niet tijdig bij hem is aangemeld.*^ Artikel 10 lid 1 van 
de APV 's-Gravenhage luidt: 

Art. 10 lid 1 APV Den Haag 
De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in 
artikel 4 Wet openbare manifestaties moet vóór de openbare aankondiging van deze 
vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 uur voordat deze zal worden gehouden, de 
burgemeester hien/an schriftelijk kennis geven. 

De Hoge Raad ovenvoog dienaangaande: 'Het samenstel van WOM en APV houdt in dat in 
de gemeente Den Haag ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer 
en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden vóór de openbare aankondiging van 
een betoging schriftelijk daarvan aan de burgemeester moet worden kennis gegeven. In dat 
stelsel past als sluifeluk dat bij het achterwege blijven van zo'n kennisgeving, de 
burgemeester gebmik mag maken van zijn bevoegdheid opdracht te geven de betoging 
terstond te beëindigen en uileen te gaan. Daaraan doet niet af dat de burgemeesier van het 

*^ Zie bijlage F voor de tekst van de artikelen 3 t/m 7 en 190 WOM. 
*^ Brouwer, J.G. en Schilder, J. (2006), '56. Wet Openbare manifestaties', in; Muller. E.R. en 
Roos. de Th.A., p. 1123. 
*^^tdem, p. 1125. 
*^ Zie Van der Pot (2006), Handboek van het Nederiandse staatsrecht, vijffiende dmk, 
bewerict door Elzinga, D.J. en Lange. R. de, m.m.v. Hoogers, H.G., Kluwer, Deventer, p. 363. 
*̂ ^ Jong. M.A.D.W. de (2006), 'Recht en praktijk inzake lokale ordehandhaving', in: Michiels, 
F.C.M.A. en E.R. Muller, Handhaving. Bestuuriijk handhaven in Nederiand, Deventer, Kluwer, 
0.417. 
^̂  AB 2007, 23, met een kritische noot van Brouwer en Schilder. 
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hanteren van die bevoegdheid kan a^ien, indien de genoemde betangen zich daartegen niel 
verzetten.'*^^ 

De WOM roept bij de respondenten nauwelijks reacties op. tn de grensgemeenten met 
Duitsland speelt het probteem van extreem rechtse demonstraties. In Duitstand is het 
verboden om extreemrechtee demonstraties te houden. Daarom wordt uitgeweken naar 
Nederiand. Een dergelijke demonstratie ontiokt vaak een tegendemonsfratie waama 
ongeregeldheden onlstaan. Een belangenafweging zal hier moeten plaatsvinden tussen het 
belang om te demonstreren en het betang van de openbare orde. 
Minder vergaand is het verbieden van de huldiging van een voetbalclub, wanneer emstige 
vrees bestaat dat onlusten zulten ontstaan, zoats de burgemeester van Amsterdam 
ovenveegt na de recente rellen, die ontstonden na het winnen door Ajax van de KNVB-beker 
in 2007. 

6.3.3 Anatyse 

De bevoegdheid van de burgemeester tot het zo nodig verbieden en doen uiteengaan van 
openbare manifestaties levert kennelijk in de praktijk geen problemen op. Bij (venvachte) 
ernstige verstoringen van de openbare orde staan de burgemeester de noodmaatregelen ex 
artikelen 175 en 176 ten dienste (zie hiema). 

6.4 Toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen (artikel 174 
Gemeentewet) 

6.4.1 Beschrijving 

Artikel 174 Gemeentewet 
1. De burgemeester is betast met het toezicht op de openbare samenkomsten en 

vemiakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en 
daariDij behorende erven. 

2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van hel toezicht, bedoeld in het 
eerste lid, de bevelen le geven die met het oog op de bescherming van veiligheid 
en gezondheid nodig zijn. 

3. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze 
betrekking hebben op hel in hel eersie tid bedoelde toezichl. 

Artiket 174 Gemeentewet spitst de bevoegdheid van de burgemeester tot handhaving van de 
openbare orde toe op een aantal plaatsen, openbare samenkomsten en vermakelijkheden en 
openbare inrichtingen.*^ Men denke bij openbare vermakelijkheden aan kermissen, 
voetbalwedstrijden, braderieën, (pop)festiva Is, optochten (anders dan demonstaties), 
persconferenties, (vierdaagse)wandellochten, wielenvedstrijden, processies, gildefeesten en 
fancyfairs. En bij openbare inrichtingen aan openbare gedeelten van gemeente- en 
provinciehuizen, van rechtbanken, banken, winkels, cafés, hotels, restaurants, bioscopen, 
musea, kerken, discotheken, theaters, prostilutiehuizen. coffeeshops en van horecaboten.*®* 
Ook de terrassen van horecabedrijven behoren daartoe.*" Het artikel bepaalt dat de 
burgemeesier daarop 'toezicht' uitoefent. Dit is niet het tot het uitoefenen van controle 
beperkte nalevingstoezicht in de zin van artikel 5:11 Awb, maar omvat blijkens het tweede en 

*̂ ^ HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 207 met noot Alkema. Overigens ontbrak in deze zaak een 
mandaat aan de politie om de demonstratie te doen uiteengaan waardoor de slrafeaak tegen 
een demonstrant die daar geen gevolg aangaf stuk liep. 
^̂ ° Zie daarover Merioc, C.J.A.M. (2006), 'Horeca en koffieshops', in: Michiels, F.C.M.A. en 
Muiter, E.R..P. 450-452. 
*̂ * Hennekens a.w. (2004). p. 33. 
* " ABRvS 31 november 2002 LJN AF0269. 
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derde lid van artikel 174 ook bevelen, zoats sluitingsbevelen, en de uitvoering van 
verordeningen die betrekking hebben op dat loezicht.*^^ 
De bevelsbevoegdheid heeft blijkens het tweede tid van artikel 174 belrekking op de 
veiligheid en gezondheid en breidt daarmee het begrip 'openbare orde' uit. De 
bevelsbevoegdheid van artiket 174 verschilt niet van die ex artikel 172 Gemeentewet. Ook 
hier Ireedl de burgemeester normstellend op.*®^ tn de praktijk betekent dat veetal dat hij op 
basis van artiket 174 lid 2 een bevel geeft tot het stopzetten van de vermakelijkheden of tot 
sluiting van een inrichting (voor zover dat laatste niet mogeiijk is op basis van een APV-
bepaling). Met zo'n bevel tot stopzetting of sluiting is in elke geval geen bestuursdwang in de 
zin van de Awb beoogd, noch een straffende bestuuriijke sanctie. Daamnee onderscheidt zo'n 
sluitingsbevel zich dan ook van een sluitingsbevel op grond van artikel 174a Gemeentewei of 
van artikel 13b Opiumwet, waar wet uitdmkkelijk bestuursdwang is beoogd. Veelal wordt 
echter tegelijk met een sluitingsbevel ex artike! 174 lid 2 of 3 besloten tot het toepassen van 
bestuursdwang. 

6.4.2 Praktijk 

Wat de uitvoeringsbevoegdheid betreft is in de jurispmdentie een en andermaal duidelijk 
gemaakt dat in gemeentelijke verordeningen terzake van openbare vermakelijkheden en 
openbare inrichtingen de burgemeester als het bij uilsluiting uitvoerende orgaan aangewezen 
moel worden. De burgemeester is niet alleen exclusief bevoegd tot het verienen en weigeren 
van vergunningen, ontheffingen etc maar ook tot het uitoefenen van bestuursdwang en het 
opleggen van een last onder dwangsom ten aanzien van deze objecten.*®^ Zie voor wat 
betreft de APV-bevoegdheden verder paragraaf 6.8. 
In Rotterdam staat de mogelijkheid tol sluiting van openbare inrichtingen als volgl in de APV 
beschreven*^: 

Art. 2.3b.1 lid 1, APV Rotterdam 

De burgemeester kan, indien de openbare orde dit naar zijn oordeel vereist, de gehele of 
gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw - niet zijnde 
een inrichting als bedoeld in paragraaf 3 of 2.3a - of een bij dat gebouw behorend erf.' 

De geïnterviewde respondenten hadden ten aanzien van de bevoegdheid van de 
burgemeester bij openbare vermakelijkheden en Inrichtingen verder weinig op te mertcen. 
Zie voor wat betreft de toepassing van bestuursdwang, de oplegging van een last onder 
dwangsom en de intrekking van een vergunning (zie paragraaf 6.10 hiema). 

6.4.3 Analyse 

De praktijk len aanzien van de bevoegdheid van de burgemeester bij hel toezicht op 
openbare vermakelijkheden en inrichting, in het bijzonder op voetbalwedstrijden lijkt zich te 
hebben gesetteld in vaste beleidslijnen en -patronen. Ook hier staan de burgemeester bij 
(venvachte) ernstige verstoringen van de openbare orde zo nodig de noodmaatregelen van 
artikel 175 en 176 Gemeentewet ten dienste (zie hiema). 

®̂̂  Hennekens a.w. (2004), p. 31-37. 
* " Zie ABRvS 3 mei 2006, AB 2006, 392 met noot Vermeer, die er op wijst dat daardoor ook 
de zogenoemde beginselplicht tot handhaving niet van toepassing is op het sluitingsbevel. 
*̂ ^ Artike! 125 lid 3 Gemeentewet jo artikel 5:32 lid 1 Awb. 

Art. 2.3b. 1 lid 1. Algemene Plaatselijke Vemrdening Rotterdam, versie 11 november 2006. 
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6.5 Sluiting van woningen (artikel 174a Gemeentewet) 

6.5.1 Beschrijving 

Artikei 174 a lid 1 Gemeentewet 
De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk 
lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf le sluiten, indien door 
gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de 
woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 

Op grond van artiket 174a Gemeentewet (Wet Victoria) kan de burgemeesier een woning, 
privé-tokaal of daarbij behorend erf sluiten. Het oorspronkelijke wefevoorstel zag met name 
op de bestrijding van dmgsoveriast Op aandringen van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 
gewijzigd en zijn de delen van de tekst, die betrekking hadden op dmgs, venvijderd. De 
overtast Is bepalend gewonden voor de bevoegdheid om een woning te sluiten.*^' Hier zijn in 
tegenstelling tot bij openbare inrichtingen wel zwaarwegende grondrechten in het geding, 
namelijk de persoonlijke levenssfeer en het huisrecht* Daarom is een expliciet daarop 
toegesneden formeelwettelijke bepaling gecreëerd. Blijkens de wetsgeschiedenis is hier wel 
besiuursdwang mee bedoeld. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 Awb zijn in lid 6 dan ook van 
overeenkomstige loepassing verklaard. En lid 4 bepaalt nog eens apart, zoals gebruikelijk is 
bij bestuursdwang, dat de belanghebbende in de gelegenheid wordt gesteld binnen een 
begunstigingstermijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde 
kan worden beëindigd. 
De burgemeester is bevoegd tot sluiting, indien door gedragingen in de woning, het lokaal of 
erf de openbare orde in de omtrek wordt verstoord (lid 1) of emstige vrees voor verstoring van 
de openbare orde bestaat, omdat de bewoner eerder een (andere) woning op zodanige wijze 
heeft gebmikt dat die woning gestoten is en er aanwijzingen zijn dat hij de huidige woning op 
dezelfde wijze zal gebruiken of doen gebruiken (lid 2). 
Hennekens wijsl er op dat hier geen sprake is van een overtreden norm waartegen door de 
burgemeester wordt opgetreden, tn feite wordt de burgemeester hier een middel aangereikt 
'omdat via het strafvorderiijk circuit niet wordt opgefreden.'*^^ Door de burgemeester zal dus 
allereerst moeten vasistellen dat de openbare orde wordt verstoord of dat vrees daarvoor 
bestaat. Hoewel de wet spreekl van 'vrees', is hier een objectief oordeel van de burgemeester 
geboden. 
Soms is het aanbieden van vervangende woonmimte geboden. Het feit dat de verhuurder 
alles heeft gedaan om een malafide huurder uit de woning te verdrijven slaat sluiting niet in 
de weg. De gemeente behoeft in die situatie de gemiste huur niel aan de verhuurder te 
vergoeden. ^° 
Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen de eigenaar van een woning die of 
een ander gebouw dat is gesloten op grond van artikel 174 of 174a Gemeentewei of 13b 
Opiumwet, aanschrijven om hel naar keuze van het college aan een ander in gebmik te 
geven of om het in tieheer te geven aan een persoon of instelling, werkzaam op het terrein 
van de huisvesting, artikel 16a Woningwet (Wet Victor).*'* 
Op grond van artikel 77 lid 1 aan hef en sub 6 Onteigeningswet kan hel college van 
Burgemeester en Wethouders hel gebouw zelfe in het betang van de openbare orde 
onteigenen wanneer er geen zicht is op duurzaam herstel van de openbare orde rond dat 
gebouw*'^ (zie ook de 'Rotterdamwet' hiema genoemd bij bestuursdwang). 

^̂ ^ TK 1996/07, 24 699, nr. 6, p. 5. Brouwer, J.G. en Schilder, J. (2006). '15. Gemeentewet'. 
in; Muiter, E.R. en Roos, de Th.A., p. 139. 
^̂® Artikel 10 Grondwet en artiket 8 EVRM. 
^̂ ^ Hennekens a.w. (2004), p. 46. 
*'° Jong, M.A.D.W. (2007), p. 89. 
^" Wet Victor, Stb. 2002, 348. 
* " Onteigeningswet, Stb. 1851,125. 
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6.5.2 Praktijk 

Burgemeesters in sommige grote steden en in enkete grensgemeenten maken veelvuldig 
gebmik van artiket 174a Gemeentewet, met name om de overiast van drugs te besfrijden en 
een enkete keer om andere redenen, zoats prostitutie of een burenmzle.* Enkele 
geïnten/iewde respondenten vinden het artikel voor dmgsoveriast overbodig, omdat via de 
verhuurder - veelal woningbouwcorporaties waarmee soms gezamenlijk beleid wordt 
ontwikkeld - voldoende resultaten kunnen worden bereikt. 
Uit de jurispmdentie blijkt dat de burgemeester zorgvuldig dient te onderzoeken of er sprake 
is van (vrees voor) verstoring van de openbare orde en deugdelijk dient te motiveren waamit 
dat blijkt.*''* 
Een enkele respondent pleit voor het uit het artikel halen van het overtastcritenum, vooral met 
het oog op de bestrijding van dmgs (zie in dat verband de voorgestelde wijziging vat) artikel 
13b Opiumwet hiema in paragraaf 6.14). 

6.5.3 Analyse 

Artikel 174a Gemeentewei wordt in de praktijk niet alleen voor dmgsoveriast maar ook in 
andere gevallen van overiast gebmikt. Het artikel behoudt - ook na aanpassing van artikel 
13b Opiumwet (zie hiema paragraaf 6.14) - een zelfstandige functie. Een punl van aandacht 
voor de praktijk is dat bij sluiting van de woning de overiast voldoende moet zijn aangetoond. 
Hel gebmik van deze bevoegdheid roept morele en praktische bezwaren op bij verschillende 
burgemeesters. De burgemeester heeft namelijk ook zorgplicht voor zijn burgers. Bij de 
sluiting van een woning kunnen problemen ontslaan waardoor betrokkenen op straat komen 
te staan, in een caravan voor de deur bivakkeren of bij familie intrekken. Met name bij 
probleemgezinnen, die voor veel overiast in de buurt zorgen, is uitzetting dan geen 
oplossing.*'^ 

6.6 Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a Gemeentewet)^'^ 

6.6.1 Beschrijving 

Artikel 154a Gemeentewet 
1. De raad kan bij verordening de burgemeesier de bevoegdheid verienen om door de 
burgemeester aangewezen groepen van personen, op een door de burgemeester 
aangegeven plaats tijdelijk le doen ophouden. De ophouding kan mede omvatten, indien 
nodig, het overbrengen naar die plaats. 

Artikel 176a Gemeentewet 
1. De burgemeester is bevoegd door hem aangewezen groepen van personen op een 
door hem aangegeven plaats tijdelijk te doen ophouden. De ophouding kan mede 
omvatten, indien nodig, het overbrengen naar die plaats. 

De bevoegdheid tot bestuuriijke ophouding is in mei 2000 ingevoerd.*" De bevoegdheid is in 
het leven geroepen omdat de openbare orde- en noodbevoegdheden van de burgemeester 
alsmede het strafrechtelijke instmmentarium te kort schoten in situaties waarin op grote 
schaal en dus met veel personen ordeverstoringen werden begaan.*'^ Bestuurtijke ophouding 
is de bevoegdheid van de burgemeester om een groep personen maximaal 12 uur door de 

* " Zie Jong, M.A.D.W. de (2007), p. 89 en de daar genoemde bronnen. 
^'^ Vzr Rb Leeuwarden, 3 december 2004, 04/1522 BESLU & 04/1523. Vgl. ook mijn kritische 
noot onder Vzr Rb Groningen 4 maart 2003, Gemeentestem 2003, 85 en nog kritischer over 
deze uitspraak Jong, M.A.D.W. de (2004), 'De opgetuigde burgemeester', Gemeentestem, 
196. p. 676. 
* " Respondent. 
*'^ Zie bijlage F voor de volledige tekst van artikelen 154a en 176a Gemeentewet. 
^ " Stb. 2000, 175. 
*'^ TK 1998/99, 26 735, nr. 3, p. 1. 
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poiitie op een door hem aangewezen plaats lijdetijk te doen ophouden, dat wit zeggen de 
vrijheid tijdetijk le ontnemen.*'^ Dat kan in twee soorten gevallen. De gemeenteraad kan de 
burgemeester deze bevoegdheid verienen als er door die groep bepaalde gemeentelijke 
regets die strekken tot handhaving van de openbare orde of beperking van gevaar in 
noodsituaties als bedoeld in artikel 175 Gemeentewet (zie hierna) groepsgewijs worden 
overtreden (artikel 154a Gemeentewet). Daamaast kan de burgemeester ook zonder 
machtiging van de raad bestuurtijke ophouding gelasten als door die groep geen gevolg wordt 
gegeven aan noodbevelen van de burgemeester in de zin van artikel 175 Gemeentewei of als 
door die groep een noodverordening van de burgemeester als bedoeld in artikel 176 
Gemeentewet groepsgewijs niet wordt nageleefd (artikel 176a Gemeentewet). 
Bestuurtijke ophouding is alleen toegestaan als het nodig is om de voortzetting of de 
herhaling van de overtredingen te voortcomen en er geen andere mogelijkheden zijn om dat te 
bereiken. De overtreding moet groepsgewijs geschieden maar de opgehouden personen 
moeten zelf voorschriften overtreden. Ophouding is pas toegestaan als de kans om alsnog de 
overtreden voorschiften na te komen niet is benut. Dat wil echier niel zeggen dal pas kan 
worden opgefreden als er al sprake is van een daadwerkelijke ordeverstoring. De regeling 
laat mimte om ook over te gaan tot bestuuriijke ophouding bij emstige vrees voor het 
ontstaan van grootschalige ordeverstoring. Het moment waarop bestuuriijke ophouding kan 
worden toegepast is afhankelijk van de inhoud van de lokale voorschriften, noodbevelen en 
noodverordeningen. Afhankelijk van de Inhoud daarvan kan bij niet naleving worden 
opgetreden wegens de emstige vrees voor emstige ordeverstoringen, nog voordat de niet 
gewenste gedraging daadwerkelijk leidt tot een dergelijke wanordelijkheid.*®° 
In praktische zin ziften er nogal wat haken en ogen aan de regeling. Zo wordt er niel tot 
ophouding overgegaan voordat de leden van de groep de kans hebben gekregen de 
voorschriften alsnog na te leven. Er dient voorts een plaats voor ophouding door de 
burgemeester te worden aangewezen. De burgemeester moet zorgen voor onderdak, 
sanitaire voorzieningen en eventueel overnachtingsmogelijkheden. Hij moet zorgen voor 
communicatiemiddelen. De beslissing tot ophouding dient op schrift te worden gezet. En er 
dient gelegenheid te zijn om nog tijdens de ophouding de rechter te benaderen voor een 
vooriopige voorziening. De rechterlijke macht dient dus stand by te zijn. Maar soms zijn de 
rechlers daartoe niet bereid, zo blijkt uil antwoorden van respondenten. 

6.6.2 Praktijk 

Door de respondenten wordt kritisch legen de regeling aangekeken. Sommige 
gemeenteraden wensen geen uitvoering te geven aan artikel 154a Gemeentewet: het lijkt een 
overbodige bevoegdheid; er is te veet rompslomp bij de voorbereiding en bij de uitvoering; de 
regeting werict niet. Het toepassen van bestuuriijk ophouden wordt volgens veet respondenten 
te ingewikkeld gemaakt. Wanneer de burgemeester informatie krijgt dat er verstoringen van 
de openbare orde zullen ptaats vinden, dan moet hij kunnen ingrijpen. 
De complexiteit van de bevoegdheid leidt ertoe dat burgemeesters uitwijken naar andere 
bevoegdheden, zoals de noodverordening of een gebiedsverbod. Sommige respondenten 
geven aan een andere reden le zoeken om personen enige lijd vast te zetten. Anderen 
houden groepen potentiële relschoppers (bijvoorbeeld voetbal supporters) bij de 
gemeentegrens tegen en sturen ze temg. 

Verschillende respondenten geven aan dal in de praktijk altematieve oplossingen worden 
gevonden waarvoor de bevoegdheidsgrondslag niet altijd duidelijk is. Er wordt bij 
voetbaloveriast bij vooriceur gewerict met strafrechtelijke bevoegdheden, met de 
identificatieplicht en zo nodig met een noodverordening. 
Dat alles heeft gemaakl dat de regeling in de praktijk slechls enkele malen is toegepast. 
Enkele keren zijn daartoe voorbereidingen gefroffen. Uit de jurispmdentie is slechts één geval 

*'^ Zie daarover onder meer Brouwer. J.G. en Schilder. A.E. (1999), 'Het wetsvoorstel 
bestuuriijke ophouding. Een vertcenning van de rechtsstatelijke grenzen', NJB, p. 1640-1648, 
Jong, M.A.D.W. de (2003), 'Bestuuriijke ophouding; lelijk eendje voor het leven', NJCM-
BuUetin jrg. 28, p. 962-978. Jong, M.A.D.W. de (2004), p. 681-683 en Rogier, L.J.J. (2006), p. 
18-21. 
*^° EK 1999-2000, 26 735, nr. 200a, p. 15. 
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van toepassing bekend en dat was geen succes. De noodverordening die in dat geval ten 
grondslag lag aan de bestuuriij ce ophouding was niel lijdig bekend gemaakt *^* 

6.6.3 Analyse 

Aan de bevoegdheid tot bestuuriijke ophouding kleven vele juridische en praktische 
bezwaren. Ook als aan alle voonvaarden is voldaan is hel echter zeer de vraag of de 
maatregel in rechte stand zal houden. Brouwer en Schilder merien dat het uitgangspunt van 
groepsgewijze detentie op z'n minst op gespannen voet staal met artikel 5 tid 1 sub b EVRM. 
Bovendien laat de bevoegdheid zo veel beleidsvrijheid voor de burgemeester dal aan de 
grondwettelijke beperkingssystematiek naar hun mening niet is voldaan. *̂ ^ Het WODC meldt 
op zijn websile over de aanpak van voetbalvandalisme dat de juridische onderbouwing van 
bestuuriijke ophouding lastig is en dat is een understatement* ^ De Jong meent dat de 
regeting in de praktijk slechts uitvoerbaar Is bij voorschriften waarbij de politie in één 
oogopslag kan constateren dat personen een overtreding hebben begaan, zoals het negeren 
van het [bevel tot het] volgend van een verplichte route voor bezoekende 
voetbalsupporters.*^ 

Hoewel van de bevoegdheid tot bestuuriijke ophouding niet of nauwelijks gebmik wordt 
gemaakt vanwege de vele praktische bezwaren die deze met zich meebrengt en de praktijk 
zich goed kan redden met hel strafrecht, de identificatieplicht en zo nodig noodverordeningen, 
pleit vrijwel niemand voor afschaffing van de regeling. Er zou zich ooit wel eens een situatie 
kunnen voordoen waarbij de bevoegdheid nodig is, zo is de gedachte. Anderzijds verdient het 
geen aanbeveling om verstrekkende maatregelen waar zoveel vraagtekens bij te zetten zijn in 
de wet te handhaven. Het middel kan erger zijn van de kwaal en er gaat geen goede 
voorbeeldwerking van uil. Wellichl kan de regeling worden vereenvoudigd. Dal laatste 
verdient nadere bestudering. Daarbij ware aandacht te schenken aan het voorstel van het 
onderzoeksproject Strafvordering 2001 om 'bestuurlijke' ophouding te integreren in de 
bestaande strafrechtelijke regeting van aanhouding en inverzekeringstelling.*^^ 
Een enkeling pleit voor invoering van een Voetbalwet naar Engels voorbeeld. Maar anderen 
betwijfelen of dat een meenvaarde zat opleveren. De ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn van oordeel dat er thans geen lacunes zijn in 
het bestaande instmmentarium om voetbalvandalisme aan te pakken maar dat de 
mogelijkheden die het bestaande instmmentarium biedt thans niet volledig benut worden.*^® 
Het recent in consultatie gegeven wetsvoorstel Aanwijzingen ernstige overiast (zie paragraaf 
6.3.1) kan mede ten behoeve van de aanpak van voetbalvandalisme worden toegepasl. 

*̂ * Rb Almefo 25 januari 2006, Gemeentestem 2006/67 met noot De Jong, AB2006, 412en 
ABRvS 9 augustus 2006, JB 2006, 277, AB 2006, 413 met noot Brouwer en Schilder mede 
onder 412. 
*®̂  Brouwer, J.G. en Schilder, A.E. (1999), 'Het wetevoorstel bestuurtijke ophouding, Een 
verkenning van de rechtsstatelijke grenzen'. NJB, 1640-1648. 
**^http://wwAv.wodc.n l/publicatie/a an pakcrimi nal iteit/cri mi na liteitsproblemen/voetbalvandalisme 
/aanpak/repressief 
^^ T.a.p. Gemeentestem 2004. p. 682. 

M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) (2002), Dwangmiddelen en mchtsmiddelen, Derde 
interimrapport onderzoekspmject Stmfvordering 2001, Kluwer, Deventer, p. 64-65. 
186 TK 2006^2007, 25 232, nr. 54. p. 2 (Voetbalvandalisme). 
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6.7 Noodbevelen en noodverordeningen (artikelen 175 en 176 Gemeentewet)^^' 

6.7.1. Beschrijving 

Artikel 175 Gemeentewet 
1. In geval van oproerige bewegirïg, van andere emstige wanordeUikheden of van rampen 
of zware ongevallen, dan wel van ernslige vrees voor het ontstaan daarvan, is de 
burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde 
of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet 
gestelde voorschriften worden afgeweken. 
2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niel overgaan dan na het doen van 
de nodige waarschuwing. 

Artikel 176 Gemeentewet 
1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de 
burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ler handhaving van de 
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de 
Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend 
op een door hem te bepalen wijze. 
2. De burgemeester brengl de voorschriften zo spoedig mogelijk ler kennis van de raad, 
van de commissaris van de Koning en van de officier van justitie, hoofd van het 
an'ondissementsparket. 
7. Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eersie lid, zich niet langer 
voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. Het tweede lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

In noodsituaties kan de burgemeester alle bevelen geven die hij ter handhaving van de 
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht (artikel 175 Gemeentewet). Van deze 
noodbevoegdheid is ook wel gebmik gemaakt voor verblijfsonlzeggingen toen de lichte 
bevelsbevoegdheid nog niet in de Gemeentewet was opgenomen. De burgemeester kan in 
noodsituaties bovendien regels geven in de vorm van een noodverordening. Deze dient 
achteraf door de gemeenteraad le worden bekrachtigd (artikel 176 Gemeentewet).*®^ Een 
noodbevel (artikel 175) richl zich tot personen of organisaties. Is een noodmaatregel nodig 
tegen een onbepaald aantal personen dan is een verordening (artikel 176) hel geëigende 
middel. Maar het onderscheid is niet strikt. Een noodbevel kan dienen als overiarogging naar 

1 AQ 

een noodverordening. 
De maatregelen zijn alleen mogelijk in geval van oproerige beweging, andere emstige 
wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen dan wel van emstige vrees voor hel ontstaan 
daarvan (situatiecriterium). De wetgever heeft vanouds niet alleen het oog gehad op de 
daadwerkelijke verstoring van de openbare orde. maar ook op gevallen waarbij deze nog 
slechts werd bedreigd.* 
De maatregelen moeten voorts de handhaving van de openbare orde ofde beperking van 
gevaar tot doel hebben (doelcriterium). Hoewel de maatregelen mede tot doel hebben 
strafbare feiten te voorkomen waardoor de openbare orde en de veiligheid wordt aangetast, 
zijn zij primair gericht tegen de (verdere) verstoring van de openbare orde en veiligheid. Het 
ïijn derhalve geen strafmaatregelen of strafsancties in de zin van artikel 6 EVRM.^* 
De maatregelen mogen bovendien niet verder te strekken dan strikt noodzakelijk is 
(proportionaliteitscriterium) en mogen alleen worden gebruikt als gewone bevoegdheden te 
kort schieten (subsidiariteitscriterium). Hoewel artikel 175 spreekt van emstiger situaties dan 

*^' Zie bijlage F voor de volledige tekst van artikelen 175 en 176 Gemeentewet. 
*^ En als de raad dat weigert kan de Commissaris van de Koningin daartoe overgaan, zoals 
geschiedde bij de hieronder genoemde noodverordening van de burgemeester van 
OndertDanken. Rb Maasfricht 6 april 2006. LJN AV 9073. 
'̂ ^ Zie Hennekens a.w. (2004). p. 62. 
*̂ ° Rogier, L.J.J. (2006). p. 13-14. 
* '̂ HR 23 april 1996, NJ 1996, 514. 
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van louter 'verstoring van de openbare orde' zoals in artikel 172 Gemeentewei, is een strikte 
afbakening tussen de noodbevelen en de lichte bevelsbevoegdheid op basis van dat laatste 
artikel niet goed te geven. Het moet gaan om buitengewone omstandigheden. Bij 
ordeverstoringen waariDij geen inbreuken op grondrechten of hogere wetgeving nodig zijn, lijkt 
de voorkeur naar artikel 172 uit te gaan.*^^ 
Duidelijk is dat de inhoud van het noodbevel verder kan gaan dan de bevelen ex artikelen 172 
en 174 Gemeentewet*^^ De burgemeester heeft de bevoegdheid om met noodmaatregelen 
enkele grondrechten, beschermd door de grondwet te bepericen. Bij de totstandkoming van 
de huidige Gemeentewet stelde de regering dat de burgemeesier kan overgaan tol beperking 
van de vrijheid een godsdienst of levensovertuiging te belijden (artikel 6 lid 2 Grondwet), de 
vrijheid van meningsuiting (artikel 7 lid 3 Grondwet) en de vergader- en betogIngsvrijheid 
(artikel 9 lid 2 Grondwet). Daarnaast kan de burgemeester de vrijheid om geschriften in de 
openbare mimte te verspreiden aantasten, mits hij aan de voonvaarde voldoet die in de 
jurispmdentie zijn ontwikkeld.*** Gegeven het beperkingssysteem van de grondwet is de 
aantasting van andere grondrechten, zoals de privacy (artikel 10 Grondwet) niel loegestaan. 
Maar in de praktijk gebeurt dat toch. Bij het geven van noodbevelen en noodverordeningen 
kan de burgemeester wel afwijken van andere dan bij de grondwet gestelde voorschriften. Is 
bijvoorbeeld het veriDod tot een demonsfratie als bedoeld in de Wet op de openbare 
manifestaties niet voldoende, dan kan de burgemeester zijn noodbevoegdheden loepassen 
en daarbij van de WOM afwijken. De burgemeester heeft ook de vrijheid om het recht op 
bewegingsvrijheid, dat niet grondwettelijk maar wel verdragsrechtelijk is beschermd (artikel 2 
Vierde Protocol EVRM) te beperken, mits de verdragsrechtelijke voonvaarden in acht worden 
genomen.*^^ Vrijheidsontneming (artikel 15 Grondwet) is niet mogelijk. 

6.7.2 Praktijk 

De praktijk laai zien dat de burgemeesters - sinds de invoering van de lichte 
bevelsbevoedheid ex artikel 172 Gemeentewet - tamelijk temghoudend van de bevoegdheid 
tot hel geven van noodbevelen en het uitvaardigen van noodverordeningen gebmik maken. In 
de interviews worden de noodbevoegdheden niet vaak worden genoemd. Een 
noodverordening wordt soms "achter de hand gehouden".Vooral bij voetbal problemen als 
andere bevoegdheden ontoereikend lijken, zoals bij risicowedstrijden, en bijvoorbeeld bij de 
MKZ-crisis en bij te verwachten emstige verstoringen van demonsfraties willen 
burgemeesters nog wel eens naar deze middelen grijpen. Vaak wordt daarbij (vooraO overieg 
gepleegd met de Raad. 
In de literatuur en jurisprudentie worden verder uiteenlopende gevallen genoemd: van 
levensbedreigende situaties, zoals bomopmimingen, tot (grote) inbreuken op het woon- en 
leeflclimaat, zoals een staatsbegrafenis, een vergadering van de Eurotop, een grootschalige 
house-party,*^® en grootschalige rellen.*^' Een tamelijk recent voort)eetd belreft de 
noodverordening van de burgemeester van de gemeenie Onderbanken in Zuid-Limburg in 
verband met de acties tegen kap van het bos in Schinveld in december 2005 ten behoeve 
van een in Duitsland gelegen Navo-vliegveld. De burgemeester ovenvoog in de preambule 
van de verordening dat de actievoerders hadden aangekondigd dat ze de kap zo lang 
mogelijk zouden proberen legen le houden door massaal aanwezig te zljn en door zich te 
verschansen in boomhutten waardoor de uitvoering van de kapwericzaamheden zouden 
worden belet en emstige vrees bestond voor wanordelijkheden.*^® 
De bevoegdheden vereisen een zorgvuldige vooriDereiding en nauwkeurige uitvoering om le 
voorkomen dat onschuldige burgers worden opgepakt. 

^̂ ^ Jong. M.A.D.W. a.w. (2000). p. 53. 
*®̂  Hennekens a.w. (2004), p. 59. 
' ^ Jong. M.A.D.W. de (2006), ta.p., p. 420-422. 
'^^ EHRM 2 juni 2002, AB 2003, 19 (Landvreugd). 
*̂® Rb Roemiond, 24 maart 2003, LJN AF6148, 
' " Vgl. Jong, M.A.D.W. de a.w. (2000), p. 49. 
*̂® Zie Rb Maastricht 4 mei 2006, LJN AW8040. Zie ook de oratie van Rogier, L.J.J. a.w. 
(2006). 

62 



6.7.3 Analyse 

Noodbevelen en noodverordeningen worden atleen In uitzonderiijke situaties toegepast. Het 
spreekt vanzelf dat de burgemeester deze maatregelen neemt in nauw overteg met de 
driehoek, gelet op de strafrechtelijke follow up bij niet-naleving (artikel 443 Wetboek van 
Sfrafrecht). De inbreuk op de grondrechten vormt een voortdurende bron van problemen en 
noopt tot voorzichtigheid.*^ Ook met de bevoegdheid tot bestuuriijke ophouding in geval van 
voetbalgeweld (zie hiervoor) zijn deze probtemen niet afdoende opgelost Het blijft een 
omstreden kwestie of en zo ja in hoeven'e, de burgemeester de bevoegdheid heeft om 
inbreuk te maken op grondrechten als de grondwet daartoe geen openingen biedt en of de 
bevoegdheden op dit punt wellicht moeten worden uitgebreid. 

6.8 APV bepalingen 

6.8.1. Beschrijving 

Artikel 149 Gemeentewet 
De raad maakt de verordeningen die hij in het betang van de gemeenie nodig oordeelt 

Artikel 121 Gemeentewet 
De bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen btijft ten aanzien van het 
onderwerp waarin door wetten, atgemene maatregelen van bestuur of provinciale 
verordeningen is voorzien, gehandhaafd, voor zover de verordeningen met die wetten, 
algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn. 

Artikel 149 Gemeentewet bepaalt dat de Raad verordeningen maakt die hij in het betang van 
de gemeente nodig oordeelt. De verordeningen moeten een openbaar betang befreffen. Zij 
mogen niet treden in louter de particuliere belangen van burgers (benedengrens). De 
verordeningen zijn beperkt tot het grondgebied van de gemeente en mogen niet strijdig zijn 
met hogere wet- en regelgeving (bovengrens, artikel 121 Gemeentewet).^° 
De in deze APV opgenomen bepalingen kunnen strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De 
straf mag niet hoger zijn dan hechtenis van drie maanden of een geldboete van de tweede 
categorie (artikel 154 lid 1 Gemeentewet). De door de raad strafbaar gestelde gedragingen 
zijn overtredingen, geen misdrijven (artiket 154 tid 4 Gemeentewet). 

tn het hiemavolgende wordt nader ingegaan op de APV-ondenverpen, die in de interviews 
aan de orde kwamen en die betrekking hebben op de openbare orde: 

alcohol en softdrugs 
messen en andere wapens 
gebiedsontzeggingen 
samenscholing 
voetbal 
prostitutie 
verbod op gelaatsbedekkende kleding 

De Modelverordening van de Vereniging Nederiandse Gemeenien (VNG) geeft voor een 
aantat ondenverpen een standaardbepating.^°* Juist de afwijkingen van deze bepalingen en 
additionele bepalingen door gemeenten zijn voor dit onderzoek interessant. Daamit blijkt 
immers aan welke bevoegdheden, geboden of verboden de individuele gemeenten behoeften 

*̂ ^ Jong, M.A.D.W. de, a.w. (2000), p. 119 en ta.p. (2006), p. 420. Brainich von Brainich 
Felth. E.T. (2006), 'Commentaar bij artikel 175 Gemeentewet', in: Muller, E.R. en Roos, de, 
Th.A., (2006), p. 129. Zie ook hien/oor m.b.t. artikel 172 tid 3 Gemeentewet. 
^ . Hennekens, H.Ph.J.A.M., van Geest H.J.A.M en Femhout. R. (1998), Decentralisatie, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 63-80. 
^°^ Vereniging Nederiandse Gemeenten, Model-Algemene Plaatselijke Verordening, 30 
auguslus 2006. 
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hebben. Daarom geeft deze paragraaf een beknopt (niet uitputtend) overzicht van enkele van 
zutke bepalingen, ter ittusfratie van de diversiteit van gemeentelijke verordeningen. 

Maatregelen als preventief fouilleren, cameratoezicht en bestuurtijke ophouding vallen ook 
onder de gemeentelijke regelgevende bevoegdheid. De bevoegdtieid tot het treffen van deze 
maatregeien komt echter via gelede attiibutie tot stand (de gemeentewet bepaalt dat de 
gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid kan vertenen). Daarom worden deze 
bevoegdheden elders in dit hoofdsluk behandeld. 

6.8.2 Alcohol en softdmgs 

Uitgangspunt voor het instellen van een alcohol en/of cannabisverbod is het handhaven van 
de openbare orde. De bevoegdheid tot het handhaven van de openbare orde ligt bij de 
burgemeester. Zo lang er geen sprake is van overtast. mag niet worden overgegaan tot een 
verbod. Wanneer de overtast stmctureel is, is het wenselijk om een verbod in de APV op te 
nemen voor het overtastgebied. Het gemeentebestuur mag geen verbod afkondigen voor het 
hele grondgebied van de gemeente. Ook is het verbod beperkt tot de openbare mimte (het is 
bijvoorbeeld niel toegestaan om via de APV het gebmik van cannabis in horecagelegenheden 
te verbieden). Een algemeen verbod (geldend voor de hele gemeente) is niet toegestaan 
omdat daarmee impliciet het gebmik van alcohol of cannabis wordl verboden. Op 24 
november 2005 dienen de Tweede Kamerteden Weekers en Rouvoet een motie in waarin zij 
verzoeken om de invoering van een landelijk blowA/erbod.^°^ De ministervan Justitie, Donner, 
antwoordt hierop als vo lg t ' Tegen deze achtergrond wijs ik erop dat bestrijding van overiast 
een primaire laak is voor het lokale bestuur. Er zijn ook al gemeenten (...), die 
overiastgevend dmgsgebmik op de openbare weg naast soortgelijk openbaar drankgebmik in 
al dan niet speciaal aangewezen gebieden bestrijden op basis van een daartoe strekkend 
veriDod dat onderdeel vormt van de APV. De APV is, naar mijn mening, ook het bij uitstek 
geschikle instrument voor deze problematiek, want het kan geheel worden toegesneden op 
de overiast zoals die zich in de desbetreffende gemeente voordoet. Ten slotte biedl zulk een 
toegespitste regeling ook de mogelijkheid om capaciteit van potitie en Openbaar Ministerie 
gericht en dus efficiënt in te zetten. Kortom, met de APV is naar mijn mening een goed 
instrument voor handen, tenvijl een algemene strafbaarstelling van drugsgebmik in het 
openbaar geen toegevoegde waarde zou hebben om overiastgevend dmgsgebmik aan te 
pakken.' ^^^ 

Vaak bevat een APV een verbod om op of aan de weg alcohol te gebmiken indien dil 
gepaard gaat met een verstortng van de openbare orde. De model-APV van de Vereniging 
Nedertandse Gemeenten (VNG) geeft hiervoor een standaardbepaling.^°^ Voor dmgsgebmik 
anders dan alcohol bestaat geen modelbepating. 

Artikel 2.4.8 Hinderlijk drankgebruik. Model APV VNG 

1. Hel is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen 
gebied, alcoholhoudende 
drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank 
bij zich te hebben. 
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor; 
a. een ten^s dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet; 
b. de ptaats. niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld onder a. waan/oor een ontheffing 
geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet. 

^^ TK, 2005-2006, 30 300 VI, nr. 60. 
™̂  Brief van de minisler van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal over de Uitvoering motie Rouvoet/Weekers nr. 60, 14 december 2005. 
^°^ Vereniging Nedertandse Gemeenten, Model -Algemene Plaatselijke Vemrdening, 30 
augustus 2006, artiket 2.4.8. 
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tn veel gemeenten is in de APV een alcoholverbod opgenomen voor een bepaald gebied. De 
APV bepaalt dan dat het nuttigen, aanwezig hebben en/ of verhandelen van alcoholhoudende 
dranken in een door Burgemeester en Wethouders aangewezen gebied verboden ls.^°^ De 
Diensl Bestuur van de gemeente Hilversum stett bijvoorbeeld in 2006 voor om een 
alcoholverbod uit le breiden lot hangplekken. De bestuursdienst stett dat: 'de politie steeds 
vaker wordt geconfronteerd met jongeren die buiten het centmm alcohol gebmiken in de 
openbare mimte. met name op de zogenaamde hangplekken. (...) Op deze locaties Is er 
sprake van regelmatige overtast voor de omwonenden. Dit manifesteert zich in baldadigheid, 
vandalisme, overtast door dronkenschap en overige vemielingen. Er is een aantal locaties te 
benoemen waar de overiast van (indrinkende) jeugd zodanig is dat een alcoholverbod voor 
deze locaties, voor dit moment, het optreden van de politie effectiever maakt'.^°® 

Om een cannabisverbod in Amsterdam mogetijk te maken is artiket 2.8 van de APV 
aangepast^ : Het doel van het instellen van het blowverbod was het beperken van de 
overiast die blowende jongeren op het Mercatorplein in Amsterdam-West veroorzaakten.^°® 
Het initiatief van Amsterdam heeft tot navolging geleid in diverse andere gemeenten, zoats 
Rotterdam, Dordrecht en Den Haag.^°® 

Artikel 2.8., APV Amsterdam 

1. Het is verboden, op of aan de weg of op het openbaar water, dan wet in een voor hel 
publiek toegankeiijk gebouw, alcoholhoudende drank te nuttigen indien dit gepaard gaal 
met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leeflclimaat aantasten, of 
anderszins overtast veroorzaken. 
2. Het is verboden, op door Burgemeester en Wethouders aangewezen wegen of 
weggedeelten, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 
3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet op een terras. 
4. Hel is verboden op door Burgemeester en Wethouders aangewezen wegen of 
weggedeelten softdmgs te gebmiken of openlijk voorhanden te hebben. 
5. Onder softdmgs worden verstaan: de middelen, genoemd in lijst 11, onderdeel b, 
behorende bij de Opiumwet. 

De gemeente Tilburg heeft de APV zodanig aangepast dal het gebmik. het aanwezig hebben 
en de handel in genotsmiddelen, die het bewustzijn kunnen beïnvloeden, onder bepaalde 
voorwaarden is verboden.^*° Deze aanpassing is met name gericht op hel tegengaan van de 
overiast van qat-gebmik en qat-handel. Qat is een stimulerende dmg, bestaande uit bladeren 
van de stmik Catha edulis.^* Het middel is niet verboden, staat niet op lijst I of II van de 
Opiumwet, waardoor de aanpak van het overiaslprobleem lastig is. De gemeente Tilburg 
probeert onder meer met behulp van deze APV tiepaling en het via de APV 
vergunningplichtig maken van inrichtingen, waarin qat wordt verkocht voor gebmik ter 
plaalse. de overiast te bestrijden.^*^ 

^^ Gemeente Almere, Algemene Plaatselijke Verordening 2005, artikei B.5.5. 
^® Dienst Bestuur Hilversum, Nota voor burgemeesters en wethouders, 13 juni 2006, 
http://www.hilversum.nl/live/bis.jsp?^doc8il=apkd&id=23115, geraadpleegd op 17 mei 2007. 
^ ' Amsterdam, Algemene Plaatselijke Vemrdening, versie 24 januari 2007. 
^^http://wvkW.amsterdam.nl/gemeente/informatie/indexen/informatie_voor_de?PagC!sldt=&m 
ode=&ResultSlart=18tResultCount=5&ldxZoe=blowverbod, geraadpleegd op 17 mei 2007. 
^™ Brief van de minister van Justilie aan de voorzitter van de Tweede Kamer de Staten 
Generaal over de Uitvoering motie Rouvoet/Weekers nr. 60,14 december 2005. 
^ °̂ Gemeenie Tilburg, Algemene Plaatselijke Vemrdening voorde gemeente Tilburg 2005, 
versie 22 december 2006. artikel 69. 
^̂ * viftvw.vandale.nl, geraadpleegd op 27 juni 2007. 
*̂̂  Gemeente Tilburg. Algemene Plaatselijke Vemrdening voor de gemeente Tilburg 2005, 

versie 22 december 2006, artikel 31 lid 1 sub a jo 38. 
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Artikel 69, Hinderlijk gebruik van genotmiddelen, APV Tilburg 

1. Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende dranken of andere genotsmiddelen, 
die het bewustzijn kunnen beïnvloeden, te gebmiken. aanwezig te hebben en/ofte 
verhandelen, indien dit gepaard gaat met gedragingen, die de openbare orde verstoren, 
het woon- of leeflclimaat 
aantasten of anderszins overtast veroorzaken. 
2. Het is verboden op of aan de weg, die deel uit maakt van een door het college 
aangewezen gebied, alcoholhoudende dranken of andere genotsmiddelen, zoals 
aangegeven in het besluit van het college, die hel bewustzijn kunnen beïnvloeden, te 
gebmiken. aanwezig te hebben en/ofte verhandelen. 
3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor: 
a. een terras dat deel uil maakt van een inrichting, ats bedoeld in artiket 31. tid 1. onder a; 
b. de plaats, niet zijnde een inrichting, ats bedoeld onder a. waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artiket 38, tweede tid, van de Drank- en Horecawet 
4. Het is verboden op de weg die deel uitmaakt van een door het college aangewezen 
gebied gedurende een in het aanwijzingsbesluit bepaalde periode drinkglazen of flessen 
bij zich te hebhen, die kennelijk bestemd zijn voor het nuttigen van drank op de weg. Het 
bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing. 
5. Het college kan ontheffing vertenen van een krachtens het vierde lid opgelegd verbod. 

6.8.3 Messen en andere steekwapens 

Artikel 2.4 Messen en andere voorwerpen als steekwapen, APV Amsterdam 

1. Het is verboden, op door Burgemeesier en Wethouders aangewezen wegen, met 
inbegrip van daaraan gelegen, voor het publiek toegankelijke gebouwen, messen of 
andere voorwerpen die ats steekwapen kunnen worden gebmikt, bij zich te hebben. 
2. Dit verbod geldt niet voor wapens, behorende tot de categorieën I, II, III en IV van 
de Wet wapens en munitie, en niet voor voonverpen die zodanig zijn ingepakt dat 
deze niet voor dadelijk gebmik kunnen worden aangewend. 
3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van loepassing op messen en andere 
voonverpen die als 
steekwapen kunnen worden gebmikt en die zodanig zijn ingepakt dat deze niet voor 
dadelijk gebmik kunnen worden aangewend. 

Inzake het bezit en/of gebruik van wapens zijn geen standaardbepalingen opgenomen In de 
model APV. Desondanks hebben enkete gemeenten in hun APV hierover wel artikelen 
opgenomen, zoals Amstenjam en Rotterdam. Het verschil tussen deze beide bepalingen is 
dat is dat de APV van Rotterdam bepaalt dat het 'openlijk' bij zich dragen van messen en 
andere wapens van Rotterdam op 'de weg', verboden is en dat het in Amsterdam een 
algemeen wapenverbod geldt op 'op door Burgemeester en Wethouders aangewezen 
wegen'. 

Artikel 2.4.8 Messen en andere voorwerpen als wapen, APV Rotterdam 

1. Het is verboden op de weg. met inbegrip van daaraan gelegen voor publiek 
toegankelijke gebouwen en terreinen, messen of andere voonverpen die als wapen 
kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te hebben. 
2. Hel in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens, behorende tot de 
categorieën I. tl. Ill en IV van de Wet wapens en munitie, en niet voor voonverpen die 
zodanig zijn ingepakt, dat deze niel voor dadelijk gebmik kunnen worden aangewend. 
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6.8.4 Gebiedsontzeggingen 

Naast de mogelijkheid om gebiedsontzeggingen op te leggen op grond van artikel 172 lid 3 
(waarbij de termijn niet wettelijk vastgesteld is) kan de bevoegdheid tot het opleggen van een 
gebiedsontzegging zijn geregeld in de APV. Volgens velen heeft dlt laatste uit een oogpunt 
van rechtszekerheid de voorkeur. De burgemeesier kan een gebiedsontzegging (ook wel 
verblijfsontzegging of gebiedsvertDod genoemd) opleggen aan iemand die regelmatig de 
openbare orde in een bepaald gebied verstoort, hetgeen veelal wordt onderbouwd door de 
overtreding van een aantal bepalingen uit de APV te noemen. In de model-APV is hiervoor 
geen bepaling opgenomen. Het niet voldoen aan een gebiedsontzegging is een misdrijf ^*^ 
Artikel 184 Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het niet voldoen aan een ambtelijk bevel een 
misdrijf is. 

Voorbeelden van gebiedsontzeggingen zijn onder andere te vinden in de APV's van Utrecht 
en Den Helder. De APV van Den Helder maakt onderscheid in een veriDlijfsontzegging en een 
gebiedsontzegging. Een verblijfsontzegging kan voor vierentwintig of achtenveertig uren 
worden opgelegd. Een gebiedsontzegging wordt opgelegd voor minimaal achtenveertig uren 
en maximaal vier weken en kan worden opgelegd aan een persoon die in een 
aaneengesloten periode van ten hoogsle zes maanden len minsie drie ordeverstorende 
gedragingen heeft begaan en/of gedurende die periode twee verbl ijfsontzegg ing en heeft 
gekregen. 

Artikel 10a Verblijfsontzegging, APV Utrecht 

1. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar hij aan personen een 
verblijfsontzegging kan opleggen. 
2. De burgemeester gaat alteen over lot aanwijzing van een gebied als bedoeld in het 
eerste tid, indien naar zijn oordeel sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde. 
3. De burgemeester kan een verblijfsontzegging opieggen aan personen die in het 
aangewezen gebied de openbare orde versloren door: 
a. handelen in strijd met het bepaatde in de artikelen 9. 10, artikelen 36, 39 eerste lid 
onder b, 40, 68 en/of 73, eerste of tweede lid van deze verordening; 
b. het bezit, de handel of het gebmik van in de Opiumwet verboden middelen; 
c het bezit van wapens, messen en andere voonverpen die als steek- of slagwapen 
kunnen worden gebmikt; 
d. diefstal, inbraak, heting. vemieling of andere vermogensdelicten; 
e. geweldpleging en/of bedreiging. 
4. De burgemeester bepaalt in de verblijfsontzegging de termijn waarvoor deze geldt 
5. Een vertDiijfsontzegging kan niet worden opgelegd aan personen die in het aangewezen 
gebied blijkens het bevolkingsregister wonen of in het aangewezen gebied werken. 
6. De burgemeester kan indien de belanghebbende een aantoonbaar betang heeft om 
zich binnen het aangewezen gebied te begeven de verblijfsontzegging naar tijd en plaate 
beperken. 
7. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegde 
verblijfsontzegging. 

*̂̂  Zie o.a. HR 27 maart 2007, AB 2007, 144 met noot Sitten en JB 2007. 83 met noot 
Schutgens. 
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Artikel 2.1.1.4, Verbl ijfsontzegg ing en in verband met verstoring van de openbare 
orde, APV Den Helder 

l.De burgemeester kan in het betang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt 
in strijd met de Algemene plaatselijke verordening die persoon gelasten zich onmiddellijk 
te venvijderen van de aangewezen plaats en een verbod opleggen om zich gedurende 
een in dat verbod genoemd tijdvak van 24 uur of 48 uur te bevinden op in dat verbod 
aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen 
hebben ptaafegevonden. 
2. De burgemeester beperict het in het eersie lid genoemde verbod, indien dit in verband 
met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzaketijk Is. 
3. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door burgemeester opgelegd verbod 
als bedoeld in het eerste tid. 

Artikel 2.1.1.5 Gebiedsontzeggingen, APV Den Helder 

1. Degene die zich in een door de burgemeester aangewezen gebied, in een 
aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden ten minste drie ordeverstorende 
gedragingen heeft begaan en/of gedurende die periode twee verbtijfsontzeggingen heeft 
gekregen, is verplicht zich terstond uit dat gebied te venvijderen en zich gedurende een 
door de burgemeester bepaald lijdvak van lussen de 48 uur en 4 weken en tussen de 
genoemde tijden, niet in dat gebied te bevinden nadat de burgemeesier hem een daartoe 
strekkend bevel lieeft gegeven. 
2. Onder ordeverstorende feiten of feiten die (ernstige vrees voor) verstoring van de 
openbare orde kunnen veroorzaken, worden onder meer begrepen; aantreffen, gebmik en 
handel In dmgs; bedreiging met geweld; eenvoudige/zware mishandeling; openlijke 
geweldpleging en aantreffen/gebmik wapen. 
3. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder 
een verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen zes 
maanden na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw 
gedraagt in sfrijd met de in het eerste lid genoemde feiten, een verbod opleggen om zich 
gedurende een nader le bepalen periode van 4 weken tot 3 maanden te bevinden op in 
dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde 
gedragingen hebben plaatsgehad. 

In Amsterdam Is de overiast gekoppeld aan de aanwijzing van een overtastgebied. In deze 
gebieden is het mogelijk dat een persoon, wanneer bij bepaalde bepalingen uit de APV heeft 
geschonden, een gebiedsontzegging krijgt opgelegd voor vierentwintig uren, veertien dagen, 
één maand ofdrie maanden.^*^ 

*̂̂  Amsterdam, Algemene Plaatselijke Verordening, versie 24 januari 2007, artikel 2.6A en 
2.6B. 
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APV Amsterdam 

Artikel 2.6A 
Aanwijzing overiastgebled 
1. De burgemeester is bevoegd om een gebied aan te wijzen waar naar zijn oordeel 
sprake is van een ernstige verstoring of bedreiging van de openbare orde. 

Artikel 2.6B 
Verblijfsverbod. 
1. Degene die in een op grond van artikel 2.6A, eersie lid, aangewezen gebied: (...) 
overtreedt, of (...) openlijk wapens als bedoeld in de Wet wapens en munitie voorhanden 
heeft, is verplicht zich terstond uit dat gebied te venvijderen en zich daar gedurende een 
tijdvak van 24 uur niet meer te bevinden vanaf het moment van uitreiking van een daartoe 
strekkend bevel van de burgemeester. 
2. De verplichting om zich terstond uit een op grond van artikel 2.6A, eerste lid. 
aangewezen gebied te verwijderen en zich daar niet meer te bevinden geldt vanaf het 
moment van uitreiking van een daartoe strekkend bevel van de burgemeester; 
a voor een tijdvak van 14 dagen, indien de betrokkene in een periode van zes maanden 
driemaal een bevel als bedoeld in het eerste lid heeft gekregen; 
b voor een lijdvak van één maand, indien de betrokkene binnen een periode van een jaar 
nadat hem een bevel als bedoeld onder a is gegeven, wederom één van de in het eerste 
lid vermelde bepalingen heeft overtreden; 
c voor een tijdvak van drie maanden, indien de belrokkene binnen een periode van een 
jaar nadal hem een bevel als bedoeld onder b is gegeven, wederom één van de in het 
eerste lid vermelde bepalingen heeft overtreden; 
d voor een tijdvak van drie maanden, indien de betrokkene binnen een periode van een 
jaar nadat hem een bevel als bedoeld onder c is gegeven, wederom één van de in het 
eerste lid vermelde bepalingen heeft overtreden. 

In de regio Maastrichl wordt een gecombineerde gebiedsontzegging opgesteld, die zal gelden 
voor de hele regio. De hele A2 in de zuidelijke regio zal onder hieronder vallen. De 
gebiedsontzegging is gericht tegen mobiele dmgsrunners. 

Gebiedsonlzeggingen gebaseerd op bepalingen in de APV worden in vele gemeenten 
gehanteerd om overlast van dmgs en zorgmijdende personen tegen te gaan. Het niet 
opvolgen van een gebiedsontzegging is een misdrijf Er wordt wel op gewezen dat op deze 
wijze overiastgevend gedrag dat slechts gevolgen heeft voor de openbare orde met (te) 
zware strafrechtelijke middelen wordt aangepakt. 

Er zijn enkele problemen bij de toepassing van de bevoegdheid. In de eerste plaats is er in 
sommige gemeenten te weinig capaciteit om de gebiedsontzeggingen op te leggen. Daarom 
is de districtschef gemandateerd om dit namens de burgemeester te doen. De districtschef 
submandaleert op zijn beurt naar individuele agenten. Dil is een intensieve procedure en 
soms vergeet men het mandaat op tijd te herbevestigen. 
Een tweede probleem betreft de termijn van de ontzegging. Gemeenten hanteren 
verschillende termijnen en er bestaat onduidelijkheid over welke termijn redelijk is (veertien 
dagen, zes maanden, een jaar?). 
Een derde probleem betreft de oppervlakte van het gebied. Sommige respondenten geven 
aan de mogelijkheid te willen hebtien om een persoon le verbieden zich in de gemeente te 
bevinden, wanneer deze persoon zijn hoofdverblijf niet in deze gemeente heeft.^*® 

6.8.5 Samenscholing 

ln de model APV is een artikel opgenomen dat betrekking heeft op samenscholing: 

*̂̂  Respondent. 
^̂ ^ Respondent. 
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Artikel 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden, Model APV VNG 

1. Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenschofing, onnodig op te 
dringen of door uitdagend gedrag aanleiding le geven tol wanordelijkheden. 
2. Eenieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval waardoor er wanordelijkheden 
ontstaan of dreigen te ontslaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende 
gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich 
bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplichl op een daartoe strekkend 
bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem 
aangewezen richting te venvijderen. 
3. Het is veriDOden zich le begeven ofte bevinden op lerreinen, wegen of weggedeelten 
die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter 
voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet. 
4. De burgemeester kan ontheffing verienen van het in het derde lid gestelde verbod. 
5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en 
godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties. 

In de APV Amsterdam is de burgemeester de bevoegdheid verieend om een overiastgebled 
aan te wijzen gewezen. In dit gebied is het verboden voor groepen zich op te houden, indien 
dit leidt tot verstoring van de openbare orde. Dit artikel verwoordt als het ware op een andere 
manier een verbod op samenscholing. 

Artikel 2.6A Aanwijzing overtastgebied, APV Amsterdam 

1. De burgemeester is bevoegd om een gebied aan te wijzen waar naar zijn oordeel 
sprake is van een emstige verstoring of bedreiging van de openbare orde. 
2. Het Is verboden zich in een aangewezen gebied op te houden in een groep van meer 
dan vier personen, indien dit leidt tot een verstoring van de openbare orde. 
3. De burgemeester trekt de aanwijzing in, zodra naar zijn oordeel sprake is van een 
voldoende herstel van de openbare orde in het aangewezen gebied. 

6.8.6 Voetbal 
De VNG heeft in haar modelverordening geen bepaling opgenomen ten aanzien van de 
vergunningveriening en openbare orde maatregelen rond voetbalwedstrijden. Een aantal 
gemeenten heeft in de APV artikelen opgenomen om ervoor te zorgen dat het houden van 
belaald voetbalwedstrijden onder een specifieke vergunningplichl valt. Hierdoor kan de 
burgemeester voorwaarden verbinden aan hel houden van een betaald voetbalwedstrijd. In 
overieg met de KNVB is een vaste praktijk ontstaan, waarbij wedstrijden lijdig van de voren 
worden aangemeld. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid 
voorschriften geven ler beveiliging van personen en goederen, ter voorkoming van 
wanordelijkheden en ter voorkoming van emstige hinder voor toeschouwers en andere 
personen. Indien de burgemeester inschat dat er onevenredige schade zal onlstaan, kan hij 
de wedstrijd verbieden.^*' 

Een vooriDeeld van een dergelijke bepaling is de mogelijkheid om personen, die zich als 
voetbalsupporter manifesteren maar geen toegangsbewijs hebben of van wie vermoed wordt 
dat ze de openbare orde zullen verstoren, te verplichten naar een andere plek te gaan, die 
ook buiten de gemeente kan liggen. De implicaties van dit artikel zijn te vergelijken met het 
bestuuriijk ophouden. Als voorbeeld zijn hieronder de bepalingen over voetbalwedstrijden uit 
de APV van Utrecht ingevoegd. 

O i 7 

Zie bijvoorbeeld artikel 2.14 en 2.15 APV Amsterdam. 
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APV Utrecht 

Artikel 33 Vergunningplicht 
1. Hel is vertDoden zonder vergunning van de burgemeester een voetbalwedstrijd te 
houden ofte doen houden. 
2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan meerdere wedstrijden betreffen. 

Artikel 33a Indienen aanvraag 
1. De aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 33 dient te geschieden door middel 
van een door de burgemeester vastgesteld formulier. 
2. In de aanvraag om een vergunning en in de vergunning wordl in leder geval vermeld: 
a. de gegevens van de organisator; 
b. de deelnemende voetbalorganisaties; 
c de geplande datum, tijdstip en locatie van de wedstiijd. 
3. De aanvraag dienl vergezeld te gaan van een door de organisator op te stellen 
veiligheidsplan. 

Artikel 33b Weigeringsgronden 
1. De burgemeester kan een vergunning als bedoeld in artikel 33 in hel belang van de 
openbare orde en veiligheid weigeren indien; 
a. de vrees bestaat voor het onlstaan van een emstige verstoring van de openbare orde; 
b. het aannemelijk is dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zullen worden 
nageleefd; 
c. de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verioop van de 
voetbalwedstrijd. 
2. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld In artikel 33 indien niel voldaan Is 
aan het bepaalde in artikel 33 a. 

Artikel 33c Bevel politie 
Personen, van wie uit feiten en omstandigheden blijkl, dat zij zich als voetbalsupporter 
manifesteren, zijn verplichl zich op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van 
politie, met inachineming van de door hem in het belang van de handhaving van de 
openbare orde gegeven aanwijzingen, naar een in het bevel aangegeven plaats, dan wel 
builen de gemeentegrenzen te begeven. 

Andere gemeenten hebben naast soortgelijke bepalingen ook artikelen opgenomen, die het 
mogelijk maken een stadionomgevingsverbod op te leggen of een verplichte route te volgen 
voor en na de voetbalwedstrijd. Zie bijvoorbeeld de bepalingen uit Nijmegen en Zwolle. 

APV Nijmegen 

Artikel 2.2.9 Orde In verband met voetbalwedstrijden 
1. Vanaf 4 uur voor hel vastgestelde begin van een voetbalwedstrijd tot 4 uur na afloop 
van een voetbalwedstrijd is het niet toegestaan voonverpen mee te voeren waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zijn bedoeld om de openbare orde te 
verstoren. 
2. Het is verboden in een voetbalstadion de orde te verstoren. 

Artikel 2.2.11 Stadionomgevingsverbod 
De burgemeesier kan in het betang van de openbare orde aan een persoon schriftelijk het 
verbod opleggen zich op te houden in de omgeving van het stadion vanaf 4 uur voor het 
vastgestelde aanvangstijdstip tol 4 uur na afioop van voetbalwedstrijden. Het verbod geldt 
voor een bepaatde periode wetke niet tanger is dan 2 jaar. 
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Artikel 2.1.1.5 Verplichte route voetbalsupporters, APV Zwolle 

1. Al degenen die behoren tot de supportersaan hang van een bezoekende betaald 
voetbalclub en dal door bijvoorbeeld kleding, uitmsting, gedragingen of anderszins 
kenbaar maken en in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de te bezoeken 
wedstrijd zijn verplicht in omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de 
Gemeentewet om hun weg naar het stadion te vervolgen zodra ze de gemeente bereiken. 
2. At degenen die behoren tot de supportersaanhang van een bezoekende betaald 
voetbalclub en dal door bijvoorbeeld kleding, uitmsting, gedragingen of anderszins 
kenbaar maken zijn verplicht in omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de 
Gemeentewet om direct na afloop van de wedstrijd te vertrekken uit de gemeente. 
3. At degenen die behoren tot de supportersaanhang van een bezoekende betaald 
voetbalclub en dat door bijvoorbeeld kleding, uitmsting, gedragingen of anderszins 
kenbaar maken en niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de wedstrijd 
atsmede op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren dan 
we! racistisch gedrag vertonen of racistische uitiatingen doen zijn verplicht zich in 
omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet op eerste aanzegging 
van de politie buiten de gemeentegrenzen te begeven in de door de politie aan te geven 
route en richting, behalve indien zij woonachtig zijn in Zwolle. 

In een enkel geval wordt er gebmik gemaakt van een noodverordening. Een stadionverbod 
wordt zo nodig afgedwongen via de ctub of door middel van het strafrecht, waarbij soms een 
betere afstemming van de befrokken partijen gewenst is. 

6.8.7 Prostitutie 

tn vele gemeenten is tippelen door prostituees en hel aanlokken van prostituees door klanten 
verboden. De modelbepaling van de VNG terzake luidt: 

Artikel 3.2.6 Straatprostitutie, Model APV VNG 

1. Het is vertDoden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, 
passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wet aan te lokken; 
a. op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden; 
b. gedurende andere dan door het coliege vastgestelde tijden. 
2. Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door 
politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddeltijk in een bepaalde richting te 
venvijderen. 
3. Met het oog op de in artiket 3.3.2, tweede lid, genoemde belangen kan door 
politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en lijden bedoeld in het 
eersie lid. het t]evel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te 
venvijderen. 
4. De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde 
belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het 
derde lid bij besluil verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een 
openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden bedoeld In 
het eerste lid. 
5. De burgemeester beperict het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband 
met de persoontijke omstandigheden van betrokkene noodzaketijk is. 
6. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd 
verbod als bedoeld in het vierde lid. 

72 



Voor verschillende gemeenten vormt straatprostitutie een probleem. In Nijmegen is een 
tippelzone met afwerkplek aangewezen. Dat was een groot succes totdat andere grote 
gemeenten hun tippelzone sloten en de prostituees vanuit die steden naar Nijmegen 
kwamen. Zij verdringen nu de Nijmeegse prostituees. Dat maakt het lastig om de 
hulpveriening voor de zwakkere prostituees te verzorgen. Er ligt nu een voorstel bij de Raad 
om een registratieregeling in te voeren waarbij prostituees die al langer dan twee jaar in 
Nijmegen werken, voorrang krijgen op de tippelzone. Buiten de tippelzone wordt repressief 
beleid gevoerd. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om buiten deze zone ook de 
klanten le verbaliseren. 
Onder andere in Rottenlam wordl dat al gedaan. Daar worden mannen bekeurd, die op zoek 
zijn naar prostituees en worden prostituees bekeurd, die op zoek zijn naar klanten. De 
mannen kunnen bovendien een brief van de gemeente tegemoet zien waarin de 
ontoelaatbaarheid van hun gedrag wordt ondersfreept^*® 

6.8.8 VertDod op gelaatsbedekkende kleding 

Het coalitieakkoord tussen de regeringsfracties stelt dat ter bescherming van de openbare 
orde en veiligheid gelaatsbedekkende kleding kan worden verboden.^*^ Dil verbod zal dan 
beslaan naasl de bestaande mogelijkheden om op te treden als gelaatsbedekkende kleding 
in de weg staat aan een goede communicatie en aan het identificeren van personen in de 
openbare of semi-openbare ruimte.^^° In opdracht van de toenmalige minister van 
vreemdelingenzaken en integratie, naar aanleiding van een motie van Tweede Kameriid 
Wilders, heeft een aanta! deskundigen in november 2006 een zienswijze gepresenteerd over 
de mogelijkheid tot het invoeren van een verbod op gelaatsbedekkende kleding.^^* 

Deze deskundigen onderscheidden vier varianten van een verbod op gezichtebedekkende 
kleding in het openbaar^^^: 

a. een algemeen verbod uiteluitend gericht tegen het dragen van islamitische 
gezichtsbedekkende sluiers (zoals boerka's, nikaabs); 

b. specifieke plaats- of functiegebonden verboden uitsluitend gericht tegen het dragen 
van islamitische gezichtsbedekkende sluiers; 

c. een algemeen verbod gertcht tegen alle vormen van gezichtebedekkende kleding in 
het openbaar; 

d. specifieke plaats- of functiegebonden verboden gericht tegen alle vormen van 
gezichtsbedekkende kleding. 

De deskundigen wijzen opties a en b af omdat deze in strijd zijn met gelijkheidsnormen zoals 
neergelegd in artikel 1 Grondwet, artikel 14 EVRM. artikel 26 IVBPR (Intemationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten) en de Algemene wet gelijke behandeling 
(AWGB). Bovendien wijzen zij erop dat dergelijke verboden onwenselijk zijn vanwege hun 
stigmatiserende wericing en de verscherping van de maatschappelijke verhoudingen.^^^ 
Optie c achien de deskundigen juridisch en maatechappelijk zeer problematisch. Juridisch 
problematisch omdat de Nederiandse rechter de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een 
dergelijk verbod op grond van de openbare orde en veitigheid moel toetsen. Bovendien zulten 
de wetgever en de rechter de handhaaflDaarheid. effectiviteit, afbakening en mogelijk 
discriminatoire toepassing van een algemeen vermomming verbod moeten beoordelen. 

*̂̂  Directie veiligheid Gemeente Rotteidam. 22 januari 2007, 
http://www.rotterdamveitig.nl/do.php?fct=resvddag&op=showNitem&resvddagld=300, 
geraadpleegd op 20 juni 2007. 

*̂̂  TK 2006-2007, 30 891, nr. 4, p. 27. 
^ ° TK, 45 45, p. 2711. Tweede Kamer Regeringsverictaring. 1 maart 2007 
^* TK 2005- 2006, 29 754. nr. 41. 
^^ Venneuten, B.P., Doorn-Harder. N, Loenen, T., Leemhuis, F., Ghaty, M.M.. Bommel, A. 
van en Loof. J.P. (2006). Overwegingen bij een boerka verbod. Zienswijze van de 
deskundigen inzake een verbod op gezichtsbedekkende kleding, Den Haag, 3 november 
2006, p. 4. 
^^ Idem, p. 5. 
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Maatschappelijk is deze optie problematisch omdat een ogenschijnlijk algemeen 
geformuleerd verbod, door de Moslimgemeenschap ats een verkapt-exclusief tegen hen 
gericht verbod ervaren zal worden.^^^ 
Optie d. tenslotte, is overbodig daar er reeds mogelijkheden zijn om onder bepaalde 
voorwaarden gezichtbedekkende kleding te verbieden. Voorbeelden hiervan zijn wettelijke 
identificatieplichten en inteme huisregels van organisaties.^^ 

De toenmalige minisler van vreemdelingenzaken en integratie stelde bij de aanbieding van de 
zienswijze van de deskundigen, dat het (vorige) kabinet de bezwaren van de deskundigen 
onderschreef maar dat dit kabinet meende dat het dragen van een boerka in het openbaar 
een maatechappelijk probteem vorml. Het dragen van een boerka belemmert de integratie en 
emancipatie van bepaalde vrouwen kan problemen opleveren in verband met communicatie, 
de neutraliteit van de staatsorganen, de opsporing van straftjare feiten en de handhaving van 
de openbare orde. Het vorige kabinet was van mening dat het wenselijk is om het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding te reguleren. Daarom wordt een wetsvoorstel voorbereid.^^^ Het 
slandpunt van de toenmalige minister wordt door het huidige kabinet gedeeld, zo blijkt uit het 
hiervoor genoemde coalitieakkoord.^" 

Verboden op gelaatsbedekkende kleding zijn in verschillende APV's opgenomen. Deze 
bepalingen bestaan vaak al vele jaren en vinden hun oorsprong in de wens tot het reguleren 
van optochten en het identificeren van personen. De bepalingen zijn niet opgesteld met de 
bedoeling de godsdienstvrijheid te bepericen of uit angst voor terroristische aanslagen. 
Hieronder worden twee voorbeelden van dergelijke verboden uit APV's weergegeven: 

Artikel 5.7.1, APV Deventer 

1. Het is veriDoden om: 
a. op of aan de weg of zichtbaar vanaf de weg, in of op een voer- of vaartuig, geheel of 
gedeeltelijk vermomd of verkleed als sinterklaas, op te treden of zich te bevinden. 
b. te bevorderen, loe te staan of er gelegenheid toe te geven dat in strijd wordt gehandeld 
met het verbod vervat onder a van dit lid. 
2. Het in hel eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het zich verplaatsen naar of van, 

dan wel het aanwezig zijn op, een niet openbaar aangekondigde, kleinschalige en niet-
commerciële sinterklaasviering, tenzij die sinterklaasviering ats een openbaar optreden 
beschouwd moet worden; 

3. De burgemeester kan ontheffing verienen van het in het eersie lid onder a en b 
gestelde vertïod. 

4. Van het onder 1. bedoelde verbod wordt geachl ontheffing te zijn verieend voor hel 
gebied, gelegen buiten het grondgebied van de voormalige gemeente Deventer, zoals 
dat bestond op 31 december 1998. Hetzelfde geldt voor het grondgebied van de 
voormalige gemeente Bathmen, zoats dat bestond op 31 december 2004. 

^^ Idem. p. 6. 
^^ Idem, p. 6/7. 
^^ TK 2006-2007, 29 754, nr. 91, p. 2. 
^" TK 2006-2007, 30 891, nr. 4, p. 27. 
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Artikel 2.4.26 Maskers, vermommingen e.d., APV Maastricht 

1. Onverminderd het bepaatde in artikel 2.3.1.11 is het zonder vergunning van de 
burgemeester verboden zich op de weg of openbaar water of op een andere voor het 
publiek toegankelijke plaats te vertonen, gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze 
onherkenbaar gemaakt. 
2. Het in het eersie lid gestelde verbod getdt niet van camavalszondag na 12.00 uur tot 
de daaropvolgende woensdag te 02.00 uur. 
3. Hij, die zich op de in het tweede lid bedoelde dagen gemaskerd of anderszins 
vermomd, vertoont, is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van potitie zich 
van zijn masker of andere vermomming le ontdoen. 

Uit de gesprekken met respondenten voor dit onderzoek blijkt dat zij geen behoefte hebben 
aan een boerkaverbod. De respondenten geven aan dat boericadragende personen in de 
openbare ruimte geen gevaar vormen voor de openbare orde en/ of veiligheid. Wel geven 
respondenten aan dat het vooral bij demonstraties wenselijk is mensen te kunnen verplichten 
hun gelaatsbedekkende kleding afte leggen (bivakmutsen, sjaaltjes, en dergelijke) opdat 
identificatie mogelijk is. De APV, een noodbevel of noodverordening en de Wel Openbare 
manifestaties bieden daartoe voldoende mogelijkheden. 

De APV-bepaling. die een verbod op vermommingen bevat, omval niet tevens een 
boerkaverbod. Voor een dergelijk verbod is een specifieke wettelijke grondslag noodzakelijk, 
omdat het verbod een beperking van de godsdienstvrijheid (artikel 6 Grondwet) inhoudt. Deze 
wettelijke grondslag ontbreekt op dit moment. Respondenten in dit onderzoek achten de 
noodzaak daartoe niet aanwezig. De onderzoekers onderschrijven dit slandpunl. Een wettelijk 
geregeld boericaverbod heeft geen toegevoegde waarde. 

6.8.9 Analyse 

De APV biedt voor gemeentelijke organen de mogelijkheid om specifiek lokale openbare orde 
problemen te voorkomen. Gemeenten nemen over het algemeen grotendeels de bepalingen 
over van de Model-APV van de VNG. Voor enkele onderwerpen betreffende de openbare 
orde is in deze paragraaf gekeken naar deze modelbepaiingen en de afwijkingen en 
aanvullingen daarvan door gemeenten. Niet alle ondenverpen die verband (kunnen) houden 
met openbare orde zijn in deze paragraaf aan de orde gekomen. Dat was ook niet het doel 
van deze paragraaf De besproken thema's en bepalingen illustreren de mogelijkheden om 
via de APV openbare orde problemen tegen te gaan. 

De APV kan bijvoorbeeld bepalingen bevatten, die het aanwezig hebben van messen, 
verbieden in een aangegeven gebied of het gebmik van softdrugs verbieden. Verschillende 
vormen gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden gevonden in APV's. Voor 
de gang van zaken rond betaald voetbalwedstrijden is geen standaard bepaling van de VNG 
geformuleend. Gemeenten maken zelf vaak in overieg met de KNVB, bepalingen over de 
voorwaarden waaraan een voetbalorganisator moet voldoen en de maatregelen die genomen 
kunnen worden om de verstoring van de openbare orde door supporters van 
voetbalverenigingen tegen te gaan. Ten aanzien van straatprostitutie is er wel een 
modelbepaling van de VNG. Een verbod op gelaatsbedekkende kleding kan atleen in de APV 
zijn vastgelegd wanneer het niel ook een boericaverbod omvat. Voor een bepericing van de 
godsdienstvrijheid is namelijk een specifieke wettelijke grondslag nodig en die ontbreekt. 

Veel discussie over de wenselijkheid en/ of effectiviteit van de ge- en verboden in de APV is 
er niet. Ook jurispmdentie is schaars. Een grool voordeel van een APV-bepaling is dat elke 
gemeente een bepaling op maat kan maken. Een te grote verscheidenheid aan bepalingen 
en verschillen in regelgeving per gemeente kan echter leiden lot aantasting van de 
rechtszekerheid van burgers. Een aantal respondenten pleit daarom voor een uitbreiding van 
het aantal bepalingen in de Model- APV van de VNG. Gemeenten kunnen hiemit dan de voor 
hen relevante artikelen selecteren. 
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6.9 Bevoegdheden in de Politiewet 1993 

6.9.1 Beschrijving 

De Politiewet regell relaties van ambten tol de politieorganisatie. Of en zo ja, in hoeverre. 
deze wet ook dient of geschikt is voor een bevoegdheidsregeling tussen ambten, heizij in 
horizontale, hetzij in verticale verhoudingen, is omstreden. Het Is voor de politie voortdurend 
de vraag onder wiens gezag zij optreedt. 

Artikel 2 Politiewet 
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde en het vertenen van hulp aan hen die deze behoeven. 

Artikel 2 Politiewet geeft een taakomschrijving van de politie die uiteen vatt in de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de handhaving van de openbare orde. Deze 
bepaling is rechtsfreeks overgenomen van artikel 28 Politiewet 1957."® Hoewel het hier 
slechls gaat om een taakopdracht, taat de jurispmdentie zien dat de politie op grond van dit 
artikel bij handhaving van de openbare orde in enkete gevallen de zelfstandige bevoegdheid 
heeft de burger een verplichting op te leggen of een bevet le geven. De politie kan feitelijke 
handelingen verrichten ter handhaving van de openbare orde. maar kan bijvoorbeeld ook 
voorwerpen in beslag nemen, iemand naar vastpakken en naar huis begeleiden of iemand 
bevet zich van een bepaalde plaate te venvijderen. Dertialve vallen bevelen door de politie 
gegeven ter handhaving van de openbare orde binnen de kring van haar bevoegdheden, mits 
dil optreden door de omstandigheden naar redelijk inzicht vereist is. Dit schept een element 
van rechtsonzekerheid voor de burgers en biedt de politie weinig houvast. De rechtspraak is 
dan ook zeer casuïstisch. ^ ^ 

A r t i ke l l 2 Politiewet 
1. Indien de politie in een gemeenie optreedt ter handhaving van de openbare orde 

en ter uitvoering van de hutpverieningstaak. slaal zij onder gezag van de 
burgemeesier. 

2. De burgemeesier kan de betrokken ambtenaren van potitie de nodige 
aanwijzingen geven voor de vervulling van de in het eerste tid bedoelde taken. 

Artiket 12 Politiewet bepaalt dat de politie ter handhaving van de openbare orde en de 
hulpveriening optreedt onder gezag van de burgemeester. Hiertoe kan de burgemeester de 
politieambtenaren de nodige aanwijzingen geven. Ook de Koninklijke Marechaussee slaal 
onder het gezag van de burgemeester wanneer zij optreedt in het kader van de handhaving 
van de openbare orde (artikel 15 Politiewet). Artikel 12 is rechtstreeks overgenomen van 
artikel 35 Politiewet 1957."'' 

^® Boek. J.L.M. (2006), '29. Politiewet 1993', in: Muller, E.R. en Roos, de Th.A, p. 483. 
^^ HR 22 februari 2007. NJ 1977. 288 (Rode Vlag); HR 24 oktober 1961, NJ 1962. 86 
(Zeijense Nachtbmker); HR 12 november 1963, NJ 1964. 205 (Kloosteriing). Zie verder over 
de ordebevoegdheden van de politie o.a. Van der Pot (2006), Handboek van het Nedrelandse 
Staatsrecht, vijftiende dmk. bewerkt door Elzinga. D.J. en de Lange, R. m.m.v. Hoogers. 
H.G., Ktuwer, Devenler. p. 766-767. 
" ° Boek, J.L.M. (2006), '29. Politiewet 1993', in: Muller, E.R. en Roos, de Th.A., p. 493. 
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Artikel 16 Politiewet 
1. De commissaris van de Koning geeft, indien een ordeverstoring van meer dan 

plaatselijke betekenis dan wel emstige vrees voor het ontstaan van zodanige 
ordeverstoring zulks noodzaketijk maakl, de burgemeesters in de provincie zoveel 
mogelijk na overieg met hen, de nodige aanwijzingen met betrekking tot het door 
hen ler handhaving van de openbare orde te voeren beleid. 

2. Onze Minisler van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties kan de 
commissarissen van de Koning en de burgemeesters, zoveel mogetijk na overieg 
met hen, algemene en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tol de 
handhaving van de openbare orde, voorzover dat noodzakelijk is in het betang 
van de veiligheid van de Staat of de betrekkingen van Nederiand met andere 
mogendheden, dan wel met het oog op zwaanvegende belangen van de 
samenleving. 

3. De in het eerste en tweede tid bedoelde aanwijzingen worden zo enigszins 
mogelijk schriftelijk gegeven. 

4. De in het tweede lid bedoelde aanwijzingen aan de burgemeesters worden zoveel 
mogetijk gegeven door tussenkomst van de commissaris van de Koning. Indien dit 
niet mogelijk is, wordt hij zo spoedig mogelijk daarvan in kennis gesteld. 

Artiket 16 Politiewet stelt dat de Commissaris van de Koning, indien een ordeverstoring van 
meer dan plaatselijke betekenis dan wel emstige vrees voor het ontstaan daan/an van 
zodanige ordeverstoring zulks noodzakelijk maakt, de burgemeester in de provincie zoveel 
mogelijk na overteg met hen. de nodige aanwijzingen met betrekking tot hel door hen ter 
handhaving van de openbare orde te voeren beleid geeft. 
De minister van BZK geeft de Commissarissen van de Koning en de burgemeesters, zoveel 
mogelijk na overteg met hen, de nodige aanwijzingen met betrekking tot het door hen ter 
handhaving van de openbare orde te voeren beleid, indoen door een ordeverstoring de 
veitigheid van de Staal in gevaar komt, of de betrekkingen van Nederiand met andere 
mogendheden, dan wel zwaarwegende betangen van de samenleving, kunnen worden 
geschaad. Gelijke bevoegdheid heeft deze minister indien ernstige vrees voor hel ontstaan 
van een zodanige ordeverstoring bestaat 

Lid 2 van artikel 16 Politiewet is gewijzigd in veriDand met de invoering van het stelset 
bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten. De invoering van dit stelsel is 
een gevolg van het onderzoek naar de beveiliging van Pim Fortuyn die in 2002 bij een 
aanslag werd gedood.^^* 

Artikel 17 Politiewet 
1. Ten behoevevan de toepassing van de artikelen 15a, tweede lid en 16 

verstrekken de burgemeesters, de commissarissen van de Koning en Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elkaar de gewenste 
inlichtingen. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels geven ter 
uitvoering van het eersie lid. 

Artiket 17 bepaalt dat ten behoeve van de toepassing van artiket 16 de burgemeesters, de 
Commissarissen van de Koning en de minister van BZK elkaar de gewenste inlichtingen 
verstrekken. De ministervan BZK kan regels geven ter uitvoering van artiket 17 tid 1 
Politiewet. Net als artikel 16 tid 2 is ook het eerste lid van artikel 17 gewijzigd in verband met 
de invoering van het stelsel bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten."^ 

Ingevolge een recente wijziging van de Politiewet heeft de minister van BZK tevens de 
bevoegdheid om ten aanzien van de uitvoering van de vierjaariijks vastgestelde hoofdlijnen 
van taakuitvoering de nodige aanwijzingen te geven (artikel 43g nieuw Politiewet). 

^* Idem, p. 495. 
^̂ ^ Idem, p. 502. 
"^Stb.2007, 180. 
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6.9.2 Praktijk 
Onderscheid kan worden gemaakt tussen dt dagelijkse praktijk van de handhaving van de 
openbare orde en de handhaving bij grote ordeverstoringen zoals rellen en voetbalgeweld. 
Veel bevoegdheden en de instmmenten uit de dagelijkse praktijk worden in de overige 
paragrafen van dil hoofdstuk besproken. Hier volgt een korte weergave van activileiten van 
de politie naar aanleiding van voetbalgeweld en rellen. Ook krijgl de persoonsgerichte aanpak 
van veelplegers aandachl. 

Veel gemeenten hebben te maken met voetbalgerelateerde onlusten. Zo ontstonden er na 
het winnen van de KNVB beker in 2007 wederom onlusten rond het Leidseplein in 
Amsterdam. Burgemeester Cohen van Amslerdam tiet daarop weten le betwijfelen of een 
huldiging van Ajax in de toekomst nog wel mogelijk was. 'Etke keer is er gedonder. Dat houdt 
een keer op', aldus de burgmeester. De politie ging uiteindetijk over lot het aanhouden 
wegens openlijke geweldpleging, vemieling, belediging en het niet voldoen aan een ambtelijk 
gegeven bevel. Daarnaast maakte de politie foto's van de relschoppers opdat deze konden 
worden opgespoord.^^ 

Hel tegenhouden van rettoeristen bij de onlusten in de Utrechtse wijk Ondiep op basis van 
artikel 2 Politiewet wordt niet mogelijk geacht. Na de onlusten, die meerdere dagen 
aanhielden, kondigt de potitie wel aan op basis van dit artiket de vijftien grootete onmslslokers 
in de gaten te zullen houden. Een politiewoordvoerder meldt: "Je zou kunnen denken aan 
surveillances in de wijk die worden toegespitst op deze personen of een wekelijks huisbezoek 
van de wijkagent'^^^ 

De persoongerichte aanpak (tertiaire preventie) bij veelplegers, kleine dmgsdealers of 
openbare orde verstoorders houdt in dat de politie hen op zichtbare wijze in de gaten 
houdt236 Om nieuwe straflDare feiten te voorkomen ondemeemt de politie activiteiten zoals 
opvallend volgen, meerdere keren per dag om legitimatie vragen, de betrokkene meerdere 
keren per dag aanspreken, aan de omgeving laten weten dat de betrokkene de wet 
overtreedt, enzovoorts. De wettelijke grondslag voor dit optreden wordt gezocht in artikel 2 
Politiewet. Jurispmdentie over deze persoonsgerichte aanpak is er niel (in tegenstelling tot de 
persoonsgerichte aanpak bij de bestrijding van terrorisme). De persoonsgerichte aanpak Is 
volgens respondenlen effectief Het wordt de betrokkene moeilijk gemaakt om nog criminele 
activiteiten of activileiten die de openbare orde verstoren te ontplooien. In enkele gevallen is 
een betrokkene verhuisd naar een andere gemeente. 

6.9.3 Analyse 
Artikel 2 Politiewet geeft de politie de taak om op treden in het kader van de handhaving van 
de openbare orde. Er is discussie over de vraag of en zo Ja, welke bevoegdheden de politie 
aan deze taakomschrijving kan ontienen en welke activiteiten de politie mag ontplooien om 
deze taak te vervullen. Deze discussie is actueel geworden naar aanleiding van het 
persoonsgericht verstoren door de politie in het kader van terrorismebestrijding, maar zou ook 
kunnen worden gevoerd ten aanzien van deze 'tertiaire preventie'. De noodzaak van nieuwe 
bevoegdheden op dit wordt ook minder gevoeld. Er is ook minder aanleiding toe. De 
betrokken personen zijn namelijk niel snel geneigd om de activiteiten in het openbaar ter 
discussie te stellen of om een juridische procedure te beginnen. Het gaat immers om 
personen, die vaak meerdere strafbare feilen hebben gepleegd en waarschijnlijk nog steeds 
plegen. Een juridische procedure leidt ongetwijfeld lot vragen over hun doen en laten en 
vraagt de befrokkene meer openheid van zaken te geven dan hem lief Is. Gemeentebesturen 
en politie weten dat en spelen er op in. Opgepast moet worden dat zij geen misbmik maken 
van hun bevoegdheden. 

Voor de handhaving van de openbare bij grootschalige ordeverstoringen doet de gemeente 
een groot beroep op de capaciteit van de politie. Respondenten geven aan dal de gemeente 

htlp;//wnvw.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artike!/asp/artnr/151306/. 
^̂ ^ http://www.nos.n1/nosjournaal/artiketen/2007/5/14/140507_ondiep.html, geraadpleegd op 
17 mei 2007. 
^ Raad van Hoofdcommissarissen (2003), Pmjectgmep Opsporing-2, Tegenhouden tmef, p. 
53. 
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daar meer pro-actief zou moeten optreden. Met andere woorden: de gemeente zou de bron 
van openbare orde probtemen kunnen aanpakken. Daarmee zou de potitie kunnen worden 
ontiast. 

6.10 Bestuurlijke sancties 

6.10.1 Beschrijving 

Naast de burgemeester (en de ministervan BZK) zijn ook andere bestuursorganen zoats het 
college van burgemeester en wethouders belast met het uitvoeren en het (doen) houden van 
toezicht op de naleving van regetgeving inzake het voortcomen en bestijden van overtast in 
het publieke domein en in de rege! ook bevoegd om tegen (dreigende) overtredingen 
handhavend op le treden door middel van hel toepassen van sancties. De vier daartoe meest 
gebmikelijke bestuurtijke sancties zijn: bestuursdwang, de last onder dwangsom, de 
intrekking van een begunstigende beschikking, zoals een vergunning, en de bestuurtijke 
boele. 

6.10.2 Bestuursdwang 

Bestuursdwang strekt ertoe dat een bestuursorgaan door middel van feitelijk handelen wordt 
opgetreden tegen een bestuursrechtelijke normovertreding teneinde de overfreding te 
beëindigen en herhaling le voortcomen.^^' De bevoegdheid kan ook preventief wonden 
aangewend, 'zodra het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt'.^^® 
Op gemeenteniveau zijn het college van burgemeesier en wethouders en de burgemeester, 
voor zover hel gaat om regels die hij uitvoert, bevoegd bestuursdwang loe te passen.^^^ Zo 
zijn burgemeesier en wethouders niet alleen bevoegd, maar in beginsel ook verplicht^'*^ met 
besiuursdwang (of een last onder dwangsom) op te treden tegen bijvoorbeeld overtredingen 
van de afvalstoffenverordening.^^* Dat heeft een reeks rechtertijke uitspraken opgeleverd 
over vermakelijke gevallen inzake het aanbieden van vuilniszakken.^*^ 

Een bijzondere bestuursdwangbevoegdheid ter bestrijding van overiast is aan burgemeester 
en wethouders toegekend bij de zogenoemde 'Rotterdamwet'.^*^ Bij overtreding van 
voorschriften uit de Woningwet die gepaard gaan met een bedreiging van de teeft)aartieid of 
een gevaar voor de veitigheid of de gezondheid - bijvoorbeeld brandveiligheid - en er een 
ktaartDiij kelijk gevaar is op herhaling van de overtreding, kan het college van burgemeester en 
wethouders besluiten een gebouw, een open erf of een terrein te sluiten. Met die stuiting is 
bestuursdwang, dus daadwerkelijke sluiting, bedoeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om panden 
waar overbewoning plaate vindt en waarbij de aanpak met het huidige instmmentarium 
onvoldoende mogelijkheden biedt voor een oplossing. 
Een aantat gemeenten past spoedshalve bestuursdwang toe als wapen in de strijd tegen 
hennepkwekerijen die vooral in woonwijken voor veet overiast en gevaar zorgen. Rotterdam 
is het verst. In 2005 waren er zo'n 600 ontmantelingen, waarbij voor € 16 miljoen 
(straatwaarde) aan hennep werd vernietigd en bijna € 1 miljoen aan kosten werd verhaald.^** 
Ook de burgemeester is bevoegd en in beginsel verplicht met bestuursdwang (of een last 
onder dwangsom) op te treden tegen overtredingen van verordeningen met de uitvoering 
waarvan hij is belasi, zoals inzake openbare vermakelijkheden en inrichtingen (zie hiervoor) 

^ " Art. 5:21 Awb en 5:21 Vierde tranche Awb, waar de sanctie 'tast onder bestuursdwang' 
wordl genoemd. 
^ Artikel 5.0.7 Awb Vierde franche. 
^^ Artiket 125 Gemeentewei. 
^ °̂ Gelet op het teerstuk van de 'Beginselplicht tot handhaving'. Zie daarvoor o.a. Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male (2005), Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende dmk, 
Elsevier Juridisch, Den Haag, p. 446-447. 
^̂ ^ Artikel 18.2d Wet milieubeheer. 
"̂̂  Ook wel de 'vuitniszakkensoap' genoemd. Zie NTB 2006, 5 p. 201. 
"̂̂  Stb. 2005, 726. 

^'"' Michiels. F.C.M.A. (2006), Houdbaar handhavingsmcht (oratie UvT), Kluwer, Deventer, p. 
35. 

79 



en de handhaving van het tippelverbod (zie hierna bij de last onder dwangsom). Op de 
onmiddellijke handhaving van de openbare orde door de burgemeester is de regeling inzake 
besiuursdwang van de Awb niet van loepassing (zie hiervoor).^''^ 
Op het niveau van de centrale overheid bestaat geen atgemene bevoegdheid tot het 
toepassen van bestuursdwang. Slechte een enkele minister is daartoe bij een specifieke 
bepaling bevoegde verklaard. Zo is de minister van volkshuisvesting, mimtelijke ordening en 
milieubeheer bevoegd om besiuursdwang toe te passen ter handhaving van de Wet 
milieubeheer in gevallen waarin hem de zorg voor de bestuuriijke handhaving van die wet is 
opgedragen of geen ander orgaan daartoe bevoegd is.̂ *® 

Praktiik 

Het instmment bestuursdwang wordl bij het handhaven van de openbare orde mondjesmaat 
toegepast Een bijzondere toepassing van hel instmment betreft het oprollen van 
hennepkwekerijen in woonhuizen wordt het instmment echter wel vaak gebmikt. Aangezien 
de aanwezigheid van een hennepkwekerij vaak brandgevaar oplevert, kan de gemeenie via 
bestuursdwang actie ondememen. In samenwerking met andere partijen zoals de potitie. het 
openbaar ministerie, woningbouwcorporaties en energieleveranciers wordt de houder van de 
kwekerij aangepakt. De poiitie maakt proces-veriDaal op. de energieleverancier gaat na of alte 
rekeningen zijn betaald, de woningcorporatie zet de mensen uil hun huis en de gemeenie 
past bestuursdwang toe en verhaalt de kosten op de houder van de kwekerij.^*' 

De Afdeling bestuursrechtepraak van de Raad van State stelde het gemeentebestuur in het 
gelijk loen de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang een exploitant aanzegde 
de exptoitatie van zijn inrichting te slaken en hel pand voor bezoekers gesloten le houden. De 
burgemeester ging hiertoe over nadat bij controle was gebleken dat het pand was ingericht 
als coffeeshop, waarvoor geen exploitatievergunning was afgegeven.^*® 

6.10.3 Last onder dwangsom 

Met de last onder dwangsom wordt eveneens beoogd een overtreding ongedaan te maken 
dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen, echier door op termijn en voonvaardelijk 
het verbeuren van een som geld in het voomitzicht te stellen. De last onder dwangsom geldt 
als altematief van bestuursdwang. Het zijn beide op herstel gerichte sancties. De last onder 
dwangsom is echter minder geschikt in situaties waarin onmiddellijk optreden geboden Is ter 
beëindiging of ter vooricoming van herhaling van overiast in het publieke domein. Het 
preventieve karakter maakt de sanctie wel zeer geschikt om op te Ireden legen dreigende 
(herhalingen van) overtredingen. 

Praktiik 

Er zijn in de praktijk verschillende voorbeelden te vinden van de toepassing van een last 
onder dwangsom in het kader van de openbare orde. De last onder dwangsom wordt bij 
verschillende typen ordeverstoringen opgelegd. 

Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom legt dwangsommen op legen 
eigenaren/gebmikers die. in strijd met het bestemmingsplan, dmgs uit woningen vericopen. 
De gebruikers van de panden krijgen deze boodschap. "U gebmikt uw woning In strijd met het 
bestemmingsplan en dat kost u € 30.000 en iedere keer dat er weer een overtreding wordt 
geconstateerd komt er € 30.000 bij tot een maximum van € 150.000." ^*^ 

*̂̂  Artikel 5:22 Awb. 
" ^ Artikel 18.7 Wet milieubeheer. 
^*' Deze methode wordt in veel gemeenten toegepast Zie bijvoorbeeld: Gemeenie 
Roosendaal, Nota Cannabisbeteid 2007, p. 15/16. 
'̂'® ABRvS 10 mei 2004, LJN AO5209. 

" ^ http;/Avww.courage.nu/content.jsp?objectid=19053, geraadpleegd op 18 mei 2007. 
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In Milt en Sint Hubert trad de burgemeester met een last onder dwangsom op tegen een in de 
pers aangekondigde grootschalige houseparty in zijn gemeente, waarvoor geen vergunning 
was verieend.^™ 

In Maastricht en Heerien legt de politie een last onder dwangsom op aan prostituanten die in 
strijd met de APV op de openbare weg contacten leggen met prostituees. 

In Hoogeveen wordt de dwangsom onder andere opgelegd om overiast te voorkomen. 
Een ambtenaar openbare orde en veitigheid en de wijkagent zoeken de ordeverstoorder thuis 
op. De ordeverstoorder krijgl voor een bepaalde periode een last opgelegd. De last houdl in 
dat de betreffende persoon zich niet hindertijk op of aan de weg mag bevinden. Wanneer de 
politie een overfreding constateert, kan de burgemeester een dwangsom opleggen.̂ ®^ 

6.11 Intrekken (en weigeren) van vergunningen 

6.11.1 Beschrijving 
Ook het intrekken en weigeren van vergunningen kan een middel zijn ter vooricoming of ter 
bestrijding van (verdere) overiast, al is dat zelden het geval. Bij de weigering of infrekking van 
een vergunning voor een coffeeshop in verband met de aanwezigheid van een te grote 
hoeveelheid soft drugs ofde aanwezigheid van hard drugs kan men zich nog afvragen welke 
Invloed dat heeft op de openbare orde of veiligheid. 
Een horecavergunning kan worden ingetrokken op grond van feiten die zich in de inrichting 
hebben voorgedaan, die de vrees wettigen dat hel van kracht blijven van de vergunning 
gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Op deze gronden kan ook 
een nieuwe vergunning voor diezelfde inrichting worden geweigerd. 
Zie ook de Wet Bibob hiema. 

6.11.2 Praktijk 
Wanneer bepaalde typen ondememingen concrete openbare orde (overiast) problemen 
veroorzaken, kan de gemeente via de APV voor de exploitatie van een dergelijke 
ondememing (zoals belwinkels, seksinrichtingen]) verplicht stellen. Wanneer een vergunning 
is voorgeschreven, kan de gemeente controleren of de houder zich houdt aan de 
voorwaarden, die aan de vergunning verbonden zijn.^^ Zo niel, dan kan de Gemeente de 
vergunning infrekken. Ook vooraf is toefeing mogetijk. tndien niet aan bepaatde voonvaarden 
is voldaan, wordt de vergunning niet verieend. Hel intrekken of weigeren van vergunningen 
koml regelmatig voor. 

Niel altijd wordt de intrekking of weigering van de vergunning op zorgvuldige wijze 
gemotiveerd. Zo bestoot de burgemeester van Rotterdam tot de intrekking van de vergunning 
van een seksinrichting omdat daar illegale en minderjarige vrouwen wericzaam zouden zijn. 
Bovendien zou de portier een wapen bij zich dragen. Het proces-verbaal, opgemaakt door de 
politie vermeldde dat de aanwezige, buitenlandse vrouwen, als prostituee wericzaam waren. 
Nader onderzoek leerde echter dat slechts één prostituee hierover was gehoord. Van de 
overige vrouwen nam de politie aan dat zij als prostituee wertczaam waren. De rechter 
benadmkte dal, hoewel de burgemeester in algemene zin een taak heeft in handhaving van 
de openbare orde. in dit geval onvoldoende was gebleken van een ontoelaatbare nadelige 
beïnvloeding van leef- en woonsituatie in de omgeving van de inrichting, noch van een in 
concreto bestaand gevaar voor de openbare orde.^^ 

^^ ABRvS 11 januari 2006, JB 2006/53 en AB 2006. 240 met noot Vermeer. 
^̂ ^ Rb Maastricht 19 juli 2004. JB 2004, 334, met nool Overicleeft-VertDurg. 
^" Hoogeveen, afdeling veiligheid (2004), Notitie aanpak ordeverstoorders in Hoogeveen. 
^̂ ^ C.J.A.M. Merkx (2006). in: Michiels. F.C.M.A. en E.R. Muller (2006), p. 442. 
^®*http;//www.bestuuriijkhandhaven.nl/info/kader/lokaleJnvulling/lokaal_beleid. geraadpleegd 
op 18 mei 2007. 
^̂ ^ Rechtbank Rotterdam 21 januari 2000, LJN; AA5348. 
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De intrekking van een standplaatsvergunning van een marictkoopman door het dagelijks 
besluur van het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid wegens mishandeling van een collega-
mariclkoopman vond plaafe in het kader van de eigen taak van het dagelijks beshjur 'bij het 
handhaven van de msl en orde op de markt.^^ 

6.12 Bestuurlijke boete 

6.12.1 Beschrijving 
De bestuurtijke boete is naar zijn aard nog minder dan bestuursdwang en de last onder 
dwangsom gerichl op het tegengaan van mogelijke overiast in hel publieke domein. De 
bestuuriijke boete verschilt bovendien van de beide andere bestuuriijke sancties doordal ze 
straffend van aard is. Ze beoogt de overtreder leed toe le voegen en is daarmee gericht op 
speciale en generale preventie. Ze is de bestraffende bestuuriijke sanctie bij uifetek.^^ 
Met de bestuuriijke boete kan derhalve niet daadwericelijk worden opgetreden ter handhaving 
van de openbare orde en gegeven het feit dat ze niet voorwaardetijlc kan worden opgelegd 
kan de boete evenmin preventief worden ingezel ler vooricoming van inbreuken op de te 
openbare orde en overiast. Toch kan de bestuuriijke boete ats sluitstuk van de bestuuriijke 
handhaving naar de mening van vele gemeentebesturen niet worden gemist. Was bij de Wet 
Mulder̂ ^® nog sprake van een vervanging van het strafrecht door het bestuursrecht, in veel 
bestuuriijke wetten vervult de bestuurtijke boete een meer zelfstandige functie. De bestuuriijke 
boete dient uiteindelijk vooral ter ondersteuning van bestuursdoelen.^^^ 
In het publieke domein komt de boele thans op bescheiden schaal voor en ze dient dan 
zelden om overtast te bestrijden.̂ ®° 

6.12.2 Praktijk 
De bestuuriijke boete wordt zelden opgelegd in het kader van de handhaving van de 
openbare orde. Dat hangt samen met het type wetgeving waarin thans Is voorzien in het 
opleggen van een bestuuriijke boete, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Drank- en 
Horecawet en de Tabakswet. Deze wetgeving ziet niel op het handhaven van de openbare 
orde, maar dient ter bescherming van andere belangen. Zo is bijvoorbeeld een bestuuriijke 
boete opgelegd wegens het uitdelen van sigaren op een horeca beu rs.̂ ®* Dit is verboden met 
het oog op bescherming van de volksgezondheid. De openbare orde is hierbij niet in het 
geding. 
De bestuuriijke boete uit de Drank- en Horecawet kan niet worden opgelegd in het kader van 
de handhaving van de openbare orde. Deze overtredingen vatten onder de Wet Economische 
delicten. Voorbeelden van dergelijke overtredingen zijn het toelaten van een dronken persoon 
en hel versfrekken van alcohol ats dat kan leiden tot verstoring van de openbare orde, 
veiligheid of zedelijkheid.̂ ®^ 

In Amsterdam is gepleit voor een voonvaardetijke boele van 250 euro voor 
minderjarige jongeren die zich misdragen. De boete kan worden kwijtgescholden als de 
minderjarige en zijn ouders op een positieve manier bijdragen aan de stad of wijk. Het is 
aflcomstig uit het Belgische Mechelen. Daar Is de straf een halfjaar geleden ingevoerd en zijn 

^^ ABRvS 30 maart 2001, AB 2001. 189 met noot Damen {Marirtvergunning Albert Cuyp). 
®̂' Zie Arikel 5.4.1.1, lid 2 en 5.4.2.7 Wetsvoorstel Vierde tranche Awb, TK 2003-2004, 29 

702. 
®̂® Wet administratiefrechtelijke handhaving vertceersvoorschriften (WAHV) Stb. 1989, 300, 
zoals nadien gewijzigd. 
®̂̂  Zie Rogier, L.J.J. (2001). Stmffend bestuur (omtie EUR), Gouda Quint, Deventer, p. 14. 
®̂° De bestuuriijke boete komt in het publieke domein voor in de Arbeidsomstandighedenwet 

(artiket 33-43). Drank- en Horecawet (artikel 44a-44i). Infectieziektenwet (artiket 32-26), 
Spoorwegwet, Tabakswet. Warenwet, Wet Goederenvervoer over de weg. Wet Luchtvaart, 
Wet Motonijtuigenbelasting en de at genoemde Wet Mulder (WAHV). 
^* Rechtbank Rotterdam 28 november 2005, LJN: AU7724. 
®̂̂  Openbaar ministerie. Richtlijn voor stmfvordering drank- en horecawet, 29 juni 2005. 
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de resuttaten positief ̂ ®̂  De huidige Nederiandse voorstellen voor een bestuuriijke boete (zie 
hieronder) maken een voorwaardelijke boete echter niel mogelijk. Artikel 5.4,1.1 Vierde 
tranche Awb bepaalt dat onder een boete wordl verstaan: 'de bestraffende sanctie 
inhoudende een onvoonvaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom.' 

6.12.3 Nieuw: Wet bestuuriijke boete overiast in de openbare mimte. Wet bestuuriijke boete 
foul pariceren. Wet OM-afdoening 

In behandeling zijn twee wetsvoorstellen, de Wet bestuuriijke boele overiast in de openbare 
mimte^®* en de Wet bestuuriijke boete fout pariceren^®® die strekken tot wijziging van de 
Gemeentewet, respectievelijk de Wegenverkeerswet. Daamaast is in 2006 in het Staafebtad 
verschenen de Wet OM-afdoening. die beboeting door bestuursorganen in hel slrafrechl 
mogelijk maakt. ®̂® 

tn de toetichting bij hel eerstgenoemde wetsvoorstel merkt de regering op dal 'gemeenten het 
als een gemis ervaren dat het werk niet afgemaakt kan worden door het opleggen van een 
boete.' In het wetsvoorstel wordl voorgesteld de gemeenteraad bij verordening te laten 
bepalen dat het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester bevoegd 
wordt tot het opleggen van een bestuuriijke boete bij overtredingen van autonome 
verordeningen die krachtens artikel 154 Gemeentewet strafbaar zijn en die niet bij algemene 
maatregel van bestuur zijn uitgezonderd; bij overtredingen van medebewindsveronjeningen 
die krachtens artiket 154 Gemeentewei strafbaar zijn en die bij algemene maatregel van 
bestuur zijn aangewezen en bij overtreding van artikel 2 Wet op de identificatieplicht in hel 
kader van het loezichl op de naleving van deze gemeenlelijke voorschriften. 

In het tweede wetsvoorstel wordt voorgesteld aan het college van burgemeester er 
wethouders de bevoegdheid te verienen om een bestuuriijke boete op te leggen bij 
overtredingen betreffende hel laten stilslaan en het parkeren van voertuigen; bij de 
verplichting pariceerbelasting te betaten en bij andere lichte vericeersovertred!ngen op wegen 
en weggedeelten binnen de gemeente met uitzondering van autosnelwegen. De hiervoor in 
aanmericing komende overfredingen worden bij atgemene maatregel van bestuur 
omschreven. 

In de Wel OM-afdoening is bepaatd dat de officier van jusiitie een slraflDeschikking - die 
onder meer kan beslaan uit een geldboete - kan uitvaardigen indien hij vaststelt dat een 
overtreding is begaan, dan wet een misdrijf waarop een gevangenissfraf van maximaal 6 jaar 
staat (artikel 257a Wetboek van Strafvordering). Deze bevoegdheid van de officier van justitie 
kan voor zover het gaal om het opleggen van een bestuuriijke boete in bij algemene 
maatregel van bestuur te bepalen gevallen ook worden verieend aan opsporingsambtenaren 
(artikel 257b Wetboek van Strafvordering). Verder kan bij atgemene maatregel van bestuur in 
daarbij te bepalen gevallen de bevoegdheid tot het opleggen van een slraflDesch ikking 
worden verieend aan bestuursorganen, zoals de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders (artiket 257ba Wetboek van Strafvordering).^® Een bestuuriijke 
strafbeschikking waarin een geldboete wordt opgelegd, is in wezen een in het strafrecht 
ingekaderde bestuuriijke boete, begrepen als een door hel bestuur opgelegde strafrechtelijke 
geldboete. 

Los van het voorgaande lijkt het de minister van justitie mogelijk bestuursorganen waar dat 
verantwoord is zelfstandige wettelijke bevoegdheden te geven een strafiDeschikking uit te 
vaardigen. Deze laatste mogelijkheid vereist evenwel een afeonderiijk wetsvoorstel en is aan 
de orde indien toezicht door het openbaar minisierie op de buitengerechtelijke afdoening niet 
geïndiceerd is. Bepalend daarvoor is onder meer de verbondenheid van de aan het 

^ " Overiastboete voor Amsterdamse jeugd, AD, 21 juni 2007. 
^ T K 2004-2005, 30 101. 
^® TK 2004- 2005, 30 098. 
^® Stb. 2006, 330. 
^ ' Vgl. het (oude) artikel 37 WED en daarover: Blomberg, A.B., Verberic, S. en Michiels, 
F.C.M.A. (2002), Een gunstig aanbod. Een onderzoek naar de werking van het 
tmnsactiebesluit milieudelicten, Universiteit Ulrecht, Centmm voor Omgevingsrecht en 
beleid/NILOS en B&A Groep, november 2002, p. 34. 
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bestuursorgaan toe te delen strafbare feiten met andere vormen van criminaliteit. Met deze 
bevoegdheden kunnen derhalve uitstekend overtast en de aantasting van de veiligheid 
wonden bestreden. Het evenwel niet de bedoeling dat de bestuuriijke boete verdwijnt. 
Bestuuriijke handhaving btijft in gevallen die zich daarvoor lenen ook naasl deze 
strafrechtelijke afdoening mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om schending van 'ethisch 
neulraie normen' die eenvoudig kan worden geconstateerd, waarbij geen ingrijpende 
bevoegdheden nodig zijn en waarbij het openbaar ministerie geen rot behoeft te spelen.̂ ®® 

6.12.4 Analyse 
De toepassing van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom leveren in 
de praklijk weinig problemen op. Respondenten geven aan dat de ambtenaren belast met het 
onderzoek naar de toepassing van deze bevoegdheden in concrete gevallen voldoende 
kennis hebben om hun taak naar behoren te vervullen. 

Soms wordt de intrekking of weigering van een vergunning onvoldoende onderbouwd. Het 
gaat dan met name om de motivering, het aangevoerde bewijs van strafbare feiten in een 
inrichting en de invloed die daarvan uitgaat op het woon- en leeflclimaat en de openbare orde. 
De dmk op de gemeente om de overiast ongedaan te maken, leidt ertoe dat een enkele 
gemeente wel eens te snel overgaat tot het intrekken of weigeren van een vergunning. 
Gevraagd naar knelpunten bij de tiaepassing van de bevoegdheden, toegekend in de Awb, 
geven respondenten aan dat hel bestuursrecht traag werkt. Overtreders moeten eerst 
gewaarschuwd worden voordat kan wonden ingegrepen, hoewel onmiddellijk ingrijpen vaak 
gewenst is. Dat levert soms frictie op met de samenleving, die last heeft van de overtreding; 
'Waarom doet de gemeente niets?'. Respondenten geven aan dat het wenselijk is om eerder 
in te kunnen grijpen wanneer overduidelijk is dat de openbare orde in het geding is. zelfs als 
het bewijs daarvoor nog niet rond is. ®̂  

De bestuuriijke boete wordt in de praktijk zelden gebmikt voor de bestrijding van openbare 
orde problemen. De nieuwe voorstellen Wet Bestuuriijke boete fout pariceren en de Wet 
Bestuuriijke boete overiast in de openbare mimte, kunnen daar verandering in brengen. 
Omtrent de wenselijkheid van de invoering van deze wetten wordt overigens verschillend 
gedacht De invoering van de bestuuriijke boete zou volgens sommige respondenten kunnen 
leiden tol een groter beroep op de politiecapaciteit. De gemeenteambtenaren die met de 
uitvoering daarvan zulten worden betast werken immers alleen overdag; 's avonds en 's 
nachts wordt de politie met deze taak belast. 

6.13 Bestuurlijke maatregelen 

6.13.1 Stuiting van dmgsinrichlingen (artikel 13b Opiumwet) 
Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd dmgsinrichtingen te stuiten 
met bestuursdwang.^^° De burgemeester kan middels artikel 5:32 tid 1 Awb in ptaats daarvan 
ook bevoegd een andere herstetsanctie. zoats een last onder dwangsom opleggen, voor 
zover het belang dat de Opiumwet beoogt te beschermen zich daartegen niet verzet (artikel 
5:32 lid 3 Awb). 

Het bijzondere van deze bepaling is dat de burgemeester de bevoegdheid bestuursdwang toe 
te passen, niet ontieent aan zijn taak de openbare orde te handhaven. Hij mag dil doen om 
omdat dmgs 'worden verkocht, afgeleverd, versfrekt dan wel daartoe aanwezig zijn.' Zo geeft 
de enkele aanwezigheid van hennepplanten in een growshop, de burgemeester de 

®̂® EK 2005-2006. 29 849 E. p. 2 en 12. 
^^ Overigens kunnen herstelsancties reeds worden ingezet "zodra het gevaar voor de 
overtreding klaarblijkelijk dreigt". Zie artikel 5.0.7 Vierde tranche Awb. 
'̂̂  Lid 1 van artiket 13b Opiumwet luidt: De burgemeester is bevoegd tot loepassing van 

besiuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven 
een middel ats bedoeld in lijst I of II wordt vericocht. afgeleverd, verstrekt dan wel daartoe 
aanwezig is. De leden 2 en 3 zijn hier niet van belang. 
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bevoegdheid om artikel 13b Opiumwet loe le passen.^'* De burgemeester hoeft niet aan te 
tonen dal dmgs daadwerkelijk worden verhandeld, noch dat de exploitant van de inrichting 
een venvijt valt te maken van de overfreding van de Opiumwet^'^ 
De burgemeester heeft met artiket 13b een bevoegdheid in handen die zich niet richt tegen 
de verstoring van de openbare orde maar rechtstreeks tegen strafbare feiten op grond van de 
Opiumwet. De enige relatie met de openbare orde die er thans nog in het artikel is te vinden 
is de ptaats waar de activiteiten zich afspelen: voor het publiek toegankelijke lokalen en 
daarbij behorende erven. 
Veet gemeenten en hun burgemeesters volgen bij de uitoefening van hun 
stuitingsbevoegdheid het justitiële gedoogbeleid, de zogenaamde AHOJ-G-criteria. De wijze 
waarop overtredingen van de AHOJ-G-criteria aangepakt worden verschilt per gemeenie. 
ledere gemeente kan zijn eigen handhavingsan-angement vaststellen, dat het meeste past bij 
de situatie in de desbetreffende gemeente. Daamaast is de handhavingsactie, gezien de 
proportionaliteit, afhankelijk van wetk AHOJ-G-criterium is overtreden. 

Niet iedere overtreding kan zomaar leiden tot stuiting van de inrichting.^'^ De AHOJ-G-criteria 
luiden"": 
• Geen Affichering (reclame), 
• Geen verkoop van Harddmgs, 
• Geen Overiasi, 
• Geen verkoop aan Jeugdigen (onder 18 jaar), en 
• Geen verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram) softdmgs per transactie. 

Binnenkort zat de stuitingsbevoegdheid ex artikel 13b Opiumwet zich ook uitetrekken tot 
woningen en daarmee wordt artikel 174a Gemeentewei (zie hiervoor) voor dmgswoningen 
overiDodig."^ De enige relatie met de openbare orde, die artikel 13b nu nog bevat, wordt 
daarmee verder verminderd. 

Artikel 13b lid 1 Opiumwet 
De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in voor het publiek 
toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of 11 
wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt dan wet daartoe aanwezig is. 

Artikel 13b lid 1 Opiumwet na wetswijziging 
De burgemeester is bevoegd tot loepassing van bestuursdwang indien in woningen of 
lokalen dan wel in ofop bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als 
bedoeld in lijsl I of II wordt verkochl. afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. 

Wanneer de gemeente wil overgaan tot het sluiten van een woning, op grond van het nieuwe 
artikel 13b. zal het de volgende stappen moeten doodopen"®; 

1) de voorbereiding van een besluit tot sluiting, waarvan een waarschuwing aan de 
belanghebbende vast onderdeel uitmaakt, opdat deze in de gelegenheid is de 
illegale vertcoop te (doen) beëindigen; 

2) het horen van de belanghebbende voorafgaand aan het besluit; 
3) de belangenafweging door de burgemeesier mede aan de hand van datgene wat 

de belanghebbende naar voren heeft gebracht; 
4) de motivering van hel besluit; 

" ^ Rb Rotterdam 31 augustus 2006. JG 07.0011 met noot Roon en Rb Groningen 27 april 
2007, LJN BA4380. 
" ^ Dal in de omgeving van de inrichting veel drugsovertast voorkomt maakt dit niet anders. 
ABRvS 18 oktober 2006, AB 2007. 19 met noot Vermeer. 
" ^ Maar de eenmalige vericoop van softdmgs aan een minderjarige kan al tot een sluiting van 
drie maanden leiden. Zie ABRvS 21 maart 2007. AB 2007,164 met noot Vermeer. 
" " Openbaar Ministerie, Beleidsmgels - Dmgs (actueel), Aanwijzing opiumwet, in wericing 
getreden op 1 Januari 2001, paragraaf 2.2.2. 
"® EK 2006-2007, 30 515, A. 
"® TK 2005-2006, 30 515, nr. 6, p. 2. 
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5) de bekendmaking aan de belanghebbende en aan derden; 
6) de feitelijke sluiting er 
7) het verbaal van de kosten. 

Praktiik 

ln de praktijk blijkt de bevoegdheid om dmgsinrichtingen te sluiien verschillend wordl 
toegepast. In sommige gemeenten wondt veelvuldig van deze bevoegdheid gebmik gemaakt, 
in andere minder of helemaal niet. De toepassing is mede afhankelijk van de mate van 
overtast die de gemeenie ondervindt van de coffeeshops, zijn bezoekers en de criminaliteit 
(dmgsdealers, drugsverslaafden) in de omgeving ervan. In sommige gemeenten wordt alleen 
van deze bevoegdheid gebmik gemaakt als de openbare orde wordt verstoord, ook al eist 
artikel 13b Opiumwet dal niet. 

Het enkele feit dat er bijvoorbeeld hennepplanten worden aangetroffen in een growshop 
waarvan met recht gezegd kan worden dal ze beslemd zün voor de vericoop is afdoende om 
de bevoegdheid ex artiket 13b Opiumwet toe le passen,^ ' Het is niet nodig dat in de 
inrichting die gestoten wordl daadwerkelijk in dmgs wordl gehandeld, noch dal de exploitant 
van de inrichting een verwijt valt te maken van de overfreding van de Opiumwet.^'® 

Een respondent geeft aan dat hij voor hel stuiten van een drugspand afhankelijk is van de 
informatie van het Openbaar Ministerie. Wanneer het Openbaar Ministerie een zeer 
omvangrijk dossier aanlevert waaruit de gemeente zelf de benodigde informatie moet halen, 
vraagt dat veet capaciteit en kennis. 

Een ander praktisch knelpunt is dat het soms lang kan duren voordat een inrichting gestolen 
kan worden. Voordal de burgemeester kan overgaan tol het daadwericelijk stuiten van de 
inrichting, moet hij - spoedeisende gevallen daargelaten - de exploitant namelijk de kans 
geven om de tenuitvoeriegging van de bestuursdwang te voorkomen door zelf maatregelen te 
Ireffen.^'^ Hoewel het voor iedereen duidelijk is dat de regets worden overtreden, moet eerst 
gewaarschuwd worden en een termijn worden gestetd. Dit kan wel eens leiden tol onbegrip 
bij de burgers. 

De effectiviteit van de maatregel is niet attijd even groot. Het komt voor dal een exploitant een 
inrichting voor bepaatde lijd moet sluiten, maar de huur voor die maanden at voomit heeft 
betaald. Na deze periode openl deze exploitant zijn inrichting opnieuw en beginnen de 
problemen weer van voren af aan. Gemeenten nemen maatregelen om ook de eigenaren van 
de panden aan le pakken. Zo wordt elke waarschuwing en het voomemen tot het toepassen 
van bestuursdwang ook naar de eigenaar gestuurd Wanneer de eigenaar geen slappen 
onderneemt om de strafbare feiten in zijn pand te voorkomen, wordt bekeken ofhi j kan 
worden vervolgd wegens medeplichtigheid of medeplegen van strafbare feiten. 

Indien de bevoegdheid wordt toegepast voor een ander doel dan waarvoor de wetsbepaling is 
bedoeld, bijvoorbeeld om het aantal coffeeshops temg te dringen, is dit oneigenlijk gebmik 
van de bevoegdheid {détoumement de pouvoir). Voor het terugdringen van het aantal 
coffeeshops zal de gemeente apart beleid moeten ontwikkelen. 
Rotterdam heeft recent besloten het aantal coffeeshops fors temg te dringen. Vanaf 1 januari 
2009 mogen geen softdrugs meer worden verkochl binnen een straal van 200 meter én 
binnen 250 meter loopafstand van een school. 

" ' Rb Rotterdam 31 augustus 2006. JG 07.0011 met noot Roon. 
"® Dat in de omgeving van de inrichting veel drugsoveriast voorkomt maakt dit niet anders. 
ABRvS 18 oktober 2006. AB 2007, 19 met noot Vermeer. 
" ^ Art. 5:24 lid 4 Awb.Vgl. ABRvS 25 oktober 2006. AB 2007, 26, met noot Michiels. 
®̂° Zie ABRvS 5 Juli 2006, AB 2006, 394 met noot Vermeer over nieuw beleid in Leeuwarden. 
®̂' NRC Handelsblad 31 mei 2007, p. 3. 
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Analvse 

Strafrecht en Bestuursrecht 
Bijzonder aan de bevoegdheid lot hettoepassen van bestuursdwang ex artiket 13b Opiumwet 
is dal deze naar de letter van de wet niet de bestrijding van de overiast als gevolg van de 
handel in dmgs tot doel heeft. De strafrechtelijke AHOJ-G-criteria zijn echier niel goed in te 
passen in de uitzonderingen van de bestuursrechtelijke beginsel pl ich tformule dat 'zicht op 
legalisatie bestaat' of dat 'handhavend opireden zo onevenredig kan zijn in verhouding tol de 
daarmee le dienen belangen, dat van opireden in die concrete situatie behoort le worden 
afgezien'.̂ ®^ 
Wanneer de gedoogregels, opgesteld door het Openbaar Ministerie, worden overtreden kan 
de burgemeester bestuursdwang toepassen. Het bestuursrechtelijk instrumentarium lijkt 
daarmee in dienst gestetd te zijn van het strafrecht, maar de mogelijkheid tot bestuursdwang 
is wet degelijk van belang voor het behalen van de bestuursdoelen van de gemeente. 
Voordeel van hel toepassen van besiuursdwang is dat een pand daadwericelijk voor een 
bepaalde periode wordt gestoten. De overiast, veroorzaakt door de handel In dmgs, 
vermindert of verdwijnt daardoor in die periode. Met alleen een strafrechtelijke aanpak wordt 
dat niet attijd bereikt omdat een nieuwe exploitant van de inrichting mogelijk dezelfde overiast 
veroorïaalct.̂ ®^ Het toepassen van deze maafregel kan dan ook bijdragen tot een prettiger 
leeflclimaat in een bepaatde wijk.̂ ®" 

Karakter van de maatregel 
Wetk karakter heeft de maatregel lot het toepassen van bestuursdwang? De vraag of 
bestuursdwang In de zin van artikel 13b Opiumwet ook preventief kan worden toegepasl, 
zoals bij herslelsancties mogelijk is,̂ ®® Is in de jurisprudentie weliswaar positief beantwoord, 
maar gelet op de wetsgeschiedenis kan ernstig betwijfeld worden of dat ook de bedoeling 
was.^^ Ats preventief strafrechtetijk optreden bij strafbare feiten op grond van de Opiumwet 
niet mogelijk is, waarom zou dan wel preventief bestuuriijk optreden mogetijk zijn? Het feit dat 
bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet direct wordt ingezet als sanctie bij 
strafbare feiten brengt dus een aantat bijzondere gevolgen met zich mee. 

Wetswijziging van artikel 13b Opiumwet 
De voorgestelde wetswijziging en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van artikel 13b tot 
woningen, heeft lot discussie geleid over mate waarin het rechl op privacy is gewaarborgd 
(artiket 8 EVRM). Artikel 8 EVRM stett, in het tweede lid, dat inperking van het recht op 
eerbiediging van de persoontijke levenssfeer alteen mag worden beperkt indien de IntDreuk 1) 
bij de wel is voorzien; 2) een legitiem doel dient en 3) noodzakelijk is in een democratische 
samenleving. 

Het eerste discussiepunt is de eerste vraag waarom deze wetswijziging noodzakelijk is, nu 
artiket 174a Gemeentewet (zie hiervoor paragraaf 6.6) at de mogelijkheid biedt om woningen 
te stuiten. Belangrijk verschil met de tekst van het nieuwe artiket 13b (zie tekstbox 1) is dal de 
verstoring van de openbare orde een noodzakelijke voorwaarde is voor het sluiten van 
woningen op grond van de Gemeentewet. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tol 
wijziging van artikel 13b geeft aan dat: 'de toepassing van artikel 174a van de Gemeentewet 
(...) weliswaar mogelijkheden biedt om op te treden tegen de illegale vertcoop van dmgs 
vanuit woningen, maar niet toereikend is. Kort samengevat wordt de ontoereikendheid 
veroorzaakt door de noodzaak om steeds verstoring van de openbare orde aan te tonen.'̂ ®' 

^̂ ^ ABRvS 30 juni 2004, JB 2004, 293 met noot G.L.G.F.H.A. 
^ " Jong, M.A.D.W. de (2007), p. 91. 
^^ Idem. 
°̂® Zie het voorgestelde artikel 5.0.7 Vierde tranche Awb: 'Een herstelsanctie kan worden 
opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt' dat het reeds geldende 
recht weergeeft. 
®̂® ABRvS 24 mei 2006, Gemeentestem 2006, 110 met noot Rogier. 
®̂' TK 2005-2006. 30 515, nr. 3, p. 2. 

87 



De interviews gehouden in het kader van dit onderzoek leveren op de vraag of hel 
wetsvoorstel noodzakelijk geen unanir.me beantwoording op. Vooral de grensgemeenten 
geven aan behoefte te hebben aan de voorgestelde wijziging. Zij hebben te kampen met 
grote dmgsoveriast De gevolgen daarvan zijn onder andere de illegale vericoop van dmgs. 
dmgsmnners en dealers die het sfraatbeetd bepalen, intimidatie van omwonenden, 
hennepkwekerijen in woonwijken en vertoedertng van het woon- en leefklimaat.̂ ®® 
Gezamenlijk hebben o.a. de gemeenten Breda. Roosendaal en Bergen op Zoom het projecl 
"Courage" opgestart, om deze problemen tegen te gaan. Bij de uitvoering van activiteiten in 
het kader van dit project topen zij tegen het probteem aan dat zij geen woningen kunnen 
sluiten als er dmgs wordt verkocht, zonder dat er sprake is van zeer ernstige overiast. 
Daarom hebben deze gemeenten samen met andere grensgemeenten voorgesteld om de 
wericingssfeer van artikel 13b van de Opiumwet uit te breiden, tot woningen, tn opdracht 
van het Rijk is het Centmm voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bezig met het 
ontwikkelen van een factsheet voor gemeenten over de handhaving op grond van artiket 13b 
Opiumwet na de wijziging daarvan. Voor vete andere gemeenten is de noodzaak tot wijziging 
van het wetsvoorstel niet evident, de dmgsproblematiek is kleiner en de bestaande 
instmmenten, zoals artiket 174a Gemeentewet, voldoen.^^° 

Hel tweede discussiepunt betreft de proportionaliteite- en subsidiariteitetoets. Deze zijn door 
de wetgever nauwelijks ingevuld. De toelichting op het wetsvoorstel vermeldt slechts (net als 
bij het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid^*, dat in het volgende 
hoofdstuk wordt besproken), dat aan deze eisen moet zijn voldaan.^^ Dat belekenl dal een 
woning slechfe mag worden gesloten wanneer andere, minder ingrijpende, maatregelen niet 
voldoen en dat bovendien een belangenafweging moet worden gemaakt lussen de emst van 
het strafbare feit (het verkopen van drug uit een woning) en de maatregel (het uitzetten van 
bewoners). Het is nog maar de vraag of deze afweging tot resultaat heeft dat iemand 
daadwericelijk kan worden uitgezet. Immers, ats niemand tast ondervindt van de verkoop van 
dmgs. is uitzetting dan proportioneel? 

http://vkww.courage.nu/content.jsp?objectid= 19047, geraadpleegd op 19 mei 2007. 
®̂̂  Respondent en http://www.courage.nu/content.jsp?objectid=19047, geraadpleegd op 19 

mei 2007. 
^° Respondenten. 
^* TK 2005-2006, 30 566, nr. 3. 
^^ TK 2005-2006, 30 515. nr. 6. p. 1-4. 
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6.13.2 Veiligheidsrisicogebieden/ preventief fouilleren (artiket 151b Gemeentewet) 

Artikel 151b Gemeentewet 
1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verienen om bij 
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wet bij emstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen ats 
veillgheidsrisicogebied. tn een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de 
bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50. derde lid, 51. derde lid. en 52, derde lid, van de 
Wet wapens en munitie toepassen. 
2. De burgemeester gaat niet over tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan na 
overieg met de oflicier van Jusiitie in hel overieg, bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 
1993. 
3. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die 
niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de 
handhaving van de openbare orde. 
4. De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een omschrijving 
van het gebied waarop deze van toepassing is alsmede de geldigheidsduur. Indien de 
situatie dermate spoedeisend is dat de burgemeester de beslissing tot gebiedsaanwijzing 
niel tevoren op schrift kan stellen, zorgt hij alsnog zo spoedig mogelijk voor de 
opschriftstetting en voor de bekendmaking daarvan. 
5. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogetijk ter kennis van de 
raad en van de officier van justitie, bedoeld in het tweede tid. 
6. Zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel 
de emstige vrees voor het ontstaan daarvan, bedoeld in hel eerste lid. is geweken, trekt 
de burgemeester de gebiedsaanwijzing in. Het vijfde lid is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 151b Gemeentewet is in 2002 in de Gemeentewet gekomen. De aanleiding lol de 
aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied tigt in de eerste ptaats In de verstoring van de 
openbare orde. Daarom is de burgemeester het aangewezen bestuursorgaan om het gebied 
aan te wijzen.^^ Maar het eerste tid van artiket 151b legt ook een verbinding met 
strafrechtelijke bevoegdheden. Door de aanwijzing is de officier van justitie bevoegd in dat 
gebied gebmik te maken van de artikelen 50 tid 3, 51 lid 3 en 52 lid 3 van de Wet wapens en 
munitie. De officier kan de politie opdracht geven om een ieder, dus ook niet-verdachte 
personen, op wapens te fouilleren en bagage en auto's op wapens te doorzoeken. De 
burgemeester zet derhalve de deur open voor de officier van justitie om van een bijzondere 
strafrechtelijke bevoegdheid gebmik te maken. Dit wordl 'preventief fouilleren' genoemd. 
Daarmee Is het burgemeestersbesluit niel alleen gerichl op hel herstel van de openbare orde. 
maar ook op de bestrijding van criminaliteit, in casu de opsporing van wapens. 

Bij de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied getdt een aantat procedurele voonvaarden. 
Artiket 151b Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid 
kan verienen tot het aanwijzen van zo'n gebied. Hier is sprake van gelede attributie. 
Bovendien gaat de burgemeester niet over lot aanwijzing van een gebied dan na overteg met 
de officier van justitie. 

Bij de aanwijzing van een gebied heeft de burgemeester een grote beleidsvrijheid. De 
gebiedsaanwijzing mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is en mag ook niet gelden 
voor een groter gebied dan strikt noodzaketijk is voor de handhaving van de openbare 
orde.̂ ^® De aanwijzing dient dan ook te berusten op een deugdelijke en kenbare motivering 

^^ Stb. 2002, 420. 
^ Immers de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde (artikel 172 
lid 1 Gemeentewet). 
^® Zie E.J. van der Torre e.a. (2006). Evaluatie Pmventief Fouillemn in Amsterdam, COT. 
Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, Den Haag. en Lokale gezagsdriehoek 
Rotterdam (2006), Wapenfeiten 2005, Jaarrapportage preventief fouiüeren. 
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en proportioneel le zijn in verhouding tot de dreigende schending van het privé leven van 
eenieder in het aangewezen gebied.^® Zodra de verstoring van de openbare orde is 
geweken dient de burgemeester de gebiedsaanwijzing in te trekken (lid 6 van artikel 151b 
Gemeentewet).^' 

Praktiik 
Inmiddels hebben vete gemeenten een bepaling opgenomen in de APV. die de burgemeester 
de bevoegdheid geeft om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Niet altijd wordt van deze 
bevoegdheid gebmik gemaakt (in Nijmegen bijvoorbeeld niet). De gemeente Den Helder als 
een van de eerste gemeenten in Nederiand van deze bevoegdheid gebmik gemaakt, maar 
doet dat sinds een jaar niet meer. Volgens de gemeente heeft de maatregel goed gewerict en 
was het een adequaat en snel middel. Nu is hel niet tanger nodig om 
veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, maar de mogelijkheid btijft wet in de APV staan, 
zodal. indien nodig, de maatrege! weer kan worden toegepast^ 

Artiket 2.5 van de Algemene Ptaatsetijke Verordening (APV) van Amsterdam luidt; .300 

Artikel 2.5, APV Amsterdam 

De Burgemeester kan, bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van 
wapens, dan wet bij ernstige vrees voor hel ontstaan daarvan, openbare wegen, met 
inbegrip van de daaraan gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daariDij 
behorende erven, aanwijzen ats veitigheidsrisicogetDied.' 

tn Amsterdam werd een veiligheidsrisicogebied aanvankelijk aangewezen voor 24 maanden. 
Later is dat temggebracht lot 12 maanden. In Amsterdam mag de burgemeester alleen met 
instemming van de Gemeenteraad veiligheidsrisicogebieden aanwijzen. De gemeente acht 
het middel van belang bij de bestrijding van criminaliteit (het tegengaan van criminaliteit) en 
de gevolgen daarvan voor de openbare orde. 
Een evaluatie van het preventief fouilleren ln Amsterdam levert onder andere de aanbeveling 
op niet te stoppen met preventief fouilleren vanwege de gunstige ontwikkelingen wat 
wapenincidenten befreft in de twee huidige veiligheidsrisicogebieden en vanwege de absolute 
en relatieve omvang van het aantal wapenincidenten op hot spots, die (nog altijd) met name 
binnen de huidige veiligheidsrisicogebieden liggen.^°* 

ln de gemeente Rotterdam wordt sinds september 2002 gebmik gemaakt van de 
bevoegdheid tot preventief fouilleren. Van 15 september 2002 tot en met 31 december 2005 
zijn tijdens acties preventief fouilleren 2 323 wapens in beslag genomen, waaronder 79 
vuunvapens, 1573 steekwapens en 444 slagwapens. Uit onderzoek blijkt dat 89% van de 

®̂ Artikel 8 EVRM. TK 2000-2001. 26 865, nr. 3, p. 8 en nr. 11, p. 7. Zie voor het 
proportionaliteitsvereiste EHRM 26 aprit 1979, NJ 1980/146, (Sunday Times). Met name op 
het punt van evenredigheid heeft mr. N.M. Schroder (2005) haar twijfels. Zie haar stelling 3 
bij: Veiligheid en privacy in de openbam mimte. Preadviezen Jonge VAR 2004, Boom 
Juridische uitgevers. Den Haag, p. 51; 'Preventief fouilleren kan een ontoelaatbare beperking 
van het rechl op privacy meebrengen omdat de regeting loetaat dat: a. gebieden voor 
onevenredig lange perioden worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. B. onevenredig 
grote gebieden worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En c. gebmik wordt gemaakt 
van onevenredig ingrijpende methoden ats lokaliteiten en horecacontroles.' 
^ ' De tekst van deze paragraaf is grotendeels ontleend aan Rogier. L.J.J. (2007), p. 20-12. 
48 en 51. 
^® Gemeenie Den Helder (2005). Algemene Plaatselijke Vemrdening Den Helder, artiket 
2.1.1.2, lid 3. 
^^ Respondent. 
°̂° Gemeente Amsterdam, Algemene Plaatselijke Vemrdening Amsterdam, versie 1 maart 

2006. art. 2.5. 
^* E.J. van der Torre e.a. (2006). Evaluatie Preventief Fouilleren in Amstemam, COT, 
Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, Den Haag COT (2006), p.54. 
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Rotterdammers van mening is dat preventief fouilleren een bijdrage levert aan de veriDetering 
van de veiligheid in de stad.®®̂  

Ook in Den Haag worden preventief fouilleeracties gehouden. Op 13 aprit 2007 controleerde 
de potitie De politie fouilleerde in totaal 1323 personen, verdeeld in 124 voorbijgangers, 910 
personen uit de tram, en 98 voertuigen. In totaal werden 40 personen aangehouden vanwege 
steekvoorwerpenbezit (23 stuks), slagvcronverpenbezit (2 personen), openstaande boetes (3 
personen), dmgsbezit (6 personen), overige zaken zoats dronkenschap achter sluur. het bezit 
van XTC en het bij zich dragen van een grote som getd. ^°^ 

Verschillende respondenlen geven aan dat de vondst van wapens vaak ondergeschikt is aan 
andere opbrengsten. Soms is de bijvangst (dmgs, geld) belangrijker, in andere gevallen blijkt 
dat de burger erg tevreden is over de actie en zich daardoor veiliger voelt. Ook al levert de 
actie weinig wapens op, het verhoogt wel het veiligheidsgevoel van de burger en daarom 
wordt de bevoegdheid gebmikt. 

Analyse 
De mogelijkheid lot het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden heeft de nodige 
jurispmdentie opgeleverd. Deze discussie gaat over drie thema's: 
• Bestuursrechtelijke rechtsbeschemiing; 
• Inbreuk op artikel 8 EVRM; 
• Motivering; 

In de eerste plaats betrof de jurispmdentie de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Een 
probleem bij de rechtsbescherming van preventief fouilleren is dat de beslissing tot het 
aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied door de burgemeester niet automatisch 
rechtsgevolg heeft. De Alkmaarse voorzieningenrechter bepaatde aanvankelijk dat alleen de 
officier van justitie belanghebbende is bij de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied. ®̂" 
Burgers waren dat niet en kunnen derhalve geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen het 
besluit tol aanwijzing.̂ ®® Maar ook tegen het fouilleren zetf Is geen bezwaar of beroep 
mogelijk, nu dil een feitelijke en dus geen rechtshandeling is. Tenslotte is de burger ook geen 
belanghebbende zijn bij het bevet van de Officier van justitie om tol fouillering over le gaan 
omdal dlt bevet gericht is tot de opsporingsambtenaren en niet lot de burgers. Voor de burger 
stond aldus geen enkele rechtegang open.^® 

De redenering hield echter geen stand. Belanghebbenden kunnen toch in beroep gaan legen 
hel aanwijzingsbesluit. ^®' Bewoners, eigenaren van bedrijven, exploitanten en werknemers 
worden als belanghebbenden aangemerkt, regelmatige bezoekers niet. Voor de niel-
belanghebbenden staat een onrechtmatige daadsactie open of als de officier besluit le 
vervolgen, de strafrechter.®®® 

Lokale gezagsdriehoek Rotterdam (2006), Wapenfeiten 2005, Jaarmpportage preventief 
Fouillemn. 
^^ http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=56361, geraadpleegd op 18 juni 2007. 
™ Rechtbank Alkmaar, 16 juni 2003. LJN: AG1672. 
^® Een besluil is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling (artiket 1:2 lid 1 Awb). Alleen een belanghebbende kan 
bezwaar maken ot in beroep gaan (artiket 8:1 lid 1 jo 7:1 tid 1 Awb). Iemand kan als 
belanghebbende worden aangemerkt wanneer hij door het besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt geraakt, artikel 1:2 lid 1 Awb. Hel moet daarbij gaan om een eigen, persoonlijk, 
objectief bepaalbaar, actueel, rechtstreeks belang. 
®̂ Zie ook: Tappejner, l.. Visser J. de en. Woltjer, A (2003). 'Preventief fouilleren: opzoek 

naar rechtsbescherming', NJB 2003/36. 
^ ' Zie reeds (de noot onder) Vzr. Rb Alkmaar 16 juni 2003, Gemeentestem 2003,150 met 
noot Rogier. Later bevestigd in ABRvS 9 maart 2005, AB 2005, 251 met noot Brouwer en 
Schilder. 

Jong, M.A.D.W. de (2006), 'Recht en praktijk inzake lokale ordehandhaving', in: Michiels. 
F.C.M.A. en E.R. Muller, p. 411. 
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Ook tater bepaalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een burger wet 
degelijk als belanghebbende kan worden aangemerkt bij het aanwijzingsbesluit. De Afdeling 
overweegt dat de aanwijzing de mimte markeert waarbinnen van de bevoegdheid tot 
preventief fouilleren gebmik kan en mag worden gemaakt. 'Dat tot daadwerkelijke uitoefening 
van die bevoegdheden eerst kan worden overgegaan nadat de officier van justitie daartoe 
bevet heeft gegeven, doel er niet aan af dal [wederpartij] reeds door het aanwijzingsbesluit 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. De Afdeling betrekt bij dit oordeet dat uit de 
pariementaire geschiedenis terzake de totstandkoming van artiket 151b van de Gemeentewet 
blijkt dat is beoogd om voor burgers in hel aangewezen veillgheidsrisicogebied tegen een 
aanwijzingsbestuit rechtsbescherming open te sletten bij de bestuursrechter (Kamerstukken 
tl, 26 865, nr. 7. p. 14).'̂ ®^ 

Ten tweede eisl de vraag of de maatregel in overeenstemming is met artikel 8 EVRM 
aandacht. Artikel 8 EVRM stelt, in het tweede lid. dal inperking van het rechl op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer alleen mag worden beperkt indien de inbreuk 1) bij de wel is 
voorzien; 2) een legitiem doel dient en 3) noodzakelijk is in een democratische samenleving. 
Hel Hof Amsterdam slelt dat voldaan is aan de eerste twee vereisten nu de maatregel is 
neergelegd in de Gemeentewet en Wet Wapens en Munitie. Het dient een legitiem doel, 
namelijk de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten en 
de bescherming van de gezondheid. De maatregel strekt er immers toe ' illegaal wapenbezit 
en gebmik en de daarmee gepaard gaande gevaren en gevoelens van onveiligheid temg le 
brengen.'^*'' Bovendien achl hel Hof de maatregel niet in strijd met artikel 8 EVRM omdat de 
maafregel voorziet in een dringende maatschappelijke behoefte. Bovendien is de maatregel 
proportioneel en voorziet de wet in voldoende waarborgen.®** Het Hof stelt: 'Deze maatregel 
acht het hof daarenboven proportioneel tot het beschikbare doel, nu het vóór de wet 
preventief fouilleren voor de politie beschikbare instrumentarium tekort schoot bij het 
aanpakken van illegaal wapengebmik, de uitvoering van de wet met de nodige waarborgen is 
omgeven en in het bevel van de officier van justitie, dat de preventieve fouilleringsactie 
uiteindelijke constitueert en tot de daadwericelijke inbreuk leidt, een beperking In tijd is 
opgenomen. De preventieve fouilleringsactie voldoet derhalve aan de eisen die het tweede lid 
van artikel 8 EVRM aan een inbreuk op het recht op eerbiediging van het privé-leven stelt®*^ 

Ten slotte staat de motivering van het aanwijzingsbesluit te discussie. Het Hof Amsterdam 
spreekt in 2005 een man vrij die zich weigerde te laten fouilleren. Volgens het Hof ontbrak 
een deugdelijke motivering voor hel bestuit van de gemeente om het centmm aan te wijzen 
als veillgheidsrisicogebied.^*^ De Hoge Raad casseert het arrest echter en overweegt: "Wat 
betreft de beoordeling van het aanwijzingsbesluit dient de strafrechter aansluiting te zoeken 
bij de wijze waarop de bestuursrechter zich van deze taak kwijt. Daarbij geldt het votgende. 
De burgemeester koml bij het nemen van een aanwijzingsbestuit een mime 
beoordelingsmarge toe. Het is aan hem om, na overieg met de officier van justitie In het 
zogenaamde driehoeksoverieg als bedoeld in artikel 14 Politiewet 1993, te beoordelen of 
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel emstige vrees 
voor hel ontslaan daarvan, aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied rechtvaardigt, en om 
daarbij alle verschillende bij het nemen van een dergelijk bestuit belrokken belangen tegen 
elkaar af te wegen, waaronder enerzijds hel betang van handhaving van de openbare orde en 
anderzijds het recht van een ieder op eerbiediging van zijn privé-leven. De duur van de 
aanwijzing dienl niet langer, en de omvang van het gebied niet groter te zijn dan noodzakelijk 
voor de handhaving van de openbare orde. De door de burgemeester gemaakte keuzen 
dienen deugdelijk le zijn gemotiveerd en proportioneel te zijn met de dreigende schending 
van het privé-leven van een ieder In het aangewezen gebied. 

De rechter zal zich bij de beoordeling van een aanwijzingsbesluit temghoudend moeten 
opstellen en zal slechts kunnen toelsen of hel besluit strijdig is met wettelijke voorschriften, of 
de burgemeester in redelijkheid heeft kunnen besluiten dal gebiedsaanwijzing in verband met 
(emstige vrees voor) verstoring van de openbare orde noodzakelijk was, en of de 

^^ Raad van State, 9 november 2005. LJN: AU 5839. 
®*® Hof Amsterdam. 1 febmari 2006, LJN AVI 477. 
*̂* Idem. 

' ' ' Idem. 
*̂® Hof Amsterdam, 23 september 2005. NbSr 2005. 370. 
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burgemeester bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de aanwijzing heeft 
kunnen komen.® Onder venvijzinr, naar het aanwijzing besl uit. het veriengingsbesluit tot 
aanwijzing van hel gebied en de uitvoerige daaraan ten grondslag liggende beleidsnotitie 
concludeert de Hoge Raad dal het niel zonder meer begrijpelijk dat en waarom het Hof heeft 
geoordeeld dat ten aanzien van die besluiten sprake is van een "emstig lekorfechietende 
motivering" en venvijst de zaak temg naar het Amsterdamse Hof'̂ *® 

Een deugdelijke motivering van het (veriengen van) het aanwijzingsbesluit dient niet alleen ter 
rechtvaardiging van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, maar kan er tevens toe 
bijdragen dat de kans op détoumement de pouvoir afneemt De gemeente moet dan 
aannemelijk maken dat de maatregel noodzakelijk is om wapenbezit en wapenhandel tegen 
te gaan in het belang van de openbare orde. De 'bijvangst', zoals dmgs of gestolen goederen 
zijn geen redenen om het aanwijzingsbesluit te nemen. 

De discussie over de eerste twee thema's, de rechtsbescherming en de loets aan artikel 8 
EVRM, lijkt inmiddels afgerond. Tegen het aanwijzingsbesluit staat voor belanghebbenden 
beroep open. De toets van artikel 8 heeft de maatregel volgens de rechter doorstaan nu de 
maatregel met waarborgen is omkleed en tijdsgebonden is. Over de vraag in hoeverre de 
strafrechter de motivering van de aanwijzing kan loeteen volgt nog nadere jurispmdentie. 

6.13.3 Cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet) 
Op basis van artikel 151c kan de burgemeester, wanneer de gemeenteraad hem daartoe bij 
verordening heeft gemachtigd, besluiten tot plaatsing van vaste camera's ten behoeve van 
het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare 
manifestaties of andere bij verordening aan te wijzen plaateen die voor eenieder toegankelijk 
zijn, indien dat in het belang van de openbare orde noodzakelijk is. Ook hier is dus sprake 
van gelede attributie en democratische controle vooraf De wet bepaalt voorts dat de 
aanwezigheid van camera's op een duidelijke wijze kenbaar moel zijn gemaakt aan een ieder 
die het aangewezen gebied betreedt. Het artikel is op 2 febmari 2006 in werking getreden.̂ *® 

^*'' Vgl. ABRvS 9 november 2005, AB 2006, 90. 
'̂̂  Hoge Raad, 20 febmari 2007, LJN: AZ2475. 
*̂® Stb. 2006. 32. 
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Artikel 151c Gemeentewet 
1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verienen om, indien dat 
in hel belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot 
plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op 
een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en 
andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De 
burgemeester bepaatt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen 
aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald. 2. De 
burgemeester stelt, na overieg met de officier van justitie in het overieg. bedoeld in artikel 
14 van de Politiewet 1993, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de 
openbare orde daadwericelijk gebmik van de camera's plaafevindl en de met de camera's 
gemaakte beelden in elk geval rechtsfreeks worden bekeken. 

3. De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste iid t>edoetde besluit 
van de onder zijn gezag staande politie. 
4. De aanwezigheid van camera's als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze 
kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt 
5. Met de camera's worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te 
wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. 
6. De met de camera's gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de 
openbare orde worden vastgelegd en gedurende ten hoogste vier weken worden 
bewaard. 
7. De vastgelegde beelden, bedoeld in hel zesde lid, vormen een tijdelijk register in de zin 
van de Wet politieregisters. Met inachtneming van artikel 13, zevende lid. van de Wet 
politieregisters kunnen uit dal register gegevens worden verstrekt ten behoeve van de 
opsporing van een gepleegd strafbaar feit. 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met het oog op de goede 
uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels gesteld omtrent; 
de vaste camera's en andere lechnische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht. ' 
bedoeld in het eerste lid. en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht; 
de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; 
en de mimten waarin de waameming of venverking van door het loezichl vastgelegde 
beelden plaatsvindt. 

Dal het ophangen van camera's noodzakelijk is In het belang van de openbare orde dienl 
deugdelijk te worden onderbouwd. Hel gaat daarbij volgens de toelichting niet uitsluitend om 
de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde (optreden bij ordeverstoringen), maar 
ook om het preventieve karakter van het toezicht 
Verder mogen met camera's uitsluitend beelden worden gemaakt van de bij wet en 
verordening aangewezen openbare plaatsen. Opnamen van hetgeen zich binnenshuis 
afspeelt zijn dus veriDOden. De doelstelling is dus uitdmkkelijk de handhaving van de 
openbare orde. Daarom is ook hier de burgemeester het aangewezen bestuursorgaan. Het 
ophangen van camera's is dus niet specifiek gerichl op (het voorkomen van) strafbare feiten, 
zoals het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. Van (mogelijke) sfrafbare feiten behoeft 
geen sprake te zijn. 
De wettelijke grondslag voor het ophangen van camera's werd destijds nog gevonden in 
artikel 2 Politiewet Op grond van dal artikel is de politie bevoegd tol 'daadwericelijke 
handhaving van de rechteorde'. Hoewel de Hoge Raad een kortdurende observatie met een 
camera die is opgehangen op basis van dit artikel bij de opsporing van strafbare feiten geen 
ontoelaatbare inbreuk op de privacy acJit®*', heeft de wetgever gemeend in een meer 
precieze regeling met betrekking tol cameratoezicht te moeten voorzien. 
Artikel 151c bevat op twee plaatsen verbindingen met het strafrecht. Het tweede lid bepaatt 
dat de burgemeester na overieg met de officier van justitie de periode vastetelt waarin gebmik 
van de camera's wordt gemaakt en de daarmee opgenomen beelden rechtstreeks worden 
bekeken. Het zevende lid vanartikel 151c Gemeentewet bepaatt dat de beelden die met de 

^" HR 20 aprit 2004. NBSfraf 2004/208. 
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camera's worden opgenomen kunnen worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van 
een gepleegd strafbaar feit. Volgens h. st zesde lid worden de beelden maar vier weken 
bewaard. Maar als er vermoedelijke strafbare feiten op de beelden waameembaar zijn wordt 
de bewaartermijn veriengd tol de beelden niet meer nodig zijn voor de opsporing, vervolging 
en berechting van de zaak.̂ *® 
Overigens zat cameratoezicht naar venvachting ook een grote rol gaan speten bij de 
preventieve bestrijding van terrorisme (zie over terrorisme hiema hoofdstuk 7). Volgens de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn er nieuwe generaties 'slimme' camera's die 
beginnen met registeren als er in hel publiek individuen zijn die een afwijkend patroon 
vertonen.^*^ De minister van BZK bepleit de inzet van deze ' slimme camera's' of' intelligent 
cameratoezicht' op openbare plaatsen. Hel gebmik van bijvoorbeeld bewegingsdetectie zorgt 
ervoor dat alteen dan beelden worden gemaakl wanneer iels gebeurt. Wanneer er geen 
beweging is, krijgl de operator geen beelden te zien. Dit verhoogt de kans dat een incident 
lijdig wordt waargenomen door de operator en heeft ats bijkomend voordeet dat minder 
inbreuk wordl gemaakl op de privacy. De inzet van camera's met beeld- en geluidsregistratie 
kan tijdig ingrijpen bevorderen, daar incidenten vaak met verbale agressie beginnen. Ten 
slotte wijst de minister erop dal minder operators nodig zijn om de beelden te bekijken 
wanneer gebmik wordt gemaakl van intelligente camera's.®^® 

Praktiik 
Veet gemeenten gebruiken cameratoezicht, preventief en mede ter ondersteuning van de 
opsporing van strafbare feilen. De samenleving lijkt daar geen bezwaren (meer) legen te 
hebben. Burgers voelen zich veiliger door de aanwezigheid van de camera's. Uit onderzoek 
van de Universiteit Twente in opdracht van de gemeente Enschede blijkt dal het preventieve 
karakter van het cameratoezicht toeneemt als over de aanwezigheid van camera's met de 
burgers wordt gecommuniceerd.®^* De preventieve wericing neeml af naar mate de 
communicatie minder wordl. Of de veiligheid door de aanwezigheid van de camera's ook 
objectief is verhoogd, is lastig te bepalen. Niet alteen burgers vragen om cameratoezicht, ook 
de politie en de horeca vragen de gemeente om camera's te plaatsen. Soms maken politie en 
gemeente ook gebmik van de camera's bij winkels of horecagelegenheden. Tijdens het 
weekend wordt de camera bij een café bijvoorbeeld een kwartslag gedraaid, zodat de politie 
zicht heeft op wat er op sfraat gebeurt. 

Sommige respondenten vinden de regelgeving met betrekking tot cameratoezicht te veel 
dichtgetimmerd. De richtiijn®^^ is nu veel te omvattend. Een apart punt van aandacht Is dat het 
is niet altijd duidelijk is of kentekenherkenning nu wel of niet met deze vorm van 
cameratoezicht mogelijk is. 

Als knelpunt benoemen gemeenten en politie voorts de capaciteit en deskundigheid die het 
kost om de camerabeelden te bekijken. Lang niet overal worden de camerabeelden 24 uur 
per dag bekeken omdat er geen geld voor is. Bovendien wijzen respondenten erop dat het 
bekijken en analyseren van de beelden een vak is. Het analyseren en interpreteren van de 
beelden op de Juiste wijze vereist opleiding en training. 

Onderzoek uit 2003 door het College Bescherming Persoonsgegevens wees uil dat 19 
procent van de gemeenten met cameratoezicht de beelden live uitkijkt. 42 procent van de 
gemeenten bekijkt de beelden alleen als iete bijzonders is voorgevallen. In 36 procent van de 
gemeenien worden de beelden op vaste tijdstippen live uitgekeken en op andere momenten 

®*® Smeets, A.H.C.M. (2004), Camera's in het publieke domein. Privacynormen voorhet 
camemtoezicht op de openbam orde. College bescherming persoonsgegevens, Den Haag, p. 
60. 
®*® NRC Handelsblad 4 en 5 maart 2006, p. 1 en 6. 
^° TK 2006-2007, 28 684, nr. 115, p. 2, Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 juli 2007 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Genemal, aanbiedingsbrief Evaluatie Camemtoezicht op Openbare Plaatsen. 
^^ Respondent 
^̂ ^ Het Modelreglement cameratoezicht, Stcrt. 21 Juli 2006. 
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aileen bekeken wanneer iets bijzonders is gebeurd.®^® De Eénmeting van de evaluatie van 
cameratoezicht op openbare plaateen van mei 2007, levert vergelijkbare cijfers op. Uit de 
evaluatie blijkl dat 41 procent van de gemeenten uiteluitend achteraf In geval van een 
bijzondere gebeurtenis de beelden uitkijkt. 37 procent kijkt de beelden rechtstreeks uit op 
specifieke momenten en op overige momenten achteraf in geval van bijzondere 
gebeurtenissen.®^* 
Van de gemeenten, die hebben meegewerkt aan de Eénmeting, geeft 82 procent aan dat de 
camerabeelden wel eens worden gebruikt voor opsporing.®^® Soms worden de beelden alleen 
opgevraagd wanneer zich een strafbaar feil heeft voorgedaan. Dan is het instmment in dienst 
gestetd van het opsporingsonderzoek. Wanneer de bevoegdheid ex artikel 151c 
Gemeentewet tot hel verzamelen van camerabeelden uitsluitend daartoe wordt aangewend is 
er sprake van détoumement de pouvoir. Het is bovendien niet kostenefficiënt, daar de 
gemeenie de kosten voor het plaatsen van de camera's, hel opslaan van de beelden en de 
personele kosten betaalt of mede betaalt, maar het middel zelf niet benut. 

Analyse 

De vraag is hoe ver de overheid mag gaan met het cameratoezicht. Ook hier wordt getoetst 
aan artikel 8 EVRM (het recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer). 
Artikel 8 EVRM slell, in het tweede lid. dat inpericing van het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer alleen mag worden beperkl indien de inbreuk 1) bij de wel is 
voorzien; 2) een legitiem doel dienl en 3) noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

In de casus van een Rotterdamse dmgsdealer ovenveegt de rechtbank Rotterdam dat het 
gericht waamemen van de verdachte weliswaar inbreuk maakt op artikel 8 EVRM, maar dat 
deze inbreuk is toegestaan omdat daarin bij wet is voorzien en deze nodig is in een 
democratische samenleving in het belang van de openbare veiligheid en het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten. De rechtbank acht de inbreuk in overeenslemming met 
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat overtast en criminaliteit veel vooricomen 
in het betreffende gebied. De rechlbank is ervan overtuigd dat de observatie door camera's 
een noodzakelijke aanvulling vormt op de surveillance door politie op straat. Bovendien 
hangen er borden, die duidelijk aken dal er cameratoezicht plaats vindt®^® 

De Hoge Raad deed in 2004 uifepraak in een casus waarin de verdachte lerechl stond 
wegens het medeplegen van het meermalen beschadigen van andermans goed. Opmerkelijk 
in deze uitspraak is dat de Hoge Raad in rechfeovenveging 3.2.4 aangeeft dal er geen 
inbreuk op het recht op de persoonlijke sfeer heeft plaats gevonden, maar in 
rechtsovenveging 3.3. slell de Hoge Raad dat het om toelaatbare inbreuk gaat 'Gelet op het 
doel van de observatie, namelijk het handhaven van orde en veiligheid op slraat, en de wijze 
waarop deze is verricht, le weten door meerdere vasle en beweegbare camera's 
overeenkomstig een met voldoende waarborgen omklede procedure, is de inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de verdachte gedurende de tijd dat hij en zijn medeplegers 
werden gevolgd, te beperict om daadwerkelijk te kunnen spreken van een inbreulc.' 
Vervolgens stelt de Hoge Raad, dat de observatie in ieder geval geen ontoelaatbare inbreuk 
maakt op het bepaalde in artikel 8 EVRM gelet op het tweede lid van dat artikel aan alle 
vereisten om het plegen van een inbreuk op het recht op privacy te kunnen legitimeren.®^' 

Cameratoezicht is geaccepteerd door de samenleving. De aanwezigheid van cameratoezicht 
leidt zelfs tot een verhoogd veiligheidsgevoel bij burgers. Ondanks dat het toepassen van 
cameratoezicht op weinig weerstand stuit, is het van belang erop te wijzen dat het doel van 
cameratoezicht niet uit het oog mag worden verioren. Artikel 15ic Gemeentewet is ingevoerd 
omdat de rechtsgeleerde literatuur slelde dat artikel 2 Politiewet onvoldoende wettelijke 

®" Smeefe. A.H.C.M (2004), p. 60. 
^̂ ^ Dekkers. S., Homburg, G. en Koffijberg. J. (2007), Evaluatie camemtoezicht op openbam 
plaatsen. Eénmeting, Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam, p. 62. 
®̂® Idem. P. 66. 
®̂® Rechtbank Rotterdam, 29 auguslus 2000, LJN; AA6924. 
® '̂ HR. 20 april 2004, LJN: AL8449. r.o. 3.2.4 en 3.3. 
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grondslag bood voor het maken van inbreuken op grondrechten.®^® Cameratoezicht is nu 
toegestaan wanneer dat in het belang van ..e handhaving van de openbare orde noodzakelijk 
is. De beelden kunnen worden gebmikt voor de opsporing van strafbare feiten, maar dat is en 
mag niet de primaire reden zijn voor cameratoezicht op basis van dit artikel.®^® 

6.13.4 Wet Bibob 

De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) beoogt 
bestuursorganen een instmment te geven ter voorkoming en bestrijding van (georganiseerde) 
criminaliteit. Dit instmment moet ook het bestuursorgaan beschermen tegen het risico dal 
het criminele activiteiten faciliteert.®®* Vooral het voorkomen van het witwassen van geld is 
het doel van deze wet.®®^ 
Op grond van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan, dat daartoe bij of krachtens de wet de 
bevoegdheid heeft gekregen, vergunningen weigeren of Intrekken wanneer er ernstig gevaar 
is dat daannee strafbare feiten zullen worden gepleegd. Het bestuursorgaan kan het Bureau 
Bibob vragen om te beoordelen hoe groot het gevaar Is dal een vergunning wordt gebmikt om 
strafbare feiten mee te plegen of om geld mee wil te wassen.®®® Maar het bestuursorgaan kan 
ook zelf deze afweging maken.®®^ Wanneer het gevaar niet kan worden geclassificeerd als 
'emstig', dan kan het bestuursorgaan bij mindere mate van gevaar aan de beschikking 
voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gerichl op het wegnemen of bepericen van 
dergelijk gevaar.®®® 

De Wet Bibob kan worden toegepast in bepaalde sectoren: bouw, informatie- en 
cwmmunlcatielechnologie en milieu. Daamaasl vallen de volgende inrichtingen en 
personen onder de Wet Bibob: 
• Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders 

dan om niet, logies wordl verstrekt, dranken worden geschonken, of rookwaren of 
spijzen voor directe consumptie worden verstrekt, 

• Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, 
seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pomografische 
aard plaatsvinden. 

• Een natuuriijke persoon, een groep van natuuriijke personen of een rechtspersoon die 
bedrijfematig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele 
handelingen vemcht of seksuele diensten aanbiedt in een andere mimte dan de 
bedrijferuimte. 

• Inrichtingen die in het maatschappelijk vericeer worden aangeduid als smartshops of 
growshops en 

• Inrichtingen die zijn beslemd om hel publiek de gelegenheid te geven een spel door 
middel van speelautomaten le beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, 
onderdeel c, van de Wet op de kansspelen. 

Voor subsidies zijn geen specifleke sectoren aangewezen.'®®' 

®̂® Rogier, L.J.J., (2007), p. 22. 
®^ Voor justitieel stelselmatig observeren gelden aparte regels; artikel 126g Wetboek van 
strafvordering. 
®®® Wet Bibob. Stb. 2002. 347. 
®®* Merioc, C.J.A.M. (2006). in: Michiels, F.C.M.A. en E.R. Muller (2006), p. 433. 
®®̂  Rogier, L.J.J. (2006). Burgemeester Constant Nuytens van Valkenburg aan de Geul in Vrij 
Nederiand 3 juni 2006: "We willen niet dat etablissementen in onze gemeenie worden 
beheerd door criminelen". 
®®® Merioc, C.J.A.M. (2006). in: Michiels, F.C.M.A. en E.R. MuHer, p. 434. 
®*' Art. 3 Wet Bibob. 
®®® Art. 3 lid 5 Wet Bibob. 
®®® Besluit van 12 april 2003, houdende uih/oering van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door hel openbaar bestuur (Besluit Bibob), Stb. 2003.180, artikel 3 
en 4. 
®®' Bureau Bibob (2006). Jaan/erslag 2005. p. 3. 
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Een aantal bepalingen betreft de informatiepositie en -uitwisseling. Daarbij is de rol van het 
Openbaar Ministerie van belang. 

Bestuursorganen krijgen niet zeff de beschikking over alle informatie, benodigd om op de 
aanvraag te kunnen beslissen. Dit gaat via het Landelijk Bureau Bibob. dat de gegevens van 
de aanvrager/vergunninghouder en diens zakelijke partners en financiers natrekt.. Het 
Bureau Bibob verzamelt informatie uit openbare registers en andere bronnen en komt 
vervolgens tol een gemotiveerd advies aan hel bestuursorgaan over de mate van gevaar dat 
de aanvrager de vergunning zat misbmiken voor sfrafbare doeleinden.®®® Het is de 
informatieverschaffers aan het Landetijk Bureau niet toegestaan om onderiing informatie uit te 
wisselen. 

Elk Bibob-advies wordt aan een Bibob-officier van jusiitie voorgelegd voordat het advies aan 
hel besiuursorgaan wordl gezonden. Artiket 14 tid 1 sub b Wet Bibob bepaatt dat het Bureau 
in het advies geen gegevens opneemt waarvan de officier van justitie heeft aangegeven dat 
deze niet mogen worden gebruikt in verband met een zwaanvegend strafvorderiijk belang. 
Artiket 26 Wet Bibob beschrijft de tipfunctie van het Openbaar Ministerie. Het artiket bepaatt 
dat de officier van justitie het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst kan wijzen op de 
wenselijkheid het Bureau om een advies te vragen, wanneer hij over gegevens beschiict. die 
er op duiden dal een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of 
naar redelijkenvijs op grond van feilen of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd 
zullen worden. 

Ten slotte bepaalt artikel 33 dat een bestuursorgaan voordat het een voor de betrokkene 
negatieve beslissing neemt of aan een beschikking beperkende voorschriften verbindt hel de 
betrokkene in de gelegenheid stelt zijn zienswijze naar voren te brengen. Op deze manier kan 
de betrokkene kennis nemen van de gegevens die niet door hemzelf zijn verstrekt en de 
juistheid van die gegevens ler discussie steilen. 

Praktijk 

De Wet Bibob is medio 2003 in werking getreden, tn 2005 heeft bijna 40 procent van de 
gemeenten een beleidslijn voor Bibob uitgezet, uit de evaluatie van de Wet Bibob van 2007®®® 
blijkt dat 56 procenl van de gemeenten een beleidslijn heeft.®*® Het Bureau Bibob heeft lot 1 
april 2007 311 adviezen uitgebracht, waarvan 72 in 2005 en in 2006 tol 1 augustus 101.®** Uit 
de evaluatie blijkt verder dat de Bibobprocedure vooral wordt gebmikt voor vergunning 
aanvragen en nauwelijks voor subsidies en aanbestedingen. 

De implementatie van de wel leeft onder de respondenten bij dit onderzoek. Opmerkelijk zijn 
de verschillende beelden die bij gemeenten leven over de complexiteit van Bibob. Sommige 
gemeenten wijzen erop dat voor een goede uitvoering van de Bibob-toets een goede 
opleiding en training vraagt van de lokale ambtenaren. Bovendien moeten deze ambtenaren 
voor deze taak worden vrijgemaakt; niet bovenop de gewone werkzaamheden.®*® Daarom 
wordl de invoering van Bibob in sommige delen van Nederiand regionaal aangepakt. Zo loopt 
er in Noord-Holland Noord een pilot programmabureau integrale veiligheid. Sinds 11 januari 
2007 houdt de werkgroep BibotD, onder voorzitterschap van de burgemeester van Den 
Helder, zich bezig met het regionaal implementeren van de Wet Bibob. De wericg roepleden 
zijn aflcomstig van de gemeenten Alkmaar, Castricum, Enkhuizen en Hoom, De werkgroep 

®®® Bitter, C.M. en F.W. Bleichrodt (2007), p. 148. 
®®® Deze evaluatie hebben de onderzoekers aan het einde van de onderzoeksperiode 
ontvangen waardoor het niet mogelijk was om de evaluatie in zijn geheel te verwerken. 
®*® SGBO, (2005), Bibob in beweging. Resullaten quick scan Wet Bibob. p. 4, en Voogd, 
M.C., Doombos, F. en Huntjens. L.C.L. (2007), Evaluatie Wet BIBOB. Eenmeting, 
Berenschot, Utrecht, Bijlagenrapport Evaluatie Wet BIBOB, p. 74. 
®** Voogd, M.C., Doombos. F. en Huntjens, L.C.L. (2007), p. 2. 
®*̂  Idem. 
®*® Respondent. 
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heeft een startpakket ontwikkeld om de gemeenten te faciliteren. Dit pakket bevat informatie 
en praktische instmmenten, zoals een indicatorenlijst een cxDncepl voor een collegevoorstel 
en een stappenplan. Daamaast ontwikkelt de wericgroep een gespecialiseerde opleiding voor 
Bibob-coördinatoren en handhavers.®** 

Voor anderen, met name in regio's waar Bibob zeer beperkt wordt toegepast, leeft het beeld 
dat de Bibob-procedure eenvoudig is; gewoon een formuliertje invullen en opsturen naar het 
landelijk bureau, waar ze het verder afhandelen.®*® 

De respondenlen, die met de Bibob-procedure le maken krijgen, benoemen een aantal 
knelpunten bij de toepassing ervan. Deze knelpunten hebben onderverdeeld in zes 
categorieën; 

Informatie-uitwisseling; 

Complexiteit; 

Uitstraling; 

Effectiviteit; 

Beperkte onderzoeksmogelijkheid gemeente 

Toepassingsgebied 

Informatie-uitwisseling 

Bureau Bibob beschikt zelf niet over atte infomiatie. Hel Bureau heeft bijvoorbeeld geen 
toegang tot operationete FIOD-informatie. Zo kan het gebeuren dal iemand in de Bibob-
procedure zit of er al doorheen gekomen is en dat er een inval van de FIOD wordt gedaan. 

Een volgend knelpunt is dat als een vergunningaanvraag wordt geweigerd na de Bibob-
procedure dit de aanvrager niet in de weg staat om in een andere gemeente opnieuw een 
aanvraag te doen. Wanneer deze gemeente de Bibob-procedure niet toepast kan hij daar 
een vergunning krijgen. Het is namelijk niet toegestaan om tussen gemeenien onderiing 
Bibob-informatie uit le wisselen. De ministers van BZK en Justitie geven, in hun brief naar 
aanleiding van de evaluatie van de Wel Bibob aan dal regionate samenwertcing van belang is 
en verder zal worden gestimuleerd. Mede hierdoor kan, volgens de minister worden 
voorkomen dat er een 'waterbedeffect' ontstaat waarbij criminelen hun activiteiten verplaatsen 
naar gemeenten die geen gebmik maken van de Bibob-procedure.®*® De ministers geven aan 
dat er behoefte is aan samenwerking op casusniveau en aan een landelijk register. ' 

Het gemeentebestuur meldt niet attijd aan het openbaar ministerie dat de Bibob-procedure 
wordt opgestart en zodoende vindt geen informatie-uilwisseling ptaats. Ats dat wet zou 
gebeuren dan zou de Officier van Justitie in een andere gemeente, hel gemeentebestuur 
kunnen tippen wanneer de betreffende persoon een aanvraag doet Maar de tipfunctie van 
hel Openbaar Ministerie werkt niel overat even goed.®*® Het Openbaar Ministerie maakt 
weinig gemeenten gebmik van haar tipfunctie. Ook in de evaluatie van de Wet Bibob is de 
constatering gedaan.®*® Een aantat respondenten geeft aan dat het Openbaar Ministerie nooit 
of heel zelden tipt. Een mogelijke oorzaak van de beperkte invulling van de tipfunctie is dat 
het Openbaar Ministerie niet weet dat de gemeente de wet toepast en/ of niet weet in welke 

®** Respondent en http://www.integraleveitigheidnhn.nl/index.php?id=19&menu=2. 
geraadpleegd op 20 mei 2007. 
^® Respondent. 
®*® Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van 
Justitie van 16 juti 2007 aan de Voorzitter der Staten-Generaal. befreffende de Evaluatie Wet 
BIBOB. p.13. 
®*' Idem. 
®*® Burgemeester Leers van Maastricht In Vrij Nederiand 2 juni 2006: "tk heb een brief 
gestuurd naar Donner (de toenmalige minister van Justitie) over die tipgeverfunctie van het 
openbaar Minisierie. Ik zou graag zien dat er een richtiijn komt vanuit het Haagse waarin het 
Openbaar Ministerie wordt gevraagd om coulanter te zijn met informatieversfrekking." 

Voogd. M.C.. Doombos, F. en Huntjens, L.C.L. (2007), p. 77 e.v. 

99 

http://www.integraleveitigheidnhn.nl/index.php?id=19&menu=2


gevallen de gemeente de wet loepast. De politie mag niet ongevraagd informatie over de 
aanvrager aan het gemeentebestuur versch. iffen, als de politie onraad mikt. Dat kan nadelig 
zijn, omdal een gemeente niel attijd weet welke informatie gevraagd moet worden. De enige 
oplossing hiervoor is dat bij elke gevoelige vergunning (horeca, coffeeshop, seksinrichting) 
standaard de Bibob-procedure wordl gevolgd. 

Een volgend knelpunt is dat het Bureau Bibob weliswaar informatie verkrijgt van vele 
bronnen, maar dat het geen rechtsfreeks gebmik maken van informatie vanuit het Openbaar 
Ministerie en de veiligheidsdiensten. 

Ook een probleem in het kader van de informatie-uitwisseling is dat hel bestuursorgaan 
(veelal de burgemeester) verantwoordetijk is, maar dat hij de kwatiteit van het advies van 
Bureau Bibob niet kan beoordeten. Het Bureau Bibob geeft een advies, het bestuur neemt het 
bestuit en moet dat motiveren. Het bestuur kan niel beoordelen of het advies van het Bureau 
Bibob juist is omat hij geen toegang heeft tot atte informatie. Het bestuur moet er dan ook op 
vertrouwen dal het advies juist is en kan vaak niet anders dan het advies ovememen. Dit kan 
tot problemen leiden, bijvooriDeeld wanneer de befrokkene in beroep gaat. Het bestuur is dan 
partij. Bureau Bibob niet. 

Complexiteit 
Er is veel bureaucratie gemoeid met de loepassing van Bibob. Respondenten geven aan dat 
de procedure is erg ingewikkeld is en tang duurt. De termijn voor het uitbrengen van een 
advies is 4 weken, met de mogelijkheid tot verienging tot maximaal 8 weken, maar soms is 
het zo dmk. dal de termijn wordt overschreden (artikel 15 Wet Bibob).Dit blijkt ook uit de 
evaluatie van de Wet Bibob: de gemiddelde dooriooptijd van een adviesaanvraag is bij 
vergunningen 73 dagen en bij aanbestedingen 47. 

Alles toopt via het landelijk Bureau Bibob en dat heeft nadelen. Zo zou het landetijk Bureau 
Bibob niet genoeg bekend zijn met de lokale situatie. Wanneer een aanvraag door Bureau 
Bibob wordt getoetst, kan de gemeente veet informatie verstrekken aan het Bureau over de 
tokale situatie. Het Bureau Bibob spreekt dat echter tegen. Het bureau verzamelt heel veel 
gegevens en gemeenien kunnen bovendien van het advies afwijken, gegevens zelf aanvullen 
en hun motivering van het besluit aanpassen, indien nodig. 
Toch blijkt dat het voor sommige gemeenten een probleem is dat hel Bureau de tokale 
situatie niet kent. Het kan zijn dat er een maatschappelijk belang is om iemand, die niet door 
de procïedure komt, toch een vergunning te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
iemand in een probleemwijk een bedrijf wil beginnen en de gemeenie het doet heeft om de 
wijk te vertDeteren. Dan weegt het maatschappelijk betang zwaarder dan de Bibob-toets en 
wijkt de burgemeester afvan het besluit. 
De complexiteit van de besluitvorming leidt er wel toe dat procedures lang duren en dat de 
rechter de weigering van een vergunning in afwachting van de bodemprocedure soms 
schorst®®* 

Uitstraling 
Als knelpunt wordt het signaal genoemd dat de gemeente aangeeft aan de 
vergunningaanvrager. De gemeente geeft de aanvrager te kennen: 'we vertrouwen je niet'. 
Alleen wanneer alle vergunningaanvragen in een bepaalde branche of sector aan de Bibob-
toets worden onderworpen, zou dit signaal worden vooricomen. Maar zou veel geld en 
personele capaciteit kosten. Anderzijds heeft het signaal ook een preventief effecl. Soms 
wordt een vergunning niet doorgezet als een Bibob-formulier moet worden ingevuld. In 
bepaalde gevallen, zoals in de sexbranche. heeft de wet ook een positief effect. "Het houdt de 
branche schoon". 

®®® Voogd. M.C., Doombos, F. en Huntjens. L.C.L. (2007), p. 51. 
®®* Rb Amslerdam lOjanuari 2007. LJN AZ8123. 
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Effectiviteit 
Een probleem is dat een gemeenie iemands vergunning wel kan weigeren of inlrekken, maar 
dat onbekend is wie Je ervoor temgkrijgt Zo wordt gevreesd dat stromannen worden gebmikt 
om alsnog aan de gewenste vergunning te komen. Wanneer echter een illegale situatie heel 
lang is gedoogd is het met strafbare feiten verdiende geld inmiddels witgewassen. Een 
financieel onderzoek levert dan niels op. De politie heeft een bewaarplicht van gegevens, 
maar die is aan een termijn gebonden. 

Beperkte onderzoeksmogelijkheid gemeente 
Verschillende respondenlen geven aan de mogelijkheid tot onderzoek door het 
gemeentebestuur uit te willen breiden. Zo geeft een respondent aan dat Bibob-onderzoek ook 
mogelijk moet zijn zonder concrete vergunningaanvraag. 
Een andere respondent vindl dat het bestuursorgaan zelf diepgravend preventief onderzoek 
moeten kunnen doen bij vergunningaanvragen. Het openbaar ministerie kan dat niet doen 
wanneer er geen vermoeden is van een sfraflDaar feit en ook het bestuur kan dat niet doen 
omdat het bestuur geen directe toegang tot de basisinformatie van hel openbaar ministerie en 
de veiligheidsdiensten heeft. Bovendien heeft de gemeente geen zicht op de 
eigendomsverhoudingen en de wijze waarop de aanvrager de financiering van zijn onroerend 
goed heeft geregeld. Het gevolg is dat het bestuur een informatieachterstand heeft ten 
opzichte van een aanvrager en zijn advocaat. Als deze advocaat de aanvrager ook in een 
eerdere strafeaak heeft verdedigd beschikt hij vaak wel over de basisinformatie van het 
openbaar ministerie en de veiligheidsdiensten. De advocaat heeft immers wel toegang tot het 
strafdossier, maar het gemeentebestuur niet. 

Toepassingsgebied 
De Wel Bibob is alleen van loepassing op vergunningplichtige panden. Ze is niet van 
toepassing op belwinkels, theehuizen, en cadeauwinkels. Criminelen vluchten in niet-
vergunningplichtige panden. 
In de categorie smartshops en growshops gaat het niet om de naam van de inrichting, maar 
om wat er wondt verkocht Deze kunnen via een vergunningstelsel in de APV onder de Wet 
Bibob worden gebrachl (artikel 7 Wet Bibob). In Venlo zijn ook headshops ondenvorpen aan 
de Wet Bibob, hoewel deze inrichtingen niet worden genoemd in de lijst ex artikel 7 lild 2 Wet 
Bibob.®®̂  
Met belrekking tot de Wel milieubeheer (Wm) is de Wet Bibob slechls van toepassing op de 
vergunningen die ex artikel 8.1 worden aangevraagd. Er zijn nu echter al veel 
bedrijfsactiviteiten die niet vallen onder de vergunningplicht van artikel 8.1, maar onder de 
meldingsverplichting van artikel 8.40 Wm (bijvoorbeeld belwinkels en uitzend bureautjes). Met 
ingang van 1 januari 2008 zullen naar verwachting veel meer bedrijfeactiviteilen onder het 
meldingsregime vallen in plaats van onder de vergunningplichl. Hierdoor zullen veel 
activiteiten die nu in aanmerking komen door de aard van de bedrijven niet meer onder de 
wericing van de Wet Bibob vallen. 

Analvse 

Karakter van de maatregel 
Het karakter van de maatregelen op grond van de Wet Bibob is in de Jurispmdentie aan de 
orde geweest. In haar eerste uitspraak over de wet komt de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State tot het oordeel dal de burgemeester van Den Haag een vergunning voor 
de exploitatie van een seksinrichting terecht had geweigerd, omdat er sprake was van een 
ernstige mate van gevaar dat de vergunning mede zou worden gebmikt om straflDare feilen te 
plegen, nu op basis van onderzoek een emstig vermoeden bestond dat de dochter van de 
aanvragers en haar BV zich schuldig hadden gemaakt aan straflDare feilen. Er was sprake 
van een zakelijk samenwericingsverband als bedoeld in artikel 3, lid 4, aanhef en onder c van 
de Wel Bibob tussen de seksinrichting van de aanvragers en de BV van de dochter. Het 
begrip zakelijk samenwerkingverband is in die wet opgenomen voor de situatie waarin een 

®®̂  Headshop betekent letteriijk: shop voor het hoofd; om het in het hoofd aangenaam te 
maken, bijvoorbeeld met een waterpijp. 
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natuuriijke persoon of een rechtspersoon, van wie geen justitiële of politiële antecedenten 
bekend zijn, als aanvrager van een vergur ning optreedt, tenvijl er zakelijk banden bestaan 
met personen die dergelijke antecedenten wel bezitten. In c^su was sprake van een 
familierelatie, allen waren in dezelfde branche werkzaam, er was sprake van een rekening
courant verhouding lussen beide bedrijven en de BV had de aanvragers een lening 
versfrekt. Weigering en infrekking van een vergunning kan bovendien geschieden als ter bij 
de aanvraag of de vericrijging een strafbaar feit is gepleegd.®®* De weigering of intrekking is 
zelf geen punitieve sanctie. Dal zulks door betrokkenen soms wel zo wordt ervaren doet 
daaraan niel af®®® 

In een casus waarin een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet wordt geweigerd, 
betoogt de aanvrager ook dat de maatregel een punitieve werking heeft en dat de maatregel 
dus moet worden beschouwd als een criminal charge ex artikel 6 EVRM. De rechter is het 
daar niet mee eens en betoogt dat artikel 3 lid 1 aanhef en sub a Wet Bibob niet beoogt de 
overtreding van normen te bestraffen. De Wet Bibob is een bestuuriijk -preventief werkend-
instrument waarmee kan wonden vooricomen dat ongewild criminele activiteiten worden 
gefaciliteerd. Onder bepaalde in de wet voorziene omstandigheden kan een vergunning 
wonJen geweigerd of Ingetrokken. Daarbij speelt de vraag of die omstandigheden aan de 
vergunningaanvrager of -houder venveten kunnen worden in het geheel geen rol. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt niet dal met de intrekking van de vergunning afschrikking door 
leedtoevoeging is t>eoogd. Dat toepassing van het Bibob-instmment door een betrokkene als 
leedtoevoeging kan worden ervaren doet daar. volgens de rechter niet aan af Evenmin is de 
emst van het effect van een toe te passen dan wel toegepaste maatregel van belang. Tol slot 
wordt opgemerkt dat in het nationale recht de Wet Bibob geen onderdeel uitmaakt van het 
strafrecht.®®® 

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

Ook voor de Wel Bibob geldt dat er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer ex 
artikel 8 EVRM. De wetgever heeft deze inbreuk willen inperken door le bepalen dal niet het 
bestuursorgaan zelf maar het Landelijk Bureau over de relevanle informatie beschikt. Als het 
Landelijk Bureau adviseert de vergunning te weigeren of in te trekken zal het het advies 
moeten motiveren, waardoor de informatie toch bij het bestijursorgaan bekend raakl. De 
wetgever heeft tevens voorzien in bescherming van de privacy door een 
geheimhoudingsplicht voor gegevens met betrekking tot een derde o te nemen in de wet 
(artiket 28 Wet Bibob). 
Bitter en Bleichrodt betogen dat de geheimhoudingsplicht en de uitzonderingen daarop 
omslachtig zijn en de rechtsbescherming van belanghebbenden niet ten goede komt. De 
omslachtige inzagemogetijkheden voor de aanvrager maken de verdediging in bezwaar en 
beroep moeilijker dan noodzakelijk is. De auteurs pleiten voor een nadere regeting van de 
rechtsbescherming tegen versfrekking van informatie en de voorzieningen ten aanzien van 
vertrouwelijke stukken in procedures. 

Eerste ervaringen 

Ondanks alle kritische geluiden bij de invoering van de wet®®® en de hiervoor gesignaleerde 
knelpunten zijn de eerste ervaringen met de Wet Bibob overwegend positief® ® Het eerste 

®®® Zie voor een voorbeeld van een zakelijk samenwericingsverband ABRvS 24 mei 2006. JB 
2006, 217 met noot Overkleeft-VertDurg; Gemeentestem 2006. nr. 153. met noot Van den 
Berg en JG 06.0087 met noot Van der Heijden. 
®®* Aldus sterk vereenvoudigd de inhoud van artikel 3 leden 2, 3, 4 en 6 van de Wel Bibob. 
®®® ABRvS 22 november 2006. LJN AZ2786. 
®®® Vrz Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2006, LJN: AX8291. 
®®' Bitter, C.M. en F.W. Bleichrodt (2007) ta.p., p. 176. 
®®® Zie bijvooriDeeld Struiksma J.,(2000), 'Bibob voltreffer of afzwaaier', NTB 9 november 
2000, p. 265-270. Stmiksma vroeg zich onder meer af of het Openbaar Ministerie niet een te 
grote inbreng kreeg. Zie ook Van der Reijt, T.J. (2003), 'De Wet Bibob; de aanstaande 
praktisering van een geforceerd wetgevingsproduct'. Gemeentestem 2003, 89. Van der Reijt 
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verslagjaar van het Bureau Bibob bestrijkt de periode van juni 2003 tot en met december 
2004. tn die periode hebben 41 bestuursorganen 58 adviezen gevraagd. Hiervan zijn er 43 
uitgebracht®®^ Uit het tweede jaarverslag van hel Bureau Bibob®®* blijkt dat 71 adviezen zijn 
uitgebracht in 2005. En hel aantal aanvragen neemt nog steeds toe. 
Er is slechts een enkele rechteriijke uifepraak bekend waarin de weigering of intrekking van 
een vergunning - want daar gaat het toch meestal om - onrechtmatig Is geoordeeld of 
waarbij een vooriopige voorziening in het voordeel van de vergunningaanvrager of-houder is 
toegewezen.®^^ Wanneer de aanvrager weigert openheid van zaken te geven is dal op zich 
geen reden om een vergunning te weigeren, tenzij de aanvrager heel weigerachtig blijft. Maar 
de wet biedt wel meer mogelijkheden dan tot op heden door gemeentebesturen worden 
benut®®® 

6.13.5 Wefevoorstel tijdetijk huisverbod 

ln augustus 2006 heeft de regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat 
strekt tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een emstige 
dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het huisvertDod houdt in een 'beschikking houdende 
een last tot het onmiddellijk veriaten van een bepaalde woning en een verbod tot het betreden 
van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in die woning en een vertDOd om contact op te nemen 
met degenen die met de persoon tot wie de beschikking is gericht in dezelfde woning wonen 
of daarin anders dan incidenleel verblijven' (artiket 1), Hel veriDod wordt voor maximaal tien 
dagen opgelegd door de burgemeesier of namens hem door een hulpofficier van jusiitie 
'indien uit feiten of omstandigheden' blijkt dat de aanwezigheid van de persoon tot wie het 
huisverbod zich richt' in de woning emstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid 
van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel 
verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een emstig vermoeden van dit 
gevaar bestaat' (artikel 2 lid 1). 
Er is een risicotaxatie-instmment ontwikkeld dat is getest in de pilot die voor deze maatregel 
is gestart en dat in een algemene maafregel van bestuur zal worden opgenomen.®®® Met dit 
instmment kan een beoordeling worden gemaakt van de feiten en omstandigheden 
waaronder een huisverbod kan worden opgelegd. De beoordeling heeft betrekking op de 
persoon van de dader, het incident zelf en de context waarbinnen hel huiselijk geweld of de 
dreiging hiervan zich afspeelde. 

Analvse 

De gemeenten die meedoen aan de pilot voor deze maatregel (Groningen, Vento en 
Amsterdam) zijn enthousiast®®® In de pilot geschiedt de medewerking van de persoon voor 
wie het huisverbod geldt op basis van vrijwilligheid. De snelheid en de directe inzet van de 
hulpveriening verhoogt de effectiviteit. Deze benadering wint het volgens sommigen van de 
strafrechtelijke aanpak. 

concludeerde ondermeer: 'Wat in de sfeer van hel strafrecht niet realiseerbaar is, moeten 
bestuursorganen nu proberen te bewerkstelligen.' 
®®̂  Zie de brief van de ministers Donner en Remkes over het rapport Resultaten quick scan 
Wet Bibob. TK 2005-2006, 30 300 VI, nr. 105. 
®®° Zie TK 2004-2005. 29 800 VI, nr. 160. 
®®* TK 2005-2006, 30 300 VI. nr. 172. 
®®̂  Zie bijvoortieetd: ABRvS 3 januari 2007, LJN; AZ5492. 
®®® Dat getdt in het bijzonder voor de verdovende middelenbranche, de zogenaamde 
smartshops, growshops en coffeeshops. Zie daarover Overkleeft-Verburg, G. (2006), 
'Toezicht en handhaving in hel lokale veiligheidsbeleid', in: Rogier, L.J.J. en Doelder, H. de 
(red.). Toezicht. Opstellen over vei/ighekistoezicht en markttoezicht. Boom Juridische 
uitgevers. Den Haag. p. 87-88. 
®®* TK 2005-2006. 30 657. 
®®®ldem. nr. 6. p. 5en12 . 
®®̂  AD 16 april 2007. Burgemeester Cohen van Amsterdam wil overigens nog een stap verder 
gaan en ook kinderen die grote maatschappelijke overiast veroorzaken uit huis kunnen 
plaatsen en in een internaat zetten. NRC Handelsblad 3^ mei 2007 p. 1. 
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Veel respondenlen vergelijken het wetsvoorstel inzake hel tijdelijk huisverbod met de 
bevoegdheid van de burgemeester lot inbew. iringstelling van een persoon wanneer de 
belrokkene gevaar veroorzaakt, hel emstige vermoeden bestaat dat een stoomis van de 
geestvermogens de befrokkene het gevaar doet veroorzaken, wanneer het gevaar 
onmiddellijk en dreigend is, en het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen 
buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (artikel 20 Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. BOPZ). 
Uit onderzoek blijkt dat de specifieke aanpak van huiselijk geweld, vastgelegd in de 
sirafrechtelijke richtiijn Aanwijzingen huiselijk geweld (staatecourant 2003) gerechtvaardigd 
is.®®' Sommige respondenten zijn het er - evenals de VNG - niet mee eens dat de 
bevoegdheid bij de burgemeester komt le liggen. De maatregel past niet binnen de 
bestuursrechtelijke taken voor de handhaving van de openbare orde. De Officier van Justitie 
zou meer aangewezen zijn.®®® Zij menen dat de burgemeester niet goed in staal is om te 
beoordelen of iemand huiselijk geweld toepast en daarom uit huis geplaatst moet worden. De 
burgemeester kan zelf deze afweging niet maken, maar is wel verantwoordelijk voor het 
besluit Voor sommige burgmeesters is dat een reden om te stellen dat zij niet geneigd zijn 
om van deze bevoegdheid gebmik te maken, /^dere respondenlen menen dal er nu te 
terughoudend wordt omgegaan met het toekennen van bevoegdheden om burgers le 
beschermen. Voor hen weegt bescherming zwaarder dan privacy. Wie de bevoegdheid krijgt 
maakl niet zoveel uit. als het probleem maar wordt aangepakt. Weer andere respondenten 
vinden dat de bevoegdheid bij de burgemeester hoort te liggen omdat het doel van de 
maafregel Is dat een hulpverieningstraject wordt gestart waartDij verschillende partijen zijn 
betrokken. De gemeente vervult daarin de regierol en dus is het goed om de bevoegdheid bij 
de burgemeester te leggen. Nel als bij het uitzetten van bewoners op grond van art 174a 
Gemeentewet en het toekomstige artikel 13b Opiumwet, speelt ook hier de zorgplicht van de 
gemeente een rol. Uit de pilot blijkt onder andere dat de meeste betrokkenen tijdelijk 
temggaan naar hun moeder, waardoor de druk op de gemeente om lijdelijk vervangende 
woonmimte te vinden niet zo groot is.®®® 
Nog onduidelijk is echter welke eisen er gesteld (moeten) worden aan de gemeente wat 
betreft de opvang van degenen die een verbod opgelegd krijgen. 

®®' Lünnemann. K. (2006), 'Een wereld van verschil?. Plegers van huiselijk geweld en publiek 
geweld met elkaar vergeleken'. Tijdschrift voor Veiligheid (5) 1. p. 21-38. 
^ Vgl. Rogier. L.J.J. (2007) en Jong. M.A.D.W. de (2007), p. 44 en p. 111. 
®®® Respondent. 
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7 Bestuursrechtelijke bevoegdheden terrorismebestrijding 

7.1 Inleiding 

in het vorige hoofdstuk zijn de bestuursrechtelijke bevoegdheden in het kader van de 
handhaving van de openbare orde besproken. Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de 
huidige en (mogelijk) toekomstige bestuursrechtelijke maatregelen en bevoegdheden ter 
bestrijding van terrorisme. Het betreft: 
• Het aanwijzen van (semi-) permanente veiligheidsrisicogebieden. Besluit Opsporing 

Terroristische Misdrijven; 
• Het opleggen van een beperking van de bewegingsvrijheid en het intrekken of afwijzen 

van vergunningen, ontheffingen en erkenningen, Wefevoorstel Bestuuriijke Maafregelen 
Nationale Veiligheid; 

• De persoonsgerichte aanpak (verstoren), artikel 172 Gemeentewet en artikel 2 en 12 
Politiewet. 

Elke maatregel/ bevoegdheid wordt beschreven en geanalyseerd. Aandacht wordt besteed 
aan de relatie tussen het sfrafrecht en het bestuursrecht en de probtemen en discussies die 
(naar verwachting zutlen) opireden bij de uitoefening van de bevoegdheid. 

7.2 Het aanwijzen veiligheidsrisicogebieden, Besluit Opsporing Terroristische 
Misdrijven 

7.2.1 Beschrijving 
Niet alleen op lokaal maar ook op nationaal niveau is het sinds 2 febmari 2007 mogelijk om 
veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, zodat fouilleren van personen mogetijk wordt. '® De 
wetgever tieeft in het kader van terrorismebestrijding de aanwijzing van een 
veiligheidsrisicogebied mogelijk gemaakt. Het betreft hier de zogenaamde 
'veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van terrorisme'. Deze veiligheidsrisicogebieden 
worden, anders dan bij de gemeentelijke veiligheidsrisicogebieden, bij algemene maatregel 
van besluur aangewezen. Omdat het in de eerste plaats gaat om de bestrijding van 
terroristische misdrijven is de regering, de facto de minister van Justitie, direct het bevoegde 
orgaan om de onderhavige veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van terrorisme aan te 
wijzen. In tegenstelling tot de lokale aanwijzing is de nationale instelling van een 
veiligheidsrisicogebied niet gericht op het vinden van wapens maar op het voorkomen van 
terroristische aanslagen. Daarom behoeft de officier van justitie niet vooraf te worden 
geconsulteerd, zoals bij de aanwijzing van gemeentelijke veiligheidsrisicogebieden wel het 
geval is. De politie heeft zodoende in de veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van 
terrorisme geen bevet van de officier van justitie, op basis van de artikelen 126zq, 126zr en 
126zs Wetboek van Strafvordering, nodig om de bevoegdheid tot het onderzoek van 
voonverpen, ven/oermiddelen en kleding te kunnen uitoefenen. Hien/oor is gekozen omdat de 
continue dreiging het noodzakelijk maakt dat opsporingsambtenaren te alten tijde van de 
onderzoeksbevoegdheden gebmik kunnen maken.®'* 
Omdat de toepassing van deze onderzoeksbevoegdheden kan leiden tot consequenties ten 
aanzien van de openbare orde, wordl de burgemeester in beginsel vooraf op de hoogte 
gesteld van elk optreden.®'̂  

De regering heeft bij de aanwijzing van gebieden een grole beleidsvrijheid. De selectie van de 
bij AMvB aangewezen gebieden heeft plaatsgevonden op basis van dreiging (vastgesteld aan 
de hand van beschikbare dreigingsinformatie afkomstig van de diverse inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten) en risico. '® 

Art. 3 lid 1 Bestuit Opsporing Terroristische Misdrijven, Stb 2006, 730. 
®'* Besluil Opsporing Terroristische Misdrijven, Nota van Toetichting, p. 5. Stb 2006. 730. 
®" Idem. 
®'® Stb. 2006. 730, p. 5. 
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Het Besluil Opsporing Terroristische Misdrijven geeft in de bijlage een opsomming van 
(semi-) permanente veiligheidsrisicogebieden. Het belreft; 
• Hel Binnenhof in Den Haag; 
• De centrale stations van Amsterdam, Rotterdam. Utrechl en Den Haag; 
• De Nederiandse luchthavens alsmede de daaraan grenzende gebieden; 
• De kemcentrale in Borssele en 
• Het Mediapark in Hilversum.®'* 

7.2.2 Analyse 

Strafrecht- bestuursrecht 
Voor de bestrijding van terrorisme heeft de wetgever in de eerste plaats gekeken naar het 
strafrecht. Zo is de werving voor de jihad en samenspanning met ats doel een emstig 
terroristisch misdrijf te plegen strafbaar gesleld en worden misdrijven die worden gepleegd 
met een ten'oristisch oogmerk zwaarder gestraft. Echter, In het kader van 
terrorismebestrijding verdienen bestuursrechtelijke maatregelen soms de voorkeur boven 
strafrechtelijke omdat het strafrecht strengere eisen stelt aan de toepassing van 
bevoegdheden. 

Kenmerkend voor zowel de lokaal aangewezen veiligheidsrisicogebieden ats de gebieden 
aangewezen bij algemene maatregel van bestuur is dat er in het gebied andere regels gelden 
dan daarbuiten. Er Is met andere woorden een aparte rechtsmimle in het leven geroepen 
waar een ander rechferegime geldt.®'® Inbreuken op de grondrechten kunnen in deze 
rechtsruimte sneller worden gemaakt. Dit roept bij sommige auteurs, zoals Rogier (zie Rogier 
2007), de vraag op ofde aparte rechtsmimle een noodtoestand inhoudt, ats in artikel 15 
EVRM. Dil artikel bepaalt dat kan worden afgeweken van het EVRM in tijden van ooriog of in 
geval van een algemene noodtoestand.®'® Als gevolg hiervan zijn in lijden van ooriog of in 
geval van een algemene noodtoestand de bevoegdheden van de politie mimer in deze 
rechtsmimle dan in de wereld daart)uiten. De Raad voor het Openbaar Bestuur beveelt in het 
advies 'Tussen ooriog en vrede' aan om wat betreft het bestuursrecht dan ook te komen lot 
een wettelijk geclausuleerde aparte rechtsmimle waarin effecliviteit, doelbinding en 
lijdelijkheid centraal staan.®" Bij de toepassing van de maatregel moel de dreiging worden 
onderbouwd, de relatie tussen het middel en het doet worden aangetoond en moet de 
geldingsduur van de maatregel worden aangegeven.®'® Het Kabinet is het niet eens met de 
Rob en stelt dat een aparte rechtsmimle ambigu en moeilijk hanteerbaar Is. Bovendien 
voldoen de (voorgestelde) rechts! nstm me nten. volgens het Kabinet, al aan de eisen van 
effectiviteit, doelbinding en tijdelijkheid, die de Rob aan het aparte rechtsregime stelt.®'® 

Dit standpunt gaat voor de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van 
terrorisme stechls ten dele op. Het Besluil voorziet niet in een vervatdatum of een 
evaluatiemoment, zoals dat bij hel wetsvoorstel Bestuuriijke Maafregelen Nationate Veitigheid 
wet het geval is.®®° De Nota van Toelichting bij het besluil meldl dal de mogelijkheid bestaat 
dat de dreiging in een bepaatd gebied toe- of afneemt. Dan kan bij AMvB een gebied van de 
lijst veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van terrorisme worden gehaald of toegevoegd.®®* 

®'* Bijlage als bedoeld in artiket 3 tid 1, Besluit Opsporing Terroristische Misdrijven, Stb 2006, 
730 (AMvB) in wericing gefreden tezamen met o.a. de artikelen 126zq, 126zr en 126zs 
Wetboek van strafvordering op 1 febmari 2007 (Stb. 2006, 731). 
®'® Rogier, L.J.J. (2007), p. 37. 
®'® Idem. 
®" Raad voor het Openbaar Bestuur (2005). Tussen ooriog en vmde. Kader voor een balans 
tussen vrijheidsmchten en veiligheid, p. 56. 
®'® Idem. p. 56-58. 
®'® TK 2006-2007, 30 800 VII. nr. 53. Aanbiedingsbrief kabinetsreactie op Rob-advies 'Tussen 
ooriog en vrede. Kader voor een balans lussen vrijheidsrechten en veiligheid', 30 mei 2007. 
®®® TK 2005-2006 en 20062007, 30 566, nrs. 1-13, EK 2006-2007, nrs. A en B. 
®®* Stb. 2006. 730, p. 5. 
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De uitwerking van het begrip dreiging, die de maatregel noodzakelijk maakt, is summier. De 
noodzaak van de maatregel wordl onderbouwd met de woorden dal dreiging van een 
terroristische aanslag, volgens de beschikbare dreigingsinformatie afkomstig van de diverse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, continu is.®®^ De keuze voor de aangewezen locaties 
wordt slechts onderbouwd door de mededeling dat deze gebieden vanwege hun functie een 
verhoogd risico lopen hel doelwit te zijn van een terroristische aanslag.®®® De keuze doet 
willekeurig aan doordat het dreigingsbeeld per veiligheidsrisicogebied niet is omschreven. 
Daardoor is het onduidelijk waarom er is gekozen voor de huidige gebieden en bijvoorbeeld 
de Rotterdamse haven en grote industriecomptexen niel als veitigheidsrisicogebied ter 
bestrijding van terrorisme zijn aangewezen. 

Ten slotte is onvoldoende duidelijk hoe het aanwijzen van de veiligheidsrisicogebieden en de 
bevoegdheid tot onderzoek van voorwerpen, vervoenniddelen en kleding zal leiden tot het 
voorkomen van terroristische aanslagen. De toegevoegde waarde van de bevoegdheden om 
terrorisme te vooricomen is lastig te bepalen. Verschiltende burgemeesters hebtDera dan ook 
hun twijfels bij de fouitleerbevoegdheid binnen veiligheidsrisicogebieden ter bestrtjtding varï. 
terrorisme, zoats beschreven in de vorige paragraaf Bovendien bestaat de kans dat de 
bevoegdheden worden toegepasl voor zaken waarvoor ze niel zijn bedoeld.®®* Dil laatste 
risico wordt ook erkend door de Nederiandse Vereniging voor Rechtspraak die, in haar advies 
inzake het wetsvoorstel bijzondere (mimere) bevoegdheden tot opsporing van ten'oristische 
misdrijven, op het risico van détournement de pouvoir wijst: het risico dat onder de noemer 
van terrorismebestrijding (opsporings-) onderzoek plaafevindl met een ander doet,®®® Voor de 
bevoegdheid tot het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden en de tast lot preventief 
fouilleren op grond van artikel 151b Gemeentewet geven respondenten in dit onderzoek aan 
dat dit een reëel risico is. Het is de vraag of dit een terechte zorg is bij het onderzoek en het 
fouilleren in de veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van terrorisme, aangenomen dat van 
deze bevoegdheid atleen gebmik zat worden gemaakt wanneer er een verhoogde dreiging is 
van een ten'oristische aanslag. 

Toepassing in de praktiik 

Van de bevoegdheid tot preventief fouilleren in de aangewezen gebieden is op het moment 
van schrijven (juni 2007) nog geen gebmik gemaakt. Wel worden voorbereidingen getroffen 
om de bevoegdheid te kunnen loepassen, wanneer dat nodig is. Dat is het gevat wanneer 
een vertioogde dreiging van een terroristische aanslag bestaat®®® 
Een praktisch knelpunt bij de uitoefening van het prevenlief fouilleren is dat de buigemeester 
van de sleden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Ulrecht twijfels hebben over de 
praktische uitvoerbaarheid en de toegevoegde waarde ervan.®® De gebieden zijn 
aangewezen op rijksniveau, maar het daadwerkelijk fouilleren vindl plaats in een gemeente. 
Het is dan ook van belang dat er lokaal draagvlak is voor het uitvoeren van de fouilleeracties. 
De lokale gezagsdragers (de burgemeester en de officier van justitie) sturen immers de potitie 
aan bij de uitoefening van de bevoegdheid. 

7.3 Wet Bestuurli jke Maatregelen Nationale Veiligheid ®®® 

7.3.1 Beschrijving 

Het wetsvoorstel 'Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen 
met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het weigeren of 

®®̂  Stb. 2006. 730, p. 5. 
®®® Stb. 2006. 730, p. 5. 
®®* Raad voor het Openbaar Bestuur (2005). p. 42. 
®®® Nederiandse Vereniging voor Rechtspraak, ADVIES inzake het wetsvoorstel bijzondem 
bevoegdheden tot opsporing van termristische misdrijven, Den Haag, 24 december 2004. 
®®® Respondent 
®®' Brief van 27 maart 2007 van W.J. Deelman aan de commissie Veiligheid, Bestuur en 
Financiën, http://www.denhaag.nl/docs/cottege/20070501%20RtS%20145754.pdf 
(geraadpleegd op 14 mei 2007). 
^® TK 2005-2006 en 2006-2007. 30 566, nrs. 1-13, EK 2006-2007, nrs. A en B. 
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intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming van de nationate veiligheid' 
(Bestuuriijke Maatregelen Nationate Veitigheid) be.iogt mogelijkheden te scheppen die 
specifiek gerichl zijn op preventie van terroristische activiteiten en daarmee samenhangende 
dreigingen tegen personen of goederen in die gevallen waarin sfrafrechtelijke of 
strafvorderiijke maatregelen tegen een bepaatde persoon nog niet of niet tanger mogetijk 

• 389 

Ztjn. 
Het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid (BMNV) bestaat uit twee 
delen: 
• Het opleggen van een beperking van de bewegingsvrijheid en 
• De bevoegdheid tot het weigeren of intrekken van vergunningen, ontheffingen of 

erkenningen. 

Het opleggen van een beperking van de bewegingsvriiheid 

Wetsvoorstel Bestuurlijke Maatregelen Nationale Veiligheid 

Artikel 2 
1. Onze Minister kan, indien dat noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de 
nationate veiligheid, aan een persoon die op grond van zijn gedragingen in verband kan 
worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan, een 
maatregel opleggen, strekkende tot beperking van de vrijheid van beweging. 
2. Een maatregel kan bestaan uit een of meer van de volgende verptichtingen: 
a. zich te houden aan een verbod om zich te bevinden in of in de omgeving van een of 
meer bepaatde objecten dan wet in een bepaald gedeelte of bepaalde delen van 
Nederiand; 
b. zich te houden aan een verbod om zich te bevinden in de nabijheid van een of meer 
bepaalde personen; 
c zich op door Onze Minister vast te stelten tijdslippen te metden bij de korpschef van het 
regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar de betrokkene woon- of 
verblijfplaats heeft, dan wel bij de korpschef van een ander door Onze Minisler aan te 
wijzen regionaal politiekorps. 

Gelet op het belang van de nationale veiligheid en het intemationale karakter van 
terroristische activiteiten is gekozen de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuuriijke 
maatregel ter bestrijding van len-orisme te beleggen op nationaal niveau (minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overieg met de minister van Justitie) in plaals 
van een bevoegdheid op lokaal niveau (burgemeester). 

De maatregel kan bestaan uit een of meer van de volgende verplichlingen: 
• Een gebiedsverbod: het is voor de persoon verboden zich le bevinden in of in de 

omgeving van een of meer bepaalde objecten dan wel in een bepaald gedeelte of 
bepaalde delen van Nederiand; 

• Een persoonsverbod; het is voor de persoon verboden om zich te bevinden in de 
nabijheid van een of meer bepaalde personen; 

• Een meldingsplicht: de persoon moet zich op door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties vast te stellen tijdstippen melden bij de korpschef van het 
regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar de befrokkene woon- of 
verblijfplaats heeft, dan wel bij de korpschef van een ander door de minister aan le 
wijzen regionaal politiekorps. ®° 

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het wetsvoorstel onder andere discussie 
gevoerd over de praklische uitoefening van de bevoegdheden, die hel wetsvoorstel schept 
Vragen die aan de minister werden gesteld betroffen met name de maatregel die een 
beperking van de bewegingsvrijheid inhoudt 
De minister van BZK geeft aan dat de afgelopen periode lussen de tien en twintig personen in 
aanmericing zijn gekomen voor het persoonsgericht verstoren (zie de volgende paragraaf). 

®®® Idem, nr.4, p . 1 . 
®®° Idem. nr. 2, artikel 2 lid 2 BMNV. 

109 



Een beperking van de bewegingsvrijheid kan worden opgelegd aan personen, die ook in 
aanmericing komen voor persoonsgericht verstoren.®^* Hel betreft dan ook een subcategorie 
van deze tien tot twintig mensen.®®^ 

De bescherming van de nationale veiligheid vereist, volgens de fiAemorie van Toelichting bij 
het wetevoorstel, dat de mogelijkheid beslaat om een persoon - al voordal hij kan worden 
aangemerkt als verdachte in de zin van het strafrecht - maalregelen op te leggen.®®® Er moet 
aan twee voorwaarden zijn voldaan voordat de maatregel, die een bepericing van de vrijheid 
van beweging inhoudt, kan worden opgelegd. 
tn de eerste plaats moel hel opleggen van de maatregel noodzakelijk zijn. Het doel van de 
maatregel is het beschermen van nationale veiligheid (zie hoofdstuk 2 voor het begrip 
veiligheid). De noodzakelijkheidseis omvat mede de eis van proportionaliteit en 
subsidiariteit®^ 
Ten tweede moet de persoon gedragingen vertonen. Dat betekent dat de persoon actief moet 
handelen. De Memorie van Toelichting geeft aan dat het onder andere kan gaan om volgende 
gedragingen: 
• Het zich zonder duidelijke reden ophouden in de buurt van objecten die een mogelijk 

doelwit vormen voor terroristische aanslagen, 
• Het regelmatig bezoeken van extremistische websites of chatrooms. 
• Het frequenteren van bijeenkomsten die bekend staan om hun extremistische karakter 

en 
• Het zonder duidelijke reden bezoeken van landen waarvan bekend is dat zij 

aantrekkingskracht uitoefenen op personen die sympathiseren met terrorisme.®®® 

De minister van BZK kan de maatregel voor een periode van ten hoogste 3 maanden 
opleggen. De maatregel kan telkens worden veriengd met een periode van maximaal 3 
maanden, maar mag, inclusief veriengingen, niet langer dan 2 jaar duren. Tegen het 
opleggen van een maatregel staat rechtstreeks beroep open op de bestuursrechter. Er wordt 
dus niel eerst een bezwaarschriftprocedure gevolgd. Hiervoor is gekozen omdat rechtetreeks 
beroep bij de rechter en de verplichting tot snelle behandeling door de rechter, op korte 
lermijn duidelijkheid moeten opleveren over de rechtmatigheid van het besluit tot het 
opleggen van de maatregel.® 

Hel opzettelijk handelen in strijd met een opgelegde maatregel wordt in het wetevoorstel 
(artikel 7) apart als misdrijf strafbaar gesteld.®®' De wijze van handhaving van de 
maatregelen, die een beperking van de bewegingsvrijheid inhouden, kan variëren. 
Voorbeelden van handhavingsinstmmenten zijn toegangscontrole, surveillance en 
cameratoezicht Per maatregel zal een handhavingsarrangement moeten worden 
vastgesteld.®®® 

Artikel 10 van het wetsvoorstel bepaalt dat de minister van BZK binnen drie jaar na de 
inwericingtreding van de wet aan de Staten-Generaal verslag zal doen over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.®®® Deze evaluatie moet een 
beschrijving geven van de gevallen waarin de bevoegdheden zijn gebmikt en moet aandacht 
besteden aan de vraag of andere wettelijke bevoegdheden niet een toereikende voorziening 
hadden gevormd voor overheidsoptreden in de desbetreffende gevallen.*®® De minister zegde 
loe om etk Jaar aan de Tweede Kamer te rapporteren hoe vaak de maalregelen zijn toegepast 

®̂* TK Handelingen, Nationate Veitigheid. 13 maart 2007, p. 47-2851. 
®®̂  Idem, p. 47-2852. 
®®® TK 2005-2006. 30566. nr. 3, p. 1. 
®®* Idem, p. 50. 
®®® Idem, p. 49, 
®®® Idem, p. 44, 
®®' Het is een lex specialis t.o.v. artikel 184 Wetboek van Strafrecht. TK, 2005-2006, 30566. 
nr. 2, artiket 7 BMNV. 
®̂® TK Handelingen. Nationale Veitigheid, 13 maart 2007. 47-2853. 
®̂® EK 2006-2007, 30 566. nr. A, p. 4. 
*®® TK 2005-2006. 30566. nr. 3. p. 53. 
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en op wetke gronden dal is gebeurd. Een evaluatie na drie jaar moet duidelijk maken wat het 
effect is van de wet De evaluatie geeft daarmee antwoord op de vraag of hel getukt is om 
daadwerkelijk bepaalde activiteiten te voorkomen.*®* 

Het inlrekken of afwiizen van vergunningen, ontheffingen en erkenningen 

Wetsvoorstel Bestuurlijke Maatregelen Nationale Veiligheid 

Artikel 5 
1. Bestuursorganen kunnen een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffing of 
erkenning afwijzen dan wet een beschikking ter zake van een subsidie, vergunning, 
ontheffing of erkenning intrekken, indien: 
a. de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning 
op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met terroristische 
activiteiten of de ondersteuning daarvan; en 
b. ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt ten behoeve van 
terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. 
2. Voorzover blijkt dat geen sprake is van emstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, 
onder b. kan hel bestuursorgaan bij mindere male van gevaar aan de beschikking 
voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of bepericen van 
dergelijk gevaar. 
3. Onze Minisler kan beleidsregels vaststellen omtrent de toepassing 
van het eerste en het tweede tid. 

Naast de mogelijkheid tot een individuele beperking van de bewegingsvrijheid schept de wet 
ook een bevoegdheid voor bestuursorganen tot het intrekken of afwijzen van vergunningen, 
ontheffingen en erkenningen.*®^ 
Het bestuursorgaan, dient alvorens van deze bevoegdheid gebruik te maken, een verklaring 
van geen bezwaar te vragen aan de minister van BZK. Een veridaring van geen bezwaar kan 
worden geweigerd: 
indien er naar het oordeel van de minister onvoldoende grond beslaal voor het afwijzen. 
intrekken of verbinden van voorschriften; ofop gronden, ontieend aan het algemeen belang, 
in het bijzonder het betang van de nationale veitigheid.*°® 

Het bestuursorgaan kan van deze bevoegdheid gebmik maken wanneer: 
• De aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of 

ericenning op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met 
terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan; en 

• Emstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikl ten behoeve van 
terroristische activileiten of de ondersteuning daan/an. Wanneer het gevaar niet emstig 
is. maar wel beslaat kan hel besiuursorgaan aan de beschikking voorschriften 
verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van hel 
gevaar. 

Deze bevoegdheid lijkt steric op de Wet Bibob, maar verschilt op enkele punten. Vijf relevante 
verschillen worden hier genoemd. 

• Doel. De Wet Bibob heeft tol doet het voorkomen van straflDare feiten. Een 
bestuursorgaan mag op grond van de Wel Bibob een beschikking weigeren, intrekken 
of bepertcen wanneer het gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebmikt 
om uit gepleegde straflDare feilen verkregen of te verkrijgen op getd waardeerbare 
voordelen te benutten, of om strafbare feiten te plegen (artiket 3 lid 1 Wel Bibob).*®* 
Het doel van het wetsvoorstel Bestuuriijke Maafregelen Nationate Veiligheid is het 
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*°^ TK 2006-2007. 30566, nr. 7. artikel 5 lid 1 aanhef en onder a BMNV. 
*®® TK 2005-2006. 30566, nr. 2, artikel 6 lid 3 BMNV. 
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111 



\'ooricomen van terroristische activiteiten (artiket 5 lid 1 BMNV).*®® Het doet van het 
.vetsvoorstel Bestuuriijke Maafregelen Nationate Veiligheid is aldus specifieker dan dat 
van de Wet Bibob. 

• Bestuursorganen. Alle bestuursorganen kunnen een beschikking weigeren of 
intrekken in het Wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid. In de wet 
Bibob is het aantal bestuursorganen dal een beschikking mag weigeren of intrekken 
beperict. 

• Toepassingscriterium. De Bibob-procedure kan alleen worden toegepast in bepaalde 
branches en sectoren, het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veitigheid 
geeft geen sectoren aan en is aldus van loepassing op atte vergunningaanvragen, 
ontheffingen en erkenningen. 

• Informatie. Informatieverstrekkers versfrekken. volgens de Wel Bibob. infomialie aan 
het Landetijk Bureau Bibob. dat een advies uitbrengt over het afgeven of intrekken van 
de beschikking, tn het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veitigheid 
moeten de informatieverstrekkers de informatie aan de bestuursorganen zelf 
versfrekken. 

• Rol minister. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties dient in het 
Wetsvoorstel Bestuurtijke Maatregelen Nationate Veiligheid een verklaring van geen 
bezwaar af te geven. Bij de uitvoering van de Wet Bibob speelt de minister geen 
actieve rol. 

7.3.2 Analyse 

De verhouding besluursrechl - strafrecht 

Strafrecht en bestuursrecht ondersteunen elkaar. Het strafrecht ondersteunt het 
bestuursrecht door het strafbaar steden van de overtreding van bestuursrechtelijke normen, 
het bestuursrecht wordt direct of indirect ingezet om strafbare feiten en terrorisme te 
bestrijden (zie hoofdstuk 4). Bestuuriijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde, 
het voorkomen van wanordelijkheden en de bepericing van gevaar zulten in veet gevallen 
mede tot gevolg hebben dat strafbare feiten worden vooricomen. 

Met name in de fase voordat het strafrecht kan worden Ingezet, kunnen bestuurtijke 
maafregelen worden getroffen om terrorisme te voorkomen. De maatregel ter beperking van 
de vrijheid van beweging ter bestrijding van terrorisme is gericht op hel vooricomen van 
StraflDare feiten in een fase dat strafrechtetijk optreden tegen de voorbereiding van 
terroristische activiteiten nog niet mogelijk is.*®® Minister Hirsch Ballin van Justitie benadmkt 
bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat hel strafrecht centraal staat 
in hel geheel van de wetgeving die tot stand is gebrachl in het kader van de bestrijding van 
terrorisme.*®' De bestuuriijke maatregelen zijn alleen bedoeld ats een aanvulling op hel 
strafrecht wanneer strafrechtelijke sanctiemogelijkheden niet het beoogde preventieve effect 
hebben.*®® Het gaal om activiteiten zonder dal er op dat moment een verdenking is die 
aanleiding kan geven tot een strafvervolging wegens een terroristisch misdrijf Als 
strafvervolging wel plaate kan vinden, dan wordt het sfrafrecht ingeroepen.*®^ 

Ats het bestuursrecht atleen wordt ingezet wanneer er geen strafrechtelijke aanpak mogetijk 
is, dan komt de vraag aan orde wanneer er geen mogelijkheden zijn om het strafrecht in le 
roepen en het bestuursrecht aan zet is. Het wetevoorstel Bestuuriijke Maafregelen Nationate 
Veiligheid is daar niet geheel duidelijk in. Dat komt in de eerste plaats doordat de wetgever 
voor de onderbouwing en de terminologie van het wetsvoorstel lemggrijpt op de 
strafvorderiijke en strafrechtelijke wetswijzigingen in het kader van terrorismebestrijding. 
Zowel in het wetsvoorstel Bestuurtijke Maatregelen Nationate Veiligheid ats bij de venutming 
van hel strafrechtelijke instiumenlarium**® wijst de wetgever op de noodzaak van nieuwe 

*®® TK 2005-2006, 30 566. nr. 2. 
*®® Wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid TK 2005-2006. 30 566. 
* ° ' TK Handelingen. Nationale Veiligheid. 13 maart 2007, p. 47-2858. 
*®® Idem, p. 47-2872/73. 
*°® Idem. p. 47-2859. 
*"®Zie bijvoortDeeld; TK, 2004-2005. 30 164, nr. 3. p. 2, 
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maatregelen omdat de dreiging van terroristische aanslagen binnen afeienbare tijd niet zat 
afnemen of verdwijnen.*** Daarbij wordt en/an uitgegaan dat het strafrechtelijk 
instiumenlarium lekort schiet om vroegtijdig in te grijpen.**^ 

tn de tweede plaats is het onduidelijk wanneer een gedraging vatt onder het strafrecht en 
wanneer onder het bestuursrecht Volgens het wetsvoorstel kan een maatregel worden 
opgelegd wanneer een persoon op grond van gedragingen in verband kan worden gebracht 
met terroristische activileiten of de ondersteuning daarvan. De wetgever heeft ervoor gekozen 
om de gedraging, die reden geeft om een maatregel op te leggen, alaemeen te fonnuieren 
zodat het besluur enige vrijheid heeft om het begrip te interpreteren. Deze algemene 
formulering kan er echter loe leiden dal het verschil tussen een strafbare (poging tot) 
vooriDereidingshandeting (strafrecht) en een gedraging die in veriDand kan worden gebracht 
met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan (bestuursrecht), niet eenvoudig is 
uit te leggen. Dal wordt nog versterkt door het door de zinsnede 'of de ondersteuning 
daarvan'. Bij ondersteuning moet worden gedacht aan hel behulpzaam zijn bij het verrichten 
van terroristische activiteiten door een ander of het verschaffen van gelegenheid, middelen of 
inlichtingen tot het vemchten van terroristische activiteiten door een ander.*** Dil 
toepassingscriterium komt overeen met artiket 48 Wetboek van strafrecht dat 
medeplichtigheid omschrijft als het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf 
of het opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het 
misdrijf De wetgever sluit aldus aan bij de strafrechtelijke terminologie om het 
loepassingscrilerium le beschrijven en dat maakt het niel eenvoudiger om te bepalen 
wanneer het strafrecht niet kan worden toegepasl. maar het bestuursrecht wel. 

Toepassing in de praktiik 

De relatie bestuursrecht - strafrecht speelt niet alleen een rol bij de beoordeling of een 
bestuuriijke maatregel kan worden toegepast, maar ook bij de handhaving ervan. Het 
gebiedsverbod, persoonsverbod en de meldingsplicht worden strafrechtelijk gehandhaafd. 
Het is mogelijk dat iemand een maatregel krijgt opgelegd nadat hij door de strafrechter is 
vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Als hij zich niet houdt aan 
zijn plicht of verbod, pleegt hij een misdrijf De betrokkene wordt alsnog gestraft, hoewel de 
bewijspositie van het Openbaar Minisierie ten aanzien van de betrokkenheid bij terroristische 
activileiten niets is veranderd. Ook al betreft deze veroordeling een ander strafbaar feit, toch 
wordt de indruk de gewekt dal via een omweg de betrokkene wordt gestraft wegens 
betrokkenheid bij terroristische activiteiten.** 

Getwijfeld wordt aan de toepasbaarheid en de effectiviteit van de bevoegdheid tot het 
inlrekken en afwijzen van vergunningen, ontheffingen en ertcenningen. Zo wijzen critici erop 
dat het onwaarschijnlijk is dat een terrorist zich zal laten afschrikken door de nieuwe regeling. 
Het ligt niet voor de hand dat een terrorist een vergunning zal aanvragen voor bijvoorbeeld de 
aanschaf van een pistool. Wel biedt het wetsvoorstel een mogelijkheid om rechtspersonen die 
banden hebben met terroristische of extremistische organisaties, aan te pakken, bijvoorbeeld 
door de financieringsstmctuur van de organisatie te onderzoeken. Met de Wet Bibob, die een 
vergelijkbare loets mogeiijk maakt ter vooricoming van strafbare feiten, zijn positieve 
ervaringen opgedaan, zoals ook blijkt uit dil onderzoek. Het ligt dan ook voor de hand om te 
proberen om via het vergunningenstelsel ook terroristische activiteiten te vooricomen. 
Aan de toepassing van deze bevoegdheid in de praktijk kleven nog wel enkele haken en 
ogen. Voor een deel zullen die vergelijkbaar zijn met de knelpunlen die respondenten 
noemen blj de toepassing van de Wet Bibob. Zo is het wetsvoorstel complex en levert de 
uitvoering waa rscti ijn tijk een hoop bureaucratie op (vergelijkbaar met de Wet Bibob). Vooral 
de informatie-uitwisseling zal naar verwachting een knelpunt gaan vormen. De 
informatieverstrekkers (AIVD, potitie en OM) leveren informatie niet aan een landelijk bureau 
(zoats wel het gevat is in de Wel Bibob) maar rechtstreeks aan het bestuursorgaan. Het is in 
de eerste plaafe de vraag of de informatieversfrekkers deze gevoelige en vertrouwelijke 

*** TK. 2005-2006, 30 566, nr. 3, p. 1. 
**^ Borgers, M.J. (2007), p. 80/81. 
413 

414 

415 

TK 2005-2006, 30 566, nr. 3, p. 18. 
Idem. 
Respondent. 

113 



infomiatie spontaan zullen verstrekken aan hel bestuursorgaan dat op de aanvraag moet 
beslissen.* ® In de tweede ptaats is het de vraag of het bestuursorgaan in staal is om de 
informatie op een juisie manier le analyseren en te gebmiken. 

7.4 De persoonsgerichte aanpak (verstoren), artikel 172 Gemeentewet en artikel 2 en 
12 Politiewet 

7.4.1 Beschrijving 

Bij persoonsgericht verstoren gaat het erom een persoon van wie een terroristische dreiging 
uitgaat en zijn omgeving zodanig in de gaten te houden dat het hem en zijn omgeving 
duidelijk wordt dat hij onderwerp is van enigeriei overheidsoptreden.**' Zodoende wordt het 
voor de persoon moeilijk(er) om nog een bijdrage te leveren aan (de voorbereiding van) een 
terroristische activiteit Doel van de maatregel is hel vooricomen van terroristische activiteiten 
of de voorbereiding daartoe. De activiteiten, die in het kader van het persoonsgericht 
verstoren worden ontplooid zijn anders dan strafrechtetijk ingrijpen, vreemdelingrechtetijk 
optreden of intichtingenmatig onderzoek.**® 

De wettelijke grondslag voor het persoonsgericht verstoren wordt gezocht in de artikelen 2 en 
12 Politiewet en artikel 172 Gemeentewet. Dit zijn algemene bepalingen die de politie bij de 
handhaving van de openbare orde onder gezag van de burgemeesier stellen. 

Artikel 172 Gemeentewet 
1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. 
2. De burgemeesier is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben 
op de openbare orde. te beletten of le beëindigen. Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag 
staande potitie. 
3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het 
ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzaketijk te achten zijn voor de handhaving van de 
openbare orde. 

Artikel 2 Politiewet 
De politie heeft lol taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met 
de geldende rechteregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het 
verienen van hulp aan hen die deze behoeven. 

Artikel 12 Politiewet 
1. Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter 
uitvoering van de hutpverieningstaak. staat zij onder gezag van de burgemeester. 

De beslissing tot het persoonsgericht verstoren ligt bij de burgemeester. Deze komt op basis 
van informatie uil de Conlra-Terrorisme Infobox (CT Infobox) tot zijn beslissing. Deelnemers 
aan de CT Infobox zijn de Algemene Inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AIVD), de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de 
Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Openbaar Ministerie (OM). De 
Regiegroep Persoonsgerichte Aanpak, onder leiding van de NCTb. adviseert de betrokken 
organisatie die de acties voor haar rekening neemt. *® 
De feitelijke uitvoering van het persoonsgericht verstoren geschiedl door de potitie. Vanaf het 
moment dat een maatregel wordt ingezet wordt deze permanent gemonitord en periodiek 
geëvalueerd (tweewekelijks).*^® Hel politieoptreden kan onder meer bestaan uit het brengen 
van een huisbezoek door de wijkagent; het uitnodigen op het politiebureau; hel benaderen 
van contacten uit de omgeving van de persoon (familie, werk of school); het bezoeken van 

**^ Bitter, C.M. en F.W. Bleichrodt (2007), p. 150, 
* ^ ' T K 2003-2004. 29754, nr. 1, p. 11. 
**^ TK 2005-2006, 29754. nr. 60. 
**^Bron: 
http://www.nctb.nl/lerrorismebestrijding/radicalisering/veelgestelde_vragen_persoonsgerichte 

aanpak.asp#alinea4, geraadpleegd op 15 mei 2007. 
^^ TK 2006-2007, 29754, nr. 104. p. 3 
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ontmoetingsplaatsen (belhuizen, cafés); opvattend surveilleren; regelmatig opbellen en 
aanbellen;*^* surveilleren voor de woning van de betrokkene en daarbij voor de deur stit 
blijven staan en het regelmatig voeren van gesprekken met de betrokkene.*^^ Het 
persoonsgericht verstoren omvat aldus een cocktail aan feitelijk handelen door de politie, 
waariDij de betrokkene planmatig, frequent en op meerdere plaatsen in de gaten wordt 
gehouden en lastig wordt gevallen.*^® De minister val dit samen onder de noemer "overige 
maatregelen van lichte aard die ook buiten het kader van de persoonsgerichte aanpak 
behoren tot de standaard handhavingstaak van de potitie in het kader van artiket 2 van de 
Politiewet. (...) Maatregelen buiten dit pakket zijn tot op heden niet In de praktijk ingezet."*^* 

De activiteiten die de politie ontplooit tijdens het persoonsgericht verstoren zijn niel uniek. De 
potitie maakt immers vaker gebruik van deze praktijk bij 'veelplegers' of bij andere personen 
met een strafrechtetijk verteden. tn hel rapport van de Raad van Hoofdcommissarissen 
'Tegenhouden Troef, wordt deze aanpak ats een vorm van tertiaire preventie bestempeld. Ats 
voorbeeld noemt het rapport onder andere het opvallend en hinderiijk achtervolgen van 
voetbalhooligans op doondeweekse dagen.*^® Door opvallend aanwezig te zijn taat de politie 
merken aan de betrokkene dat hij in de gaten wordt gehouden. Agenten groeten de 
betrokkene elke keer dat ze hem op sfraat tegenkomen, betten aan of sun/eilleren voor zijn 
woning. Het komt voor dat politiefunctionarissen onderiing afspreken om de betrokkene te 
vragen om zich te legitimeren, telkens als ze hem tegenkomen. In een enket geval zoekt de 
gemeente contact met een verhuurder van een pand en verzoekt hem het pand niet te 
verhuren aan de betrokkene. Doel van deze maatregelen is het voorkomen van verdere 
openbare ordeverstoringen en/of strafbare feiten. 

7.4.2 Praktijk 

Uit de interviews, gehouden in het kader van dit onderzoek, met betrokken 
politiefunctionarissen, burgemeesters en ambienaren blijkl dal het persoonsgericht verstoren 
ter bestrijding van terrorisme weinig wordt toegepast, tn sommige gemeenten worden enkele 
personen verstoord, in de meeste gemeenten is het Instmment nog nooit gebmikt. Wel wordt 
het instrument veelvuldig toegepast in hel kader van tertiaire preventie (zie hierboven). 

De praktijk van het persoonsgericht verstoren is geëvatueend. Deze evaluatie is vertrouwelijk. 
Wet zijn enkele aanbevelingen openbaar. De evaluatie leidde tot de volgende 
aanbevelingen*^': 
1) Breng het instmment Persoonsgerichte Aanpak nogmaals onder de aandacht van atle 

betrokken operationele dienslen; 
2) Verbeter de informatie-uitwisseling (kwaliteit, tijdigheid en frequentie) tussen regionaat en 

nationaal niveau (RIK-NIK) en op centraal niveau (CT-Infobox en partners); 
3) Zorg voor een adequate onderbouwing/argumentatie voor de plannen van aanpak; 
4) Betrek ook andere partners bij de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak (bestuur. 

KMar en IND); 
5) Bezie in hoeverre naar de toekomst de aanpak verbreed kan worden met ook positieve 

maatregelen. 

Twee maal heeft de rechter zich tot nu toe uitgesproken over de praktijk van het 
persoonsgericht verstoren. Beide keren betrof het een Amsterdamse casus.*^® De knetpunten 

*^* Vzr. Rb Amsterdam 1 december 2005, AB 2006. 284 met noot Brouwer. 
*̂ ^ Vzr. Rb Amsterdam 9 maart 2006. AB 2006. 389 met noot Brouwer. 
* " Jong. M.A.W.D., de (2007), p. 66. 
*^* TK 2006-2007, 29754, nr. 104, p. 3 
*̂ ® Raad van hoofdcommissarissen (2003). Projectgroep Opsporing-2 Tegenhouden tmef, p. 
53. 
*̂® Respondent. 
*^' TK 2006-2007, 29 754. nr. 100, p. 10. 
*̂ ® Vzr. Rb Amsterdam 1 december 2005, AB 2006, 284 met nool Brouwer; Vzr. Rb 
Amslerdam 9 maart 2006, AB 2006. 389 met nool Brouwer. 
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bij de toepassing van het persoonsgericht verstoren zijn mede door de jurispmdentie duidelijk 
geworden. De jurisprudentie heeft ook geleid tot wijzigingen In de aanpak.* 
De kortgedingrechter beslist in beide casus dat de verstoringsacties een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer inhouden, zoals beschermd in artikel 8 EVRM. Een dergelijke 
inbreuk is alleen toegestaan als is voldaan aan de eisen geformuleerd in lid 2 van artikel 8 
EVRM; 
• de inbreuk moet bij de wet zijn voorzien, 
• moel een legitiem doel dienen en 
• dient noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. 

Casus 1: Amsterdamse moslima 
Een tot de islam bekeerde Nederiandse vrouw, wordt door de politie verstoord op grond van de 
volgende indicaties met betrekking tot radicalisering en/ of voorbereidingshandelingen (r.o. 1): 
1. Het veranderen van christelijk geloof naar islamitisch geloof 
2. Het veranderen van kleding; 
3. Het aangaan van een islamitisch huwelijk; 
4. Veranderen van moskee omdat de leer niet streng genoeg is; 
5. Geen hand meer geven aan het andere geslacht; 
6. Aantreffen cassettebandje met oproep tot Jihad en aanwijzingen voor het doorsnijden van de 

keel; 
7. Contact met iemand die banden heeft met de Hofetadgroep; 
8. De mogelijke aanwezigheid van explosieven. 

De verstorende acties van de politie bestaan uit 
- bij de woning enkele malen per dag opvallend, dat wil zeggen met als zodanig hericenbare 

voertuigen van de politie, sun/eilleren. Drie tot vijf maal per dag is opvallend gesurveilleerd, 
waarbij de politie gemiddeld vijf minuten bleef staan. Dat gebeurde ook 's nachts. 

- opbellen door de politie en 
- aanbellen, (r.o. 5). 

Doet van de verstoringsacties is: 
haar op andere- minder radicale- gedachten te brengen (r.o. 5). 

Casus 2 
Betrokkene is een man die wordt verstoord omdat: 

1. hij contacten onderhield of mogetijk weer zat onderhouden met teden van de Hofstadgroep 
en 

2. omdat hij op het inlemet 'postings' zou hebben geplaatst waarin hij oproept tot de 
gewapende strijd tegen ongelovigen. 

De verstoringacties bestaan uit: 
- vijf keer per dag op gezette tijden met een herkenbare politieauto in een mstig tempo door de 

straat rijden waar de befrokkene woonl. Deze frequentie wordt tater temggebracht tot drie keer 
per dag. 

- De buurtregisseur van de politie Amsterdam-Amstelland en een coltega bezoeken de 
betrokkene twee keer per maand. 

Doel van de verstoringacties is: 
het bieden van weinig gelegenheid activiteiten te verrichten die een bedreiging vormen voor de 
openbare orde en anderzijds om de aantrekkelijkheid en het gewicht van de betrokkene binnen 
het netwerk te verminderen (r.o. 1). 

De burgemeester van Amsterdam baseert zijn bevoegdheid op artikel 12 Politiewet Dit artikel 
geeft de burgemeester de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan de onder zijn gezag 
staande politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde. De rechter gaat in de 
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eerste casus niel in op de vraag of artikel 12 Politiewet een voldoende wettelijke grondslag 
biedt. Wel c, eeft de rechter aan dal het de vraag is of de inbreuk afdoende bij de wet is 
voorzien. De aanwijzing tot hel verstoren kan immers niet als een besluit in de zin van de 
Awb worden beschouwd en de kortgedingprocedure is het enige rechtsmiddel dat open staat 
voor de burger. De rechter betwijfelt of voldaan is aan het vereiste van aanwezigheid van 
juridische procedures om vemneend willekeurige inbreuken op fundamentele rechten aan te 
vechten en of dus kan worden gezegd dat de inbreuk afdoende bij de wet is voorzien.*®® 
Anders dan in de eerste casus, spreekt de rechter in de tweede casus uit dat artikel 12 
Politiewet een wettelijke grondslag vormt voor het persoonsgericht verstoren. De rechter geeft 
aan dat deze vorm van surveillance ook wordt toegepast in bepaalde wijken of naar 
aanleiding van bepaalde gebeurtenissen en tot doet heeft te taten merken dat de potitie er is. 
Het uiteindelijke doet is preventie in het belang van de openbare orde.*®* 

Het doet van de verstoringacties is, volgens de rechter en de gemeente, het beschennen van 
de nationale veitigheid en de openbare orde.*®^ In de tweede casus gaat de rechter ervan uit 
dal mag worden aangenomen dal de gemeente met de verstoring de in artiket 8 lid 2 EVRM 
vermelde doelen beoogt le dienen, zoals het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden en straftiare feiten.*®® 

De laatste eis die voortvloeit uil artikel 8 lid 2 EVRM is dat de beperking noodzakelijk moet 
zijn in een democratische samenleving. De voorzieningenrechter bespreekt in de (xisus 
Amsterdamse Moslima alle genoemde indicaties waarop de beslissing lot verstoren is 
genomen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de indicaties die betrekking hebben op 
de godsdienst van de belrokkene (indicaties 1 tol en met 5) en de overige drie indicaties. De 
eerste vijf indicaties worden als bijkomend beschouwd en zijn dus geen voldoende grond om 
tol verstoring over te gaan. Ook de laatste drie indicaties bieden onvoldoende grond om tot 
verstoring over te gaan. Er loopt namelijk geen strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke 
aanwezigheid van explosieven in de woning van betrokkene. De cassettebandjes zijn niet in 
beslag genomen. En de contacten met iemand die banden heeft met leden van de 
Hofstadgroep zijn verbroken.*®* De rechter spreekt zich niet uit over de vraag ofde 
burgemeester in redelijkheid tot de beslissing tot verstoren heeft kunnen komen. 

In de tweede casus doet de rechter dat wel. In rechtsoverweging 14 geeft de rechter aan dat 
de contacten van de betrokkene met leden van de Hofstadgroep, het feit dat een sfrafeaak 
tegen betrokkene loopt en de verdenking dat belrokkene 'postings' heeft geplaafel met een 
oproep tot de jihad. voldoende grond zijn om te concluderen dat de burgemeester in 
redelijkheid heeft kunnen beslissen dat het nemen van preventieve maatregelen noodzakelijk 
is.*®® 

Naasl het noodzakelijkheidscriterium kijkt de rechter ook naar de proportionaliteit van de 
maatregel. In de tweede casus acht de rechter de maatregel proportioneel. De inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer is beperict omdat de betrokkene op de tweede verdieping woonl. Het 
inkijken in de woning vanaf straatniveau is daarbij niet mogelijk.*®® 

De toename van overheidsbevoegdheden om vroegtijdig te kunnen optreden legen dreiging 
van terrorisme, zoals onder meer ook opgenomen in het wetsvoorstel Bestuuriijke 
maalregelen nalionale veiligheid, maken dal er nu nog maar zeer zelden gebmik wordt 
gemaakt van wat sinds 2006 "persoonsgerichte aanpak" wordt genoemd. En waar deze wordt 
ingezet wordt een "lichte" variant gekozen..*®' 

*®° Vzr. Rb Amsterdam 1 december 2005, AB 2006, 284 met noot Brouwer, r.o. 7. 
*®̂  Vzr. Rb Amsterdam 9 maart 2006, AB 2006, 389 met nool Brouwer, r.o. 10. 
*®̂  Idem, r.o. 8. 
*®® Vzr. Rb Amsterdam 1 december 2005, AB 2006, 284 met noot Brouwer, r.o. 11. 
*®* Idem, 9 t/m 16. 
*®® Vzr. Rb Amsterdam 9 maart 2006, AB 2006. 389 met noot J.G. Brouwer, r.o. 14. 
*®®ldem, r.o. 15. 
*®' TK 2006-2007, 29 754, nr. 104. 
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7.4.3 Analyse 
Het persoonsgericht verstoren heeft tot veel discussie geleid. De maatregel maakt inbreuk op 
hel recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, dat in artikel 8 EVRM is 
geborgd. Lid 2 van artiket 8 bepaalt dat dit recht alleen mag worden ingeperkt ats dat bij de 
wet is voorzien en indien dal noodzaketijk is in een democratische samenleving in het betang 
van de nationale veitigheid. de openbare veitigheid of het economische welzijn van de het 
land, het vooricomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de beschemiing van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. De discussie rond het persoonsgericht verstoren richl zich met name op de vraag of 
voldaan is aan de eis van artiket 8 tid 2 EVRM dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
bij de wet voorzien is (prescribed by taw). 

De wettelijke grondslag voor het verstoren door de politie wordt door de verantwoordelijke 
ministers en burgemeesters gezocht in de artikelen 172 Gemeentewei en 2 en 12 
Politiewet*®® En dat is volgens sommigen onjuist. Artiket 12 Politiewet geeft de burgemeester 
de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan politieambtenaren, die zij kunnen uitvoeren 
op grond van haar beslaande bevoegdheden. 
Hel persoonsgericht verstoren is een preventieve maatregel die gericht is op de bescherming 
van de nationate veiligheid.*®® Het gaat niel om de onmiddellijke handhaving van de openbare 
orde. waarop artikel 172 Gemeentewet ziet, maar om de bescherming van de staat en haar 
ingezetenen tegen terroristische aanslagen.**® De burgemeesier heeft zodoende niel de 
bevoegdheid om deze maatregel toe te passen en de activiteiten, die het verstoren 
kenmerken, vallen aldus niet onder een bestaande bevoegdheid. 

Volgens de verantwoordelijke ministers wordt de kritiek van de Jong en Brouwer gevoed door 
een onjuist beeld van wal persoonsgericht verstoren eigentijk is. Zij menen dat de de 
genoemde wetsartikelen in samenhang voldoende wettelijke grondslag bieden voor de lichte 
voorzieningen die stechts een geringe inperking opleveren van de persoontijke vrijheidssfeer 
van betrokkene zoats het surveilleren door de straaf al of niet gepaard mei het gedurende 
korte tijd stilstaan voor de woning waarin betrokkene woont. Voor het eventueel toepassen 
van meer indringende maatregelen zou een aanvullende meer specifieke wettelijke grondslag 
noodzakelijk zijn. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake zijn bij een frequente gerichte inzet 
gedurende een langere periode en ingeval van samenstel van - elk op zich genomen - lichte 
maatregelen, die gezamenlijk eveneens zijn aan le mertcen als zodanig ingrijpend dat iemand 
niet meer ongedwongen zichzelf kan zijn. Maar aan dergelijke maatregelen is - mede gelet 
op de eerder besproken bevoegdheden in het kader van de wet Bestuuriijke Maatregelen 
Nationale Veiligheid - op dit moment volgens de ministers geen behoefte.*** 

Het is verder de vraag of het bestuursrecht mag worden toegepast bij de bestrijding van 
terrorisme in individuele gevallen. Volgens de rechter is dit geen probleem. In de tweede 
casus spreekt de rechter uit: 'Het uiteindelijke doel is preventie in hel betang van de openbare 
orde. De bevoegdheid om deze aanwijzingen te geven getdt niet atleen ten aanzien van 
groepen, maar ook ten aanzien van een individu.' **̂  Deze redenering van de rechter volgen 
wrij niet. De Politiewet en de Gemeentewet verienen geen bevoegdheidsgrondslag voor het 
bestrijden van individuele gevallen. Artikel 2 Politiewet geeft geen voldoende specifieke 
wettelijke grondslag. Anders dan de ministers stellen is hier niet sprake van de "standaard 
handhavingstaak van de politie", zeker niet als ze worden toegepast op de wijze zoats 
beschreven. Het Is in strijd met de staatsrechtelijke verdeling van bevoegdheden om 
bestuursorganen met deze taak te betasten.**® 

Wanneer de activiteiten niet zijn voorzien bij wet. dan kan het persoonsgericht verstoren 
worden gekwalificeerd ats onrechtmatig. De uiterste consequentie van deze redenering is dat 

*®® Zie het antwoord van minisler Donner op Kamervragen, TK 2005-2006, Aanhangsel 693. 
Zie ook TK 2006-2007. 29754, nr. 104, p. 3-5. 
*®® Jong, M.A.W.D., de (2007), p. 66. 
**" Brouwer, J.G. (2006). 
*** TK 2006-2007. 29754, nr. 104 
**̂  Vzr. Rb Amsterdam 9 maart 2006, AB 2006. 389 met noot Brouwer, r.o. 10. 
**® Rogier, L.J.J. (2007), p. 55. 
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de burgemeester, die opdracht geeft tol hel versloren, schuldig is aan belaging: het 
wederrecl lelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke 
levenssfeer met het oogmerk die vrees aan te jagen, artike! 285b Sr.*** Het verdient dan ook 
aanbeveling om de persoonsgerichte aanpak wettelijk te regelen en te clausuleren. Dat geldt 
niet alteen voor de persoonsgerichte aanpak in het kader van ten'orismebestrijding maar 
evenzeer voor de tertiaire preventie. De ingrijpendheid van de maatregel en de inbreuk die de 
maatregel maakt op de persoontijke levenssfeer nopen hiertoe. De kapstokbepating van 
artikelen 2 en 12 Politiewet bieden onvoldoende grond om daar een zodanig zware 
ingrijpende maatregel op te baseren. 

7.5 Slot 

Waar terrorismebestrijding voor de nationale overheid een belangrijk thema is waar veet over 
wordt gediscussieerd, is het dat niet voor de tokale overheid, zo blijkt uit de gesprekken met 
respondenten in het kader van dit onderzoek. De bekendheid met de wetsvoorstellen op hel 
getiied van terrorismebestrijding via bestuursrechtelijke maatregelen is gering en de praktijk 
van persoonsgericht verstoren vindt slechts in enkete gemeenten ptaats. Lokale overheden 
en potitie geven aan dat terrorismebestrijding in hun gemeente of regio niet aan de orde Is. 
Slechts enkete gemeenien in Nederiand maken gebmik van dit instmment en ook zij passen 
het temghoudend toe. De dreiging van terrorisme wordl door lokale overheden vooral als een 
zaak van de grote steden gezien. De bestrijding en vooricoming van de 'dagelijkse' openbare 
orde thematiek, zoats dmgsoveriast, illegale prostitutie, hangjongeren en 
uitgaansproblematiek, hebben prioriteil en zijn bovendien veel zichtbaarder voor de 
samenleving. 

In dit hoofdstuk zijn de huidige en toekomstige bestuursrechtelijke maatregelen op het gebied 
van terrorismebestrijding besproken. Achtereenvolgens zijn besproken; 
• De aanwijzing van (semi-)permanente veiligheidsrisicogebieden; 
• Het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het weigeren of intrekken van 

een beschikking op grond van het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale 
Veiligheid, 

• Het persoonsgericht verstoren. 

De vier beschreven typen bestuursrechtelijke maafregelen hebben alle hetzelfde doel, het 
vooricomen van terroristische misdrijven, maar zijn zeer verschillend van karakter. De 
(venvachte) knelpunten verschillen dan ook per maatregel. Het belangrijkste knelpunt bij de 
fouilleerbevoegdheid in de (semi-) permanente veiligheidsrisicogebieden za! naar alle 
waarschijnlijkheid de praktische uitvoerbaarheid zijn. Voor de vrijheidsbeperkende 
maatregelen uit het wefevoorstel Bestuuriijke Maalregelen Nationale Veiligheid bestaat de 
belangrijkste uitdaging in de aflDakening tussen strafrecht en bestuursrecht: wanneer kan het 
strafrecht niet worden toegepast en is het bestuursrecht aan zet? De informatieverstrekking 
door veiligheidsdiensten, het Openbaar Minisierie en de politie en de venverking van deze 
informatie door het bestuursorgaan is, naar venvachting, het belangrijkste knelpunt bij de 
bevoegdheid tot het weigeren of intrekken van een beschikking op grond van de wel 
Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid. Voor het persoonsgericht verstoren is hel 
ontbreken van een wettelijke grondslag het belangrijkste kritiekpunt. Een maatregel, die zo 
ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer behoeft een wettelijke basis en clausulering die na een 
zorgvuldige tDehandeling in de Eerste en Tweede Kamer tot stand komt. 

De mogelijkheden tol toelsing van de proportionaliteit van de maafregel door de rechter is 
een knelpunt voor alle beschreven maatregelen. Wanneer de informatie, die ten grondslag ligt 
aan de maatregel, niet kenbaar is voor betrokkene en/of de rechter, kan deze toets niet naar 
behoren worden uitgevoerd. Het komt voor dat alleen op basis van AlVD-infonnatie 
maatregelen worden getroffen. De keus valt dan vaak op bestuuriijke maafregelen, omdat 
daaraan minder strenge eisen worden gesteld dan aan strafrechtelijke. Zo vindt er bij de 
toepassing van bestuuriijke maatregelen geen rechteriijke toetsing vooraf plaats, zoals dal bij 
bijzondere opsporingsmethoden in het kader van opsporingsonderzoek wel geschiedt 
Wanneer de betrokkene via de rechter wil bewerkstelligen dat de maatregel wordt 

*** Brouwer, J.G. (2006). 
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opgeheven, blijkt het zelfs voor de rechter soms niet mogelijk om de infomiatie te verkrijgen 
op grond waarvan de maatregel is opgelegd. Een zorgvuldige loete op de rechtmatigheid, 
noodzakelijkheid en proportionaliteit is daarmee niet mogelijk. 

Het is relatief eenvoudig om argumenten te bedenken, die pleiten tegen de besproken 
bevoegdheden en maatregelen. Alle maatregelen maken immers inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer en de informatie, die ten grondslag ligt aan de loepassing van de bevoegdheden, 
is vaak aflcomstig van inlichtingen en veiligheidsdiensten en daarmee niet kenbaar voor 
betrokkenen, soms zelfs niet voor de rechter. Het is mogelijk om op basis van de 
tegenargumenten te besluiten geen aanvullende bevoegdheden toe te kennen. Dat doel 
echier geen recht aan de gevoelde noodzaak om de staat en zijn burgers te beschermen 
tegen terroristische misdrijven. De toekenning van nieuwe bevoegdheden moet dan ook 
mogelijk zijn, mits ze voldoen aan de rechtsstatelijke eisen, zoals venvoord in hoofdsluk 5. 
Een wettelijke basis en de mogelijkheid lot zorgvuldige controle door de rechter zijn de eerste 
vereisten waaraan moet zijn voldaan. 
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8 Blik over de grens 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de recenle ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en 
terrorismebestrijding in Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk achtereenvolgens beschreven. Deze landen zijn gekozen, omdat zij de 
laatste jaren op het gebied van openbare orde en veiligheid veel wetgeving op stapel hebben 
gezet. De aandacht Is vooral gericht op nieuwe wetgeving, met daarin nieuwe instmmenten 
voor het overheidsbestuur. Zoveel mogelijk worden de bevoegdheden herieid tot specifieke 
ftjnctionarissen. Dit is echter niel overat het gevat. Reeds tanger bestaande instmmenten en 
het basisstramien van de bevoegdheidsverdeling krijgen nauwelijks aandacht omdat ervan 
uitgegaan wordt dat deze grotendeels bij de opdrachtgever bekend zijn. Bovendien is er een 
eerdere studie in opdracht van het ministerie van BZK verricht in 2002. waarin de stand van 
zaken op dat moment helder wordt weergegeven.**® 

tn dit hoofdstuk wordt globaal**® een antwoord te geven op de volgende drie vragen: 
a. Welke nieuwe instmmenten zijn er ontwikkeld na 9/11? 
b. Welk commentaar is erop in de literaluur en jurispmdentie. met name in het licht van de 

rechtsstatelijkheid, In het bijzonder grond- en mensenrechten? 
c Kunnen we er voor Nederiand iets van teren? 

Dat het vooral de bedoeling is geweest om op deze drie vragen een antwoord te geven, 
betekent overigens niet dat per tand eenzelfde stmctuur is gevolgd. Daarvoor waren de 
ontwikkelingen per tand le verschillend. Voorts moet worden gemeld dat naar volledigheid 
niet Is en kon worden gestreefd. Het gaat ons vooral om duiding van een aantal markante 
elementen van het desbetreffende rechtsstelsel en de ontwikketing daarin. 
In de slotparagraaf zulten de voomaamste ontwikkelingen bij elkaar worden gebracht en zat 
ook de vraag onder c. worden beantwoord. 

8.2 De Bondsrepubliek Duitsland 

8.2.1 Algemeen 

De vergelijking tussen Nederiand en de Bondsrepubliek Duitsland heeft betrekkelijke waarde, 
in die zin dat het een vergelijking betreft van onvergelijkbare grootheden. Zo kent de 
Bondsrepubliek een federale structuur waarbij de besluitvorming van een aantal zaken, zoals 
de defensie en het buitenlands beleid, plaats vindt op federaal niveau, andere zaken zowel op 
federaal niveau als op deelstaatniveau worden beslist, zoals immigratie en flnanciën en er 
tenslotte zaken zijn waarbij bij uitstek de deelstaten bevoegd zijn om regelingen en besluiten 
te treffen. Dat betekent dat er een wezenlijk verschil is met de structuur van een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat, zoals de Nederiandse.**® Wal betreft de bestaande, maar 
ook de voorgestelde maalregelen ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid, 
dienl rekening te worden gehouden met gevoeligheden die met het oog op de Duitse 
geschiedenis (met name die van het nationaal socialisme, hel nazisme, de jodenvervolging, 
de tweede wereldooriog in het algemeen en de verdeeldheid nadien in West en Oost tot 

**® Rogier, L.J.J.. Hartmann, A.R., Verheij, M.J. en Mein, A.G. (2002), Handhaving van de 
openbam orde in het buitenland: overzicht van bevoegdheden, pmktische toepassing en 
toepasbaarheid in Nederiand, Eindmpport in twee delen, Den Haag/Rotterdam, 10 mei 
2002, ES&E i.s.m. OMV/Faculteit der Rechfegeleerdheid EUR. 
**® Gelet op de beschikbare tijd voor hel onderzoek kon vanzelfsprekend geen diepgaande 
studie worden verricht. 
**' Het onderscheid tussen exclusieve (artikel 73 GG) en gemeenschappelijke bevoegdheid 
tol wetgeving (artikel 74 GG) kan in dit veriDand onbesproken blijven. In beginsel ligt de 
bevoegdheid tot wetgeving bij de deelstaten (artikel 70 GG). 
**® Zo houdt een (bepaling van een) gemeentelijke verordening op te gelden wanneer een 
latere, hogere regeling in hetzelfde ondenverp gaat voorzien (artikel 122 Nederiandse 
Gemeentewei). 
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1989. die niel aileen in de Beriijnse muur, maar ook in de verschiUende 'sectoren' 
(bezettingsmachten) haar sporen heeft nagelaten. Daamaasl zijn ook gebeurtenissen als de 
aanslag in 1972 tijdens de Olympische Spelen in München en die rond het optreden van de 
Baader-Meinhof groep/ de Rote Armee Fraklion (RAF) aanleiding geweest tot heftige reacties 
in de Duitee samenleving. Deze onhvikkelingen hebben de Nederiandse samenleving 
goeddeels onberoerd gelaten, maar daar staan de Molukse acties (gijzelingen en 
treinkapingen in 1975 en 1977) tegenover. Toch zijn er tussen Nederiand en Duitsland 
overeenkomsten te vinden die een vergelijking desalniettemin zinvol maken, omdat de 
omstandigheden waaronder maafregelen ter handhaving van de openbare orde of de 
veiligheid min of meer overeen komen. In die zin kan het nuttig zijn een aantal maatregelen 
nader te bezien teneinde daaruit lessen te trekken met betrekking tot hun wenselijkheid en/of 
toepasbaarheid In Nederiand. 

8.2.2 Organen en bevoegdheden 

Een vergelijking van de inrichting van hel bestuur op lokaal niveau en de daaraan toegekende 
bevoegdheden tussen de Bondsrepubliek Duitstand en Nederiand is niet erg zinvol. Wanneer 
we de regeling van de positie van de burgemeester ats lokaal bestuurder in de Duitsland en 
Nederiand met elkaar vergelijken zien we veel en grote verschillen, maar weinig punten van 
overeenkomst. De invulling van het burgemeestersambt is in Duitsland ovenvegend politiek 
getint en daarbij behoren niet of nauwelijks uitvoerende, laat staan regelgevende, 
bevoegdheden. Bovendien is het beeld in Duitsland allesbehalve eenduidig doordat het een 
groot verschil maakt welke voormalige 'sector" (de Franse, de Engelse, de Amerikaanse of de 
Sovjetmssische geallieerde 'bevrijdingsmacht') als object van vergelijking wordt gekozen. In 
enkele gevallen is het lokaal bestuur na de Tweede Wereldooriog geconcipieerd of zelfs 
gekopieerd naar de structuren van de betreffende 'macht'. Zo treffen we soms een gekozen 
burgemeester aan als vertegenwoordiger van de lokale bevolking en niet een benoemde 
persoon als vertegenwoordiger van de overheid of het staatsgezag. De functie van 
burgemeester kan variëren van een onbezoldigde, door de gemeenteraad gekozen persoon 
als voorzitter van de Raad of het besluur (vergelijk hel Cotlege van Burgemeesier en 
Wethouders) van de gemeente. De uitvoerende taken zijn soms in handen van een 
stadsdirecteur. In grotere gemeenten kan de burgemeester zich taten bijslaan door 'Beirale'. 
in welk gevat de burgemeester de titet Oberbürgermeister draagt 

8.2.3 Demonstraties 

De grondwettelijk verankerde demonstratievrijheid**® is uitgewerkt in een federale regeling 
van vergadering en manifestaties (Versammtungsgesetz). Plannen voor een regeting op 
het niveau van de deelstaten zijn vooralsnog niet gerealiseerd. 
Op het punt van mogelijkheden tot hel verbieden of ontbinden van demonstraties zijn de 
mogeiijlcheden in Duitstand voorde betreffende overheden ruimer dan in Nedertand. Dit 
verschil valt deets loe te schrijven aan het in de Inleiding geschetste beeld. Afgezien van 
incidenteel groofechatige evenementen, zoats recentelijk de organisatie rond het 
Wereldkampioenschap voetbal (2006) ofde G-8 ontmoeting in Heiligendamm (2007) waarbij 
de venvachte grote toestroom van respectievelijk voetbalsupporters en demonstranten tot 
ingrijpende openbare orde maatregelen hebben geleid*®^ en zelfe lol tijdelijke herinvoering 
van controles aan de Duitse 'binnengrenzen', is de mogelijke demonstratie van met name 
extreem-rechtse groeperingen op historisch 'gevoelige' plaatsen, zoats voormalige 
concentratiekampen. Holocaustmonumenten of relicten uit hel naziverieden, reden voor 
uitvoerige voorzorgsmaatregelen of zetfs verboden. Overigens kunnen dergelijke 
demonstraties bijzondere betekenis krijgen voor Nederiand, wanneer ze wonden 
georganiseerd in de grensstreek en de demonstraties een grensoverschrijdend karakter 
hebben of zelfs naar Nederiand worden verplaatet vanwege een verbod van de Duitse 

**®Art.8(1)GG. 
*®® Wet van 15 november 1978 (BGBl I S. 1790) zoals gewijzigd bij wet van 11 augustus 1999 
(BGBl. I S. 1818). 

Zie in dit verband onder meer de beslissingen van het BVerGE op de Eitantrage 1 BvR 
1428/07 en 1429/07 van 5 juni 2007 en 1 BvR 1423/07 van 6 juni 2007. Met name sinds de 
G-8 top in Genua in 2001 hebben dergelijke bijeenkomsten geleid tot (deels gewelddadige) 
grootschalige demonstraties. 
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overheid. In dat opzicht is vermeldenswaard dat in Duitstand is overwogen om bij wet te 
regelen dat demonstraties op bepaatde plaatsen, namelijk die, die zijn opgericht als 
herinneringsteken voor (schendingen van) de 'menselijke waardigheid', kunnen worden 
verboden en dat tegen verboden verkla ringen geen rechtsmiddelen met schorsende werking 
kunnen worden aangewend.*®^ Problematisch is een dergelijke vérgaande beperking vanuit 
het perspectief van artikel 5 (uitingsvrijheid) en art 8, par. 1, Grundgesetz (GG, 
demonstratievrijheid) en het feit dat de Duitse constilutioneie rechter (het 
Bundesverfassungsgericht, BVerfGE) terzake een belangenafweging vereisi met 
inachtneming van de evenredigheid lussen doel en middel.*®® Teneinde een rechteriijke 
vernietiging van een 'totaal-vertDod' van een demonstratie te vermijden, wordt, vergelijkbaar 
met de mogelijkheid die de Nederiandse WOM kent om beperkingen en voonvaarden te 
stellen.*®* een demonstratie aan meerdere voorwaarden verbonden, die alle zelfetandig 
onderdeel zijn van rechteriijke toetsing en het risico op een vemietiging van het geheel 
daardoor verideinen. Dergelijke voonvaarden kunnen beslaan uit een unif orm verbod.*®® het 
verbod bepaalde kleding le dragen (laarzen, bomberjacks) of spandoeken met opmiende 
teksten. Dergelijke verboden kunnen uiterst dubieuze vomnen aannemen. Enerzijds kunnen 
zij raken aan de inhoud, die mogetijk als onwelgevallig wordt aangemerkt.*®® anderzijds doet 
dil denken aan de Nederiandse voorbeelden destijds van het verbod om bivakmulsen te 
dragen omdat dit een uiting zou zijn van een 'vijandig staatkundig streven'. Zo kent de BRD 
een verbod op verbod op vermommende kleding waar een mogetijk 'boerica-veriDod' in 
Nederiand vooralsnog omstreden is. Daamaasl kent de BRD de zogenoemde 'Bannmeiten': 
de aanwijzing van een gebied (sfrook, omgeving) rondom de plaats van een monument, 
herinneringsleken, openbaar gebouw of bijzondere ptaats van handeling waarin het houden 
van een demonstratie als zodanig is verboden.*®' 

De demonstratie kan worden verboden of ontbonden door de Behorden. die in dit geval 
bestaat uit de directie van de politie (Polizeidirektion). waarvan de samenstelling in de 
betreffende deelstaatregeling inzake de potitie is aangegeven. 

8.2.4 Openbare orde en openbare veiligheid 

De handhaving van de openbare orde vatt in de BRD onder het Polizei- und Ordnungsrecht 
dat op het niveau van de deelstaten wordt vastgesteld. Dit betekent dat in sommige 
deelstaten de politie als zodanig bevoegd Is om maatregelen le treffen met het oog op de 
algemene taak; het afweren van gevaar (Gefahrenabwehr). In andere deelstaten is er (na de 
tweede wereldooriog) voor gekozen dat de politie slechls in individuele gevallen mag 
optreden en dat voor grootschaliger optreden 'Ordnungsbehörden' zijn aangew-ezen.*®® in een 
enkel geval aangeduid als 'Ordnungspolizei'. Daarbij is 'openbare orde' als begrip le 
(onder)scheiden van 'openbare veiligheid', zoals dit laatste begrip werd gedefinieerd door het 
BVerfGE:*®® de bescherming van essentiële rechtsgoederen, zoals teven, gezondheid, 
vrijheid, eer, eigendom, en vermogen van het individu evenals de rechtsorde en de inrichting 

*®̂  Het voorstel wekt de indmk dat gevaar voor de openbare orde en de (nationale) veiligheid 
uitsluitend is te duchten van extreem rechts. Ook 'extreem' links (anti-globalisten. anders-
globalisten en autonomen) genieten de belangstelling van de Duitse veiligheidsdiensten. 
*®® BVerfGE 1 BvQ 9/01 van 26 januari 2001 {Holocaust-Gedenktag) en BVerfGE 1 BvQ 
28/01 van 12 Juli 2001 {Love-Pamde). 
*®* Vgl. artikel 5 WOM. In Duifetand is het eveneens mogelijk om als voonvaarde te stellen dat 
de demonstranten de gemaakte rommet weer opmimen. 
*®® Zie par. 3. afd. 1 (uniformverbod) en par. 17a (vermommingsverbod) van het 
Versammlungsgesetz. Overigens is het opleggen van een uniformverbod of een 
vermommingsverbod in de literatuur omstreden. 
*®® Het Versammtungsgesetz staat, evenals de Nederiandse WOM, niet toe dat een 
demonstratie wondt verboden vanwege de inhoud. 
*®' Een handzaam overzicht biedt; Wissenschafliiche Dienste des Deutschen Bundestages, 
'Mög lich keiten und Grenzen einer Beschrankung rechfeextremistischer Versa mml ung en' van 
Schwidden, 12 april 2000. geactualiseerd 8 januari 2005, WF 111-064/00. 
*®® Met name in de deelstaten Beieren, Beriijn, Brandenburg. Hamburg, Hessen, 
Mecktenburg-Vorpommem. Nedersaksen. Noord rei n-Westfalen, Reinland-Pfalz, Saksen-
Anhalt, Sleeswijk-Holstein en Thüringen). 
*®® BVerfGE 69,315.1 BvR 233/81, de gemchtmakende Brokdorf-uitspraak van 14 mei 1985. 
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van de staat. Handhaving van de orde kan aldus langs strafrechtelijke weg geschieden met 
de daartoe geëigende (strafrechtelijke) middelen zoals staande houding, aanhouding, 
ophouding en bewaring. 
In een enkele deelstaat is er voor gekozen om de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid in een afzonderiijke wet te regelen, zoals zeer uitvoerig is geschied in de deelstaat 
Hessen.*®® Zo mag, op grond van een aanleiding op basis van (XDncrete feiten of 
omstandigheden een persoon worden aangehouden en vertioord in hel kader van de 
handhaving van de openbare orde. Hoewel het instrument veel overeenkomst vertoont met 
de strafrechtelijke variant, mag het geen strafrechtelijk doel dienen. De vrijheid kan voor 
maximaal 24 uur worden ontnomen in hel kader van het afweren van gevaar. Wanneer de 
vrijheidsbeneming dient ter vaststelling van de identiteit is zij begrensd tot maximaal 12 uur.*®* 
Daamaast voorziel de wet in een bevoegdheid tot hel geven van venvijderingsbevelen 
(Platzvenveisung)*®^ en een verblijfsverbod (Aufenthaltsverbot) voor maximaal drie 
maanden.*®® 

Algemeen en 'Bundesweit' is het 'Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)' van mei 1968 
van belang.'*' Deze wet geeft de mogelijkheid om op federaal niveau, deelstaatniveau, maar 
ook op lokaal niveau, ordehandhavend op te treden door boetes op te leggen. Als tegen 
gedrag, dat als 'Ordnungswidrigkelt' wondt aangemerict,'̂ ' niet met strafrechtelijke middelen 
wordl opgetreden,'®' kunnen bestuuriijke autoriteiten een geldboete opleggen lussen de 5 € 
en 1.000, € aan natuuriijke personen. Aan rechtspersonen zijn de mcDgelijke boetebedragen 
aanzienlijk hoger.'*' Voor lichte vergrijpen legen de openbare orde is een waarschuwing 
mogelijk ('Venvarnungsgeld) die de overtreder tussen de 5 € en 35 € kan kosten.'®' Tegen een 
boeteoplegging slaal als rechfemiddel beroep (binnen twee weken) bij de rechter operv®' met 
de mogelijkheid van verzet''' Bij niet betaling is gijzeling mogelijk.'' Enkele vergrijpen zijn als 
zodanig in de wel omschreven, zoals de weigering om desgevraagd naam en geboortedatum, 
beroep en nationaliteit op te geven, het opgeven van een valse naam of het deelnemen aan 
een verboden demonstratie. Van enkele bepalingen is de omschrijving bepaald mim te 
noemen.'®' hetgeen vragen met betrekking tot het 'lex certa' beginsel oproept. 

*®® Hessisches Gesetz über die öffentiiche Sicherheit und Ordnung (HSOG) van 26 juni 1990 
jGVBI 1 S. 197. 534), zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 Januari 2005 (GVBl. I S. 14). 

Art. 35, respectievelijk het eerste en tweede lid HSOG. 
*®̂  Art. 31 HSOG. 
*®® Art. 31 lid 3 HSOG. 
'*' Voluit: 'Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Febmar 1987 (BGBl. 1 S,. 602), zulezt geandert durch Artikel 24 des Geselzes vom 22. 
December 2006 (BGBl I S.3416', tekst le raadplegen op www.Juris.de. 
'̂ ' Zie voor de begripsbepaling het eerste artikel van deze wet: "Eine Ordnungswidrigkelt 1st 
eine rechtswidrige und vonverfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes 
venvirklichl, das die Ahndung mil einer Geldbupe zulöpt.' 
'®'Art. 21 OWiG. 
'*'Art. 30 OWiG. 
'®'Art. 56 OWiG. 
'®' Art. 67 OWiG. 
"•Art. 79 OWiG. 
f®' Art. 96 OWiG. 
'®' Bijvoorbeeld art. 118, dat als inbreuk op de openbare orde 'Belastigung der Allgemeinheit' 
omschrijft als; (1) Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vomimmt, die 
geeignet ist, die Allgemeinheit zu belastigen oder zu gefahnden und die öffentiiche Ordnung 
zu beeintrachtigen.' 

125 

http://www.Juris.de


8.2.5 'Abschuss' 

Naast maatregelen die in Europees verband zijn getroffen*®* heeft de Duitse wetgever de 
daarmee samenhangende invoering aangenomen van een bevoegdheid voor de gewapende 
stiijdkrachten om vliegtuigen voor de burgeriuchtvaart 'uil de lucht te schieten' wanneer blijkt 
dat deze met een kennelijk terroristisch oogmerk zijn gekaapt teneinde ze als 'projectielen' op 
strategische doelen, zoals kemcentrales, te lalen neerstorten.*®® De betreffende wet (een 
aanpassing van hel Luftsicherheilsgesetz), die door de Duitse Bundestag reeds was 
aangenomen, ging uit van de afweging van een betrekkelijk klein veriies aan mensenlevens 
en materieel tegenover potentieel grotere schade voor mens en mitieu. Protesten tegen deze 
wet van met name enkele piloten uit de burgeriuchtvaart bij het BVerfGE hadden succes: het 
wetsvoorstel werd in stiijd met de GG verklaard vanwege de aantasting van fysieke 
integriteit*®® Grool was dan ook de verbazing bij velen dat het plan in gewijzigde vorm 
opnieuw is geopperd door de minister van Binnentandse Zaken. W. Schëuble. 

8.2.6 Informatie en persoonsgegevens 

In het kader van beschemiing van de nationale veiligheid worden en zijn in de BRD diverse 
maatregelen ingevoerd of ovenvogen. zoals de 'Rasterfahndung', gebmik van gegevens die 
via tolsystemen zijn gegenereerd, verzameling en venvericing van biometrische 
persoonsgegevens, afluisteren van telecommunicatie en doorzoeking van digitale bestanden. 
Behalve generatie van gegevens is sprake van (verbetering en intensivering van) 
gegevensuitwisseling of zetfs gemeenschappelijke databestanden voor politiediensten 
onderiing en voor politiediensten en veiligheidsdiensten.*®' Deze ontwikkelingen zijn 
allesbehalve uniek voor de BRD,*®® maar de daarover gevoerde debatten en juridische 
procedures brengen de rechtestatelijke grenzen en de geoorioofdheid van de inbreuk op 
grondrechten, zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, duidelijk in beeld. 

8.3 De Verenigde Staten van Amerika 

8.3.1 Algemeen 

In de reeds eerder genoemde studie van Rogier c.s. in opdracht van het ministerie van BZK 
zijn al de voomaamste lijnen geschetst rond de handhaving van de openbare orde in de 
Verenigde Staten van Amerika. Zij zulten hier allereerst in het kort worden herhaald. Hun 
studie werd eind 2001, begin 2002 verricht Na 11 sepiember 2001 is er veel wetgeving van 
kracht geworden waarmee in de eerder genoemde studie nog geen rekening kon worden 
gehouden. Ingegaan zat worden op het karaker van deze wetgeving en in het bijzonder zal 
uiteraard gekeken worden gekeken worden naar eventuele nieuwe bestuuriijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen. 

*®* Het Kaderbestuit Terrorismebestrijding van 13 juni 2002 (2992/475/JI. Pb. EU L 164), maar 
ook de maatregelen ter uitwerking daarvan op nationaal niveau van de EU-staten, zoals in 
Duitstand de opneming van de omschrijving van een terroristische organisatie en 
terroristische misdrijven in artikel 129a van het Slrafgesetzbuch. Zie verder het 
'Terrorismusbekampfungsgesetz' van 9 januari 2002, BGB 2002.1-3 van 11 januari 2002 en 
het 'Ten^orbekampfungserganzungsgesetz' van 5 januari 2007. BGB t-1 van lOjanuari 2007. 
Daarin is onder meer voorzien (resp. de artiket 7. 8 en 9) in wijzigingen van het 
'Vereinsgesetz' met uitbreiding van mogelijkheden tot een verbod van buitenlandse 
verenigingen en het 'Passgesetz' en 'Gesetz über Personalauswelse' met de opname van 
vingerafdmkken in het paspoort. 
*®® Een soortgelijke bevoegdheid komt in Nederiand toe aan de Minister van Justitie. 
*®® BVerfGE 1 BvR 357/05 van 15 febmari 2006 (Abschuss). 
*®' 'Gemeinsame Dateien Gesetz', Gesetzesentwurf van 16 oktober 2006, Deutscher 
Bundestag, Dmcksache 16/2950 ten behoeve van een anti-teneur databank. 
*®® Politiesamenwerking, waaronder informalieuitwisseling, werd reeds beoogd in de 
Overeenkomsl van Schengen van 1985 en heeft onlangs een belangrijke versterking 
gevonden in het Verdrag van Prüm. Daamaast en parallel daaraan zijn er ook 'verbeteringen' 
op nationaal niveau, zoals recentelijk de koppeling van potitie-gegevensbestanden in 'blue 
view' in Nederiand. 
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Veel kritiek is er op de hel vergaande karakter van de nieuwe overheidsinstmmenten, maar 
op die kritiek is ook de nodige kritiek gekomen. Van beide za! hieronder in kort verslag 
worden gedaan. 

8.3.2 Bevoegdhedenstmctuur (tot 2002) 

De bevoegdheid om regels te stellen ter handhaving van de openbare orde is grotendeels 
toegekend aan staten en gemeenten. Daamaast kunnen, op basis van federale-, staats- of 
gemeentelijke wetgeving, ook politie en uitvoerende overheidsdiensten regels stellen. 
Aangezien het - gegeven het tijdsbestek van het onderzoek - onmogelijk was om de 
wetgeving van alle deelstaten van de VS in kaart te brengen, is wederom aansluiting gezocht 
bij het onderzoek van Rogier c.s. en worden hier vooral opmerkingen gemaakt over de 
deelstaat New York. 

'Bij openbare orde handhaving ligl het zwaartepunt bij de lokale overheid (een gemeente/de 
burgemeester). Ingrijpender bevoegdheden en zwaardere sancties zijn alleen aan de orde 
(ingrijpen door de gouverneur van de staat, inzet staatspolitie of nationale garde) indien 
openbare orde verstoringen het lokale niveau te boven gaan.' 

De burgemeesier is in eersie instantie verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare 
orde in zijn gemeente. Net als in Nederiand wordt bij rampen en noodtoestanden de 
bevoegdheden opgeschaald en komt vooral de gouverneur van de staal In beeld. Gemeenten 
kunnen bij een verstoring van de openbare orde kiezen voor de inzet van plaateelijk 
politiepersoneel, staatspolitie of nationale garde. Veel naburige gemeenien sluiten met elkaar 
een overeenkomst over de inzet van politiepersoneel om elkaar te ondersteunen bij verstoring 
van de openbare orde. 

Federale wetgeving is gericht op ondersteuning van staten en gemeenten in hun taak de 
openbare orde te handhaven. Opvallend Is dat het daarbij gaat om wetgeving met een 
strafrechtelijk karakter. Zo is er anti-oproenvet ult 1968, die voorziet in een boete of 
gevangenisstraf indien men zich schuldig maakt aan oproer. De wet kan preventief worden 
gebmikt, omdal niet vereist is dat daadwerkelijk oproer plaatsvindl. Er moel sprake zijn van 
een openbare handeling en bedoeling om zich in te laten met "een verstoring van de 
openbare orde die met zich meebrengt een daad of daden van geweld door een of meer 
personen die deel uitmaken van een groep van drie of meer personen, waarvan de handeling 
of handelingen een duidelijk gevaar betekenen of zullen betekenen met betrekking tot schade 
of hel toebrengen van letsel, of een dreiging dat zutke handelingen zullen plaatsvinden". De 
wet inzake burgeriijke ongehoorzaamheid uit 1968 verbiedt het vervoer van wapens langs 
slaatsverbi nding slijnen voor gebmik lijdens een verstoring van de openbare orde. Verder 
verbiedt de obstructie van functionarissen die belasi zijn met de handhaving van de openbare 
orde. Daarmee hebben ook deze bepalingen een preventief karakter. 

Binnen de staat New Yoric kunnen de lokale autoriteiten (gemeenteraad) verordeningen 
afkondigen en vergunningen verlenen voor onder meer evenementen, manifestaties en 
demonstraties met als doel de handhaving van de openbare orde. Degenen die een 
evenement, manifestatie of demonstratie willen organiseren, dienen te beschikken over een 
vergunning, tn de vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met het oog op een 
ordelijk verioop. De tokale overheid kan de rechter vragen een evenement, manifestatie of 
demonstratie (tijdetijk) te verbieden, ter bescherming van het publiek (dwangbevel). Verder 
kunnen de tokale autoriteiten binnen het gebmik van openbare wegen en plaatsen 
reglementeren en het betreden daarvan zonodig verbieden (bijvoorbeeld door wegafeluiling of 
afeettingen). Ook uitvoerende diensten van de federale overheid ofde staat kunnen 
evenementen, manifestaties en demonstraties reglementeren, voor zover ze daartoe bevoegd 
zijn, bijvoorit^eeld omdat het gror?dgebied van de federale overheid ofde staat betreft. 

Verder kunnen de lokale overheid en uitvoerende overheidsinstellingen, op basis van 
bouwregelgeving, veiligheidsvoorschriften stellen die strekken tot het veilig en ordelijk gebmik 
van gelegenheden die worden gebmikt voor (sport)evenementen en manifestaties. 
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De bevoegdheid om le reglementeren wordt begrensd door de grondwettelijk*®® 
gewaarborgde vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vereniging, tn de praktijk 
toetsen rechtbanken nauwgezet of er geen sprake is van een ongeoorioofde inbreuk op een 
van deze rechten. In het recht op vereniging tigt besloten dat hel 'vreedzaam' moet zijn. ts dat 
niet het geval, dan kan de overheid ingrijpen. De overtieid moet dan aannemelijk maken dat 
er een cmciaal (slaats)belang in het geding is en dat proportioneel wordt opgetreden. Politie 
en overheidsdiensten kunnen ook informatie verzamelen over protestgroeperingen en op 
handen zijnde demonstraties door middel van toezicht en infiltratie. 

tn de Staat New York bestaan geen bestuuriijke preventieve maafregeten met een 
vrijheidsonlnemend karakter. Vrijheidsbepericende gevolgen kunnen wet worden veriDonden 
aan het niet naleven van vergunningen voor evenementen, manifestaties en demonsfraties. 
tn repressieve zin mogen strafeancties op etk individu dat het strafrecht schendt worden 
toegepast, met inbegrip van jongeren. Specifieke strafrechtelijke wetten die relevant zijn bij 
verstoringen van de openbare orde vatten onder de atgemene noemer delicten tegen de 
openbare orde, publieke gevoeligheden en hel recht op privacy. 

De politie mag iedere persoon arresteren voor elke overtreding als er redelijke vermoedens 
bestaan dat onderhavige persoon het delict in zijn aanwezigheid heeft gepleegd. Deze 
bevoegdheid wordt in de praktijk mim geïnterpreteerd. Om emstiger problemen vóór te zijn. 
wordt vaak snel overgegaan tot preventieve arrestatie. 

Hoewel dus ook wel gebmik maakt van meer bestuursrechtelijke instmmenten, zoals de 
vergunning is wel duidelijk dat het zwaartepunt ligt blj de strafrechtelijke handhaving van de 
openbare orde. Geven deze strafrechtelijke context is het ook niet verwonderiijk dat het 
vooral het federale ministerie van Jusiitie is dat zich verantwoordelijk weet voor het verienen 
van advies en praktische ondersteuning bij het voorkomen van verstoringen van de openbare 
orde. 

8.3.3 Nieuwe bevoegdheden 
Hel beeld zoals dal in het eerdere onderzoek van Rogier c.s. oprees moet inmiddels drastisch 
worden aangevuld. Na 9/11 en ook nog voor een deel na de ramp veroorzaakt door de 
oricaan Katrina, zijn er lal van veranderingen doorgevoerd, die vooral in hel kader staan van 
het verbeteren van de veiligheid, waaronder het voorkomen van terroristische aanslagen en 
hef daadwerkelijk kunnen optreden als zich rampen voltrekken. 

In 2001 al werd de USA PATRIOT Act van kracht, die belangrijke veranderingen bracht in de 
bevoegdheden tot 'law enforcement', het verzamelen van informatie over personen en 
groepen van personen, het delen van informalie door de autoriteiten en het geheim houden 
van informatie voor het publiek. Heel veel en zeer ingrijpende maatregelen werden van 
kracht, waaronder ook incommunicado detentie, venminderde toegang tot een advocaat, 
mimere bevoegdheden voor huiszoekingen, onderzoek aan lichaam en kleding en bewaking, 
afluisteren van telefoons, voicemails, inzage in e-mails en internetverkeer, toegang tol 
dalastanden (o.a. leengedrag bij bibliotheken) etc. Aangezien deze bevoegdheden zich 
echter vrijwel uitsluitend in de strafrechtelijke context afspelen, zal de bespreking van deze 
wetgeving hier beperict kunnen blijven. 

De belangrijkste bestuuriijke maatregel die, deze omvangrijke wel*'® bevat, is die van de 
preventieve detentie van 'noncitlzens suspected of terrorism offences' op basis van een bevel 
van de Attorney General, de minister van Justitie. Normaliter moeten gevangenen binnen 48 
uur door een rechter worden gehoord, tn de USA PATRIOT Act werd de regeting opgenomen 
dat binnen 7 dagen de gedetineerde een strafbaar feit ten laste zou worden gelegd dan wet 
dat de betrokkene in een uitzettingsprocedure zou worden geplaatst*'* Vrijwel onmiddellijk 

*®® ln de federale grondwet en die van iedere staal afeonderiijk (ic New York). 
Hoe hoog de nood werd gemaakt bleek toen de voormalige minisler van Justitie, John 

Ashcroft, aan Congress slechls een week gaf om de wet goed te keuren en dan ook nog eens 
zonder amendementen aan te nemen! 
*'* Sec. 236A (a) (6). 
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werd van deze bevoegdheid gebmik gemaakt om buitenlanders van Arabische aflcomst 
maandenlang vast te houden en zelfe langer dan de maximale periode van 6 maanden die de 
wet toestaat. De brede bevoegdheid om detentie toe te passen op personen die voor 
uibetting in aanmerking komen, vormde hierbij de beweerde juridische basis.*'^ 

Aanvullende regelgeving vond onder andere plaats op het gebied van veiligheid van de 
burgeriuchtvaart* . de grensbewaking en het verstrekken van visa*'* en de bescherming 
tegen biolerrorisme.*'® 

In 2002 Werd een nieuw departemenl ingesteld, het Department for Homeland Security. De 
desbetreffende State Secretary werd toegemst met ingrijpende coördinerende en 
organisatorische bevoegdheden, waaronder ook het reorganiseren van ambtelijke diensten 
en agency's, allemaal met het oog om de operationele effectiveit te vertiogen in hel licht van 
de bescherming van hel land tegen terroristische aanvallen.*'® 
In het ticht van de Nederiandse discussie over de eventuele inrichting van een departemenl 
voor Veiligtieid, waarin de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zouden opgaan, is 
het wellicht interessant om te metden, dal de creatie van het Department for Homeland 
Security niet heeft geleid tot opheffing van departementen. 
Vanuit Amerikaans juridisch perspectief is veet interessanter dat er een subtiele link werd 
gelegd tussen 'nationa! security' en 'homeland security'. Van oudsher zijn hel de federale 
autoriteiten die bevoegdheden hebben op hel gebied van de 'nationa! security'. Door ook 
'homeland security' in dat licht te plaatsen werd min of meer de weg vrijgemaakt om op meer 
op terreinen te treden die voorheen vooral als deelstatelijk werden beschouwd. Het voert te 
ver om hier in delail op in le gaan, omdat dil voor de Nederiandse situatie nauwelijks relevant 
is, maar om een idee te geven; uniformeren van informatie op rijbewijzen, aanpak van 
witwaspraktijken en quarantaineregelingen. Verder zijn er in de Homeland Security Act voor 
de State Secretary en de Inspector General tal van 'coöndinerende' bevoegdheden 
opgenomen richting 'Non-Federal Entities, zoals de deelstaten en het lokaal bestuur o.a. op 
het gebied van planning, uitmsting. training, communicatiesystemen en subsidiëring van 
'emergency response providers'. 
Op federaal niveau werden verder vooral initiatieven ontplooid om infomiatie te laten delen 
tussen veiligheidsdiensten en 'law enforcement agencies', maar ook met het lokale 
bestuur,*^ venuiming van de mogelijkheden van uifeetting. de inzet van militairen voor 
binnenlandse doeleinden (voorheen slechte mogelijk als de constitutie of Congress dat 
expliciet toestonden).*'® 

De orkaan Katrina heeft wel veel menselijk leed gebrachl, maar relatief weinig juridisch 
nieuws. Wel er regelgeving van kracht geworden die gebmikmakend van het Defense 
Produclion Act 1950 aan autoriteiten, met name de president de bevoegdheid geeft om 
bedrijven de het beve! te geven om aan overheidscontracten prioriteit te geven boven andere 
contracten. Ook moet deze wetgeving hel mogelijk maken om 'kritische infrastmctuur', zoals 
elektriciteitscentrales in tijden van nood te beschermen. Het is echter, ook voor Amerikanen. 
zeer onduidelijk door wie en hoe hiervoor bevoegdheden kunnen worden ingezet.*'® 

*". MacKinnon. A.D. (2007), 'Counterten-orism and Checks and Balances; the Spanish and 
the American Examples'. 82 New Yori< University Law Review 602, May 2007. 
*'® Aviation and Transportation Security Act. 
*'* Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act. 
*'® Health Security and Bioten-orism Preparedness and Response Act. 
*'® Een en ander is gedetailleerd beschreven in Titie I en Titie lll e.v. van de Homeland 
Security Act of 2002. 
* " Sec. 201 (6) Homeland Security Act 
*'® Zie voor veel van dit alles het document National Strategy for Homeland Security, Office of 
Homeland Security, July 2002. 
*'® Littlejotin, J.M. (2006), 'Using all the King's Horses for Homeland Security; Implementing 
the Defense Production Act for Disaster relief and Critical Infrastiucture Protection', 36 Public 
Contract Law Joumal 1, Fall 2006. 
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8.3.4 Commentaren 

In de politiek, maar vooral in de juridische literatuur en praktijk*®® is er veel kritiek gekomen op 
de nieuwe bevoegdheden. Met name de USA PATRIOT Act met zijn verreikende 
bevoegdheden is door velen onder vuur genomen. Dat het hier veelal om zeer vergaande 
bevoegdheden ging, daarvan was zich ook de wetgever wel van bewust. Niet voor niets 
waren er tal van bepalingen van een horizonclausule, of in Amerikaans 'sunsetclause' 
voorzien. Niettemin is de regering Bush er in 2005 in geslaagd om vrijwel de gehele 
wetgeving, althans in haar kern, overeind te houden.* 
De belangrijkste algemene kritiek is wel dat de grondrechten met voeten worden getreden en 
dat balans tussen veiligheid en vrijheid leveel naar hel eerste is doorgeslagen. In de literatuur 
komt men vaak de gedachte tegen dal met behulp van de 'rethoric of war' de 'mie of law' 
wordl geschonden. ®̂  
Rechters, inclusief het Supreme Court, hebben duidelijk gemaakt dal er niet zoiets bestaat als 
een 'national security exception' op het eersie en vierde amendement, zodat er niet op 
eenvoudige wijze afgeweken mag worden van hel rechl op publieke toegang tot 
'governmental legal proceedings', er grenzen werden gesteld aan speciale 
deportatieprocedures en er nog steeds een 'warrant', een rechteriijice instemming nodig is 
voor een telefoontap.*®® 
Veel kritiek op hel feil dal veel bevoegdheden niet meer worden uitgeoefend in geval er 
sprake is van 'probable cause' of 'reasonable suspicion', maar dat er eigenlijk sprake is van 
'racial profiling', hetgeen een schending van het 4th Amendment zou opleveren.*®* 
Meer in het algemeen is de kritiek dat Congress en de rechteriijke machl veel te 
temghoudend zijn in het beoordelen van de maatregelen die door het bestuur worden 
voorgesteld en uitgevoerd. Maar er zijn ook wel tegengeluiden. Zo hebben Posner en 
Vermeule in diverse studies de interessante these ontwikkeld en onderbouwd dat de regering 
beter dan rechtbanken en de wetgever in staal is om de juiste balans le vinden tiJssen 
veiligheid en vrijheid. ZIJ zijn van oordeel dat juristen niet voldoende in slaat zijn om in lijden 
van te beoordeten wat werkelijk nodig is voor effectief bestuur en dat bovendien de 
Amerikaanse geschiedenis leert dat in tijden van 'emergencies' de executieve relatief 
terughoudend optrad en dat vrij snel de normale verhoudingen weer werden hersteld. *®® 

Speciaal voor het lokale bestuur is relevant, dat veel van de bevoegdheden die onder de 
noemer van 'homeland security' worden uitgeoefend met name geschieden met inzet van de 
lokale politie, zoals proactieve surveillance om terroristen en ten'oristische activiteiten op le 
sporen. Dat heeft zeker in de steden waar grote concentraties allochtonen wonen negatieve 
gevolgen voor de relatie tussen het lokale bestuur, de politie In het bijzonder en grote delen 
van de gemeenschap. "Zijn we niet le vertrouwen? En is de politie wel te vertrouwen?", zijn 
vragen die rijzen. Daar komt bij dat de voordelen van het identificeren van terroristen, anders 
dan bij reguliere criminaliteit of openbare ordeproblemen, niel direcl ten goede komen aan het 

*®® Zo heeft ook de American Bar Association in een brief aan Congress duidelijk gemaakl dat 
zij bezorgd is over hel feit dat er onvoldoende 'Congressional oversight' is om te vooricomen 
dat er inbreuken worden gemaakl op het 1®, het 4® en 5° amendement. 
*®* Zie ook het commentaar van Yeh, B.T. en Doyle, C. (2006). USA PATRIOT Improvement 
and Reautorization Act of 2005: A Legal Analysis, Congmssional Research Sen/ice, 
December 21,2006. 
*®̂  Wood. D.P.(2003), 'The Rule of Law in times of stress', 70 University of Chicago Law 
Review 455, winter 2003. 
*®® Sedler. R.A., Keith, J. (2004). 'The Constitution and Nationa! Security from Haddad lo 
Sinclair'. 5 Joumal of Law In Society 359, Winter 2004. 

Sydejko, R.J. (2006), 'International Influence on Democracy: How Terrorism exploited a 
deteriorating Fourth Amendment', 7 Joumal of Law in Society 220, Spring 2006. 
*®® Hun afeonderiijke en gezamenlijke studies zijn geculmineerd in een zeer interessant 
boekweric; Posner, E.A. en Vermeule, A. (2007), Tenor in the Balance, Security, Liberty, and 
the Courts, Oxford University Press, o.a. p. 6. 10 en 180. Ook hun argumentatie om 'coercive 
interrogation' toe te staan (het meerdere - doodschieten - in tijden van nood ter bescherming 
van de bevolking mag immers ook) is op z'n minst uitdagend en intrigerend. Zie p. 183 e.v. 
van het genoemde werk. 

130 



lokale bestuur - het is vooral een nationaal en internationaal probleem - met ats gevotg dat 
het lokale bestuur er weinig in ziet om er veel weric van te maken.*®® 

8.4 Frankrijk 

8.4,1 Handhavir^g van de openbare orde 

Het overheidshandelen ter handhaving van de openbare orde wordt in de Franse juridische 
dogmatiek ondergebracht bij het strafrecht en het bestuursrecht. In het bestuursrecht wordt 
aan de taak handhaving van de openbare orde een betekenis toegekend waarin preventie 
een sleutelrol vervult Deze vorm van handhaving wordt geacht te zijn gericht op het 
vooricomen van uiteenlopende risico's. Het gaat dan om risico's op ongevallen in het verkeer, 
op wanorde in het publieke domein en op epidemieën.*®' Meer in het bijzonder wordt onder 
preventie in deze handhavingstaak, ta police administrative, verstaan het voorkomen van het 
(risico op) onlstaan van wanorde, de verergering ervan en het voortduren ervan.*®® In de 
uitoefening van deze handhavingstaak wordt voorat de rot van de police municipale 
gesignaleerd die onder leiding staat van de maire. 

De gesignateerde verantwoordelijkheid van de metres om via deze handhavingstaak 
uitdmkking te geven aan de sécurité publique. Is onlangs uitgebreid met een 
verantwoordelijkheid voor de prevention de la détinquance. De wet van 5 maart 2007 die 
deze uitbreiding mogetijk maakt is door de toenmalige minisler van binnenlandse zaken 
Sarkozy tot stand gebracht ats ondersfreping van zijn nieuw ingezette preventiepolitiek.*®® tn 
zijn motivering bij het wetsvoorstel zoekt hij nadmkketük aansluiting bij de eendere prestaties 
van de potitie in tiet terugbrengen van de criminaliteit ®® tn deze preventiewei wordt 
aangeknoopt bij hel begrip openbare orde. De wel heeft namelijk belrekking op situaties 
waarin sprake is van infractions causanl un trouble a l'ordre publique (artikel 1). Hiermee lijkt 
een breder openbare orde-begrip te worden geïntroduceerd, of althans een mimere 
interpretatie van dat begrip gepresenteerd, dan in de dogmatiek gangbaar is. Het is in ieder 
geval duidelijk dat de maires ats spin in dit breder gesponnen preventieweb moeten gaan 
opereren, zij het niet exclusief Hierbij wordt veel betang toegekend aan een voldoende 
informatieverstrekking zodat zij hun bevoegdheden uit kunnen oefenen. 

Het gaat daarbij in het bijzonder om situaties in de sociale, bijvoorbeeld familiale, en 
educatieve sfeer, waarbij ook verschillende professionals betrokken kunnen zijn. In bepaatde 
omstandigheden kan het nodig zijn, zo voorziet de wet, dal deze professionals informatie aan 
de maires verstrekken ter uitoefening van hun functie (artikel 8). De maire heeft de 
bevoegdheid om een situatie de hem bekend is aan te brengen bij een kinderrechter, zodat 
deze op de hoogte is van de probtemen binnen een gezin (artikel 10). Bovendien kan een 
maire jongeren die gedrag vertonen dat een aantasting kan betekenen van de goede orde. in 
het bijzijn van hun ouders, oproepen naar de mairie te komen om ze daar lot de orde te 
roepen (artikel 11). Ook kan de maire, om de schoolverplichtingen van leeriingen in de gaten 
te houden, gegevens tot zich nemen van de financiële schoolgeld-inningsinstelling omtrent de 
betalingen en van scholen zelf omtrent schorsingen (artikel 12). 

*®® Thacher, D. (2005). 'The Local Role of Govemment in Homeland Security', 39 Law and 
Society Review 635, September 2005. 
*®' Chapus, R. (2001), Dmit administmtif general, 15° éd., Montchrestien. 
*®® Rivero, J. en Waline, J. (1996), Droit administmtif, 16^ éd., Dalloz. 
*®® Loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative a la prevention de la délinquance. 
*®° No 433 - Projet de loi relatif a la prevention de la délinquance; expose des motife, le 28 
juin 2006. 
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In schema ziel het voorgaande er als volgt uit: 

Overheidshandelen ter handhaving van de openbare orde 
(Frankrijk) 

\ ' 

Bestraffing van 
verkeersovertredingen 

Verkeerscontroles 
Identiteitscontroles 

' ' 

Grondslag: 
Code Pénal 

' ' 
Handhavingstaak: 

Police administmtive 
Preventiet tbv: 

• La sécurité publique 
' La tmnquillité 

pubSique 
• la salubrité publique 

' ' 
Grondslag; 

Code Générale des 
Collectivités Territoriales 

• ' 

Aanvullende preventieve 
taak tav: 

• L'action sociale et 
educative 

•' 
Grondslag: 

Aanpassingswet van 5 
maart 2007 

2 Schema handhaving openbare orde Frankrijk 

8.4.2 Terrorismebestrijding^^* 

De Franse wetgeving die overheidshandelen ter bestiijding van terrorisme mogelijk maakt 
gaat onder andere temg tot een wet uit 1936, op grond waarvan groepen die (vermeend) 
len-orisme bevorderen kunnen worden ontbonden. Sinds 9/11 zijn er verschillende wetten die 
gericht zijn op de bestrijding van terrorisme bij gekomen. In 2004 kwam een aanpassingswet 
tot stand die de georganiseerde misdaad als tertoristische overtreding een plek gaf in de 
strafwetgeving. Daarnaast maakle de wel verschillende nieuwe onderzoekshandelingen 
mogelijk. Ook wenden strafverzwaringen vastgesteld voor aan tertorisme gerelateerde 
overtredingen. In 2006 werd met een nieuwe wel getracht om bestraffing en preventie bijeen 
te brengen. Aanvullende strafverzwaringen werden gecombineerd met nieuwe vormen van 
(XDntrote. De wet van 2006 maakt het onder andere mogelijk om videocamera's te gebmiken 
ats surveillance middel (artiket 1). Ook kunnen er confrotes worden uitgevoerd in 
internationale freinen (artikel 3). Verschillende aanpassingen vonden hun plaats in de Code 
Pénal. Daarin wordt een eigen titet aan het terrorisme gewijd (Livre IV, Tifre II: Du 
Terrorisme). 

Naast de sfrafwetgeving heeft de terrorismebestrijding door de Franse overheid ook een 
grondslag in vreemdelingen- en asielwetgeving. Deze wetgeving maakt het namelijk mogelijk 
om asiel te weigeren aan personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terroristische 
activiteiten. Eenzelfde verdenking kan, sinds 2005, leiden tot uitzetting, tn noodgevallen kan 
deze maatregel per direct worden uitgevoerd, tn de gevallen die door deze wetgeving 
mogelijk worden gemaakt gaat hel uitdmkkelijk om bestuuriijke beslissingen.*®^ 

*®* Voor deze paragraaf is gebmik gemaakt van; Committee of experts on ten'orism 
(Codexter), Pmfiles on Counter-Termrist Capacity: France, June 2006 en Implementation of 
United Nations Security Council msolution 1624: mport ofFmnce in msponse to the 
quest/ons ofthe Counter-Terrorism Commitfee. 7 July 2006 (S/2006/547). 
* In de tekst aangeboden aan de Counter-Terrorism Committee van de VN staat; 
'administrative decision'. Zie p. 6 van het rapport. 
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Samenvattend levert de terrorismebestrijding in Frankrijk het votgende beeld op: 

Overiieidshandelen ter bestrijding van ten'orisme 
(Frankrijk) 

Onderzoekshandelen 

' ' 

Vervolgingshandelen 

"' 

Bestuuriijk handelen 

Videosurveillance 
Identiteitscon trole in 
intemationale treinen 
(e.a.) 

I 

I 
Aanvallen op het 
leven 
Gijzelneming 
Samenzwering 
Financiële 
ondersteuning 
(e.a.) 

Afwijzing van asiel 
Uifeetting 

Grondslag; 
Code Pénal/ Code de 

Procedure Pénal 
(incl. wet van 23 januari 

2006) 

Grondslag: 
Code Pénal/ Code de 

Procedure Pénal 

ï 
Grondslag; 

Code ESEDA 

3 Schema overheidshandelen ter bestrijding van terrorisme Frankrijk 

8.4.3 Commentaren 
De literatuur over veiligheid en de omgang met criminaliteit in Frankrijk heeft in ieder geva! 
één dominant thema en dat betreft de verhouding tussen het centrale en het decentrale 
bestuur. Erworden lastige vragen opgeworpen ats; wie is er nu eigentijk verantwoordelijk voor 
het veiligheidsvraagstuk?*®® Verder is er kritiek op een gebrek aan evaluatie van bijvoorbeeld 
de politiek van de police de proximité. de tendens om meer verantwoordelijkheden bij de 
lokale bestuurders le leggen.*®* Een ander punt in de literatuur betieft de rol van de politie. 
Omdat er naasl het nationale politiekorps en de gendarmerie ook nog polices municipales zijn 
die een belangrijke rol spelen bij de handhaving van de openbare orde in bovengenoemde 
zin. roept dat vragen op over onderiinge vertioudingen en territoirafbakening. En daar speelt 
ook de vraag; hoe dicht bij de burgers slaat de politie eigenlijk?*®® 
In de voorbereiding op de besproken preventiewet van 2007, is er door de Franse nationale 
mensenrechtencommissie kritiek geuit op de rol van de maires in het, toen nog, voorslel van 
wet. De commissie signaleert de loenemende verantwoordelijkheid van de maires voor hel 
veiligheidsvraagstuk, maar twijfelt of voldoende is doordacht wat de consequenties van die 
toename zijn voor de relatie met de burgers. Voorat de vraag naar effectieve 

493 Maittard, J. de (2005), 'The governance of safety in France. Is there anybody in charge?. 
Theoretical Criminology, vol. 9(3), p. 325-343. 
*®* Maittard, J. de, Roche. S. (2004). 'Crime and justice in France. Time trends, policies and 
political debate', Eumpean Joumal of Criminology, vot. 1(1). 2004, p. 111-151. 
®® Zie respectievelijk : Matochet, V. (2006). 'Les polices municipales: police des villes ou 

polices des maires?', Les Cahiers de la sécurité, 61, 2*" trimestre 2006. p. 31-53 en Donzelot, 
J. en Wyvekens, A. (2002), 'Community policing el restauration du lien social. Potitiques 
locales de sécurité aux Etats-Unis et en France', Les Cahiers de la sécurité intérieure, 50, 4^ 
tiimestre2002, p. 43-71. 
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rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen al te ver ingrijpen door de maires verdiende volgens 
de commissie nadere aandacht*®® 
Samenvattend is een belangrijk leerpunt van de Franse ervaringen de vraag waar je de 
verantwoordelijkheid voor de omgang met hel veiligheidsvraagstuk legt als bijzondere 
uilwerking van hel decenlralisatieleerstuk. 

8.5 Verenigd Koninkrijk 

8.5.1 Handhaving van de openbare orde 

Bezien vanuit juridisch dogmatisch perspectief wordt openbare orde handhaving in het 
Verenigd Koninkrijk sbBfrechtelijk geïnterpreteerd en terrorismebestrijding zowel 
strafrechtelijk als staatsrechtetijtc. Bij lezing van de literatuur rijst het votgende beeld op: 
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4 Schema Handhaving van de openbare orde 

Criminaliteit en wanorde worden in het Verenigd Koninkrijk vaak in één adem genoemd. Het 
meest sprekende voorbeeld treffen we aan in de wetgeving hieromtrent; Crime and Disorder 
Act 1998. Van een apart en eigen (fijnctioneet) rechfegebied lijkt geen sprake. Crime and 
disorder zijn een onderdeet van het atgemene strafrechtelijke beleid. Meer in het bijzonder is 
disorder en. positief gesteld, public order rechtsreeks verbonden met vragen omtrent policing, 
de inzet van de politiemacht 'Opvattend, maar venvarrend, is dat in dit verband wet wordt 
gesproken van 'administrative power" en dat het hier gaat om *a function of the executive'. 
Centraal in de wet staal een muttidimensionale aanpak. Vanuit de gedachte dal problemen in 
het kader van criminaliteit en publieke orde niet alleen komen en dat de overbeidsaanpak uit 
verschillende hoeken moet komen wordt gesproken van een 'joining up' strategie. Een 
voorbeeld daarvan is de community safety. De wet steekt in op het lokale niveau. Met oog 
voor lokale probtemen wordt gezocht naar lokale oplossingen. Daarbij wordl onderiinge 
samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen voorzien. 

Een mooi concreet voorbeeld van deze benadering is aan te treffen in het rapport "Safer 
places; the planning system and crime prevention" uil febmari 2004. Hel is een product van 
de samenwerking tussen consultanis, designers en representanten van verschillende 
ministeries, tnzet van het rapport is aandacht le vragen voor de vooricoming van crime and 

496 Commission Nationate Consultative des Droits de I'Homme (2006), Avis miatifau pmjet de 
loi sur la prevention de la délinquance, adopté te 21 septembre 2006. 
*®' Zie: Newbum. T. (2003). Crime and Criminal Justice Policy, 2nd ed.. Longman, p. 92 e.v. 
en: Travers, T. (2006), 'Policing and public order', Local Govemment Studies, vol. 32, no. 3, 
pp. 342-356, June 2006. 
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disorder in het kader van de inrichting van de publieke mimte. Criminaliteitspreventie wordt 
gezien als een onderdeel van hel mimtelijke ontwerpproces. In het rapport worden beginselen 
geformuleerd die blj het ontwerpproces van belang kunnen zijn met hel oog op de preventie 
van criminaliteit Bovendien wordt aan de hand van een aantal casestudies inzichtelijk 
gemaakt hoe de omgang met criminaliteit een plek kan krijgen in het denken over de 
inrichting van het publieke domein. 

Andere wetten die bijdragen aan de handhavingstaak van de overheid in hel kader van de 
openbare orde zijn; Public Order Act 1986, Highways Act 1980, Criminal Justice and Public 
Onder Act 1994 en de Criminal Justice and Police Act 2001.*®® Verder kan nog gewezen 
worden op de Anti-social Behaviour Act 2003 en de Police and Justice Act 2006. In schema 
kan hel overheidshandelen worden weergegeven als te zien in figuur 5 (aan het eind van 
deze paragraaf). 

8.5.2 Ten'orismebestrijding 

Terrorismebestrijding kent in het Verenigd Koninkrijk een geschiedenis die temg gaat tot ver 
voor de aanslagen van 9/11. Het meest bekend zullen de ervaringen zijn met wat wel wordt 
genoemd 'the Irish issue'.®®® tn de literatuur over terrorisme maakt men een onderscheid 

501 

tussen twee aandachtsgebieden. Enerzijds is dat het aandachtsgebeid van terroristische 
activileiten met betrekking tot en voortkomend uil de verhouding tussen Groot-Brittannië en 
Noord-leriand, de eerder genoemde 'issue'. Met name deze vorm van terrorisme is invloedrijk 
geweest in de ontwikkelingen omtrent anti-lerrorisme wetgeving in het Verenigd Koninkrijk 
voor 2001. Sinds dat jaar is voorat die andere vorm van terrorisme die wordt onderscheiden, 
het intemationale teirorisme. tot ontwikkeling gekomen. Die ontwikketing kreeg nog een extra 
impuls met de aanslagen van 7 juti 2005 en de pogingen tot aanslagen op 21 juli van 
dafeelfde jaar op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.®®^ 

De nieuwste wet in dit kader is de Terrorism Act 2006. Deze wet benoemt een aantat nieuwe 
overtredingen. Zo wordt het aanzetten tot terrorisme (artiket 1), de verspreiding van 
terroristische publicaties (artiket 2), het geven of deelnemen aan terroristische opleidingen 
(artikel 6 en 8), omgang met radioactief materiaal (artiket 9-11) en voorbereidingshandelingen 
(artiket 5) straft)aar gestetd. Ook wordt het toegangsveriDod uitgebreid tol nucleaire terreinen 
(artikel 12). De grondslag van de huidige anti-terrorisme wetgeving werd at in 2000 gelegd 
met de toenmalige Terrorism Act 2000. In die wet werden de Prevention of Terrorism Act 
1989 en de Northem Ireland Act 1996 verenigd. De Act kwam tot stand naar aanleiding van 
aanbevetingen die werden gedaan door Lord Loyd of Benvick in diens onderzoek naar 
'Legislation against terrorism' in 1996. Uiteindetijk kreeg de wet een veet bredere sfrekking, 
omdal een mimere definitie van terrorisme werd gehanteerd dan door Lord Loyd was 
gedaan.®®® De aanslagen van 9/11 waren de direcle aanleiding voor de behoefte om de 
wetgeving (verder) aan te passen. Die wijzigingen kregen vorm in de Anti-Terrorism. Crime 
and Security Act 2001, die als aanvulling geldt op de Terrorism Act uit 2000. Ats gevotg van 

*®® Zie hierover uitgebreid de bijdrage van Fenwick. H.en Glister, J. in het eindrapport van hel 
onderzoek naar bestuuriijke bevoegdheden in het buitenland ter voorkoming van verstoring 
van de openbare orde; Rogier, L.J.J.. Hartmann. A.R., Verheij. M.J. en Mein, A.G. (2003), 
Handhaving van de openbare orde in het buitenland: overzicht van bevoegdheden, pmktische 
toepassing en toepasbaarheid in Nederiand, (eindrapport van het tweede deel), p. 25 e.v. 
*®® Voor deze paragraaf is gebmik gemaakt van; Committee of experts on terrorism 
(Codexter). Pmfiles on Counter-Termrist Capacity: United Kingdom, Aprit 2007 en 
Implementation of Security Council msolution 1624 (2005): mport of the United Kingdom in 
msponse to the Counter-Tenorism Committee's questions, 2 mei 2006 (S/2006/398). 
®®° Zie bijvoorbeeld S. Lee, Aspects of British political history 1914-1995, Routiedge. 1996. p. 
320 e.v. 
®®* Walker. C. (1986). The prevention oftermrism in British law. Manchester University Press. 
®®̂  Zie bijvoorbeeld de opmericingen in de brief van 7 september 2005 van de permanente 
vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk aan de voorzitter van de Counter-Terrorism 
Committee van de VN (S/2005/583). 
®°® Zie over de definitiekwestie rond terrorisme: Walker, C, 'The legal definition of "terrorism" 
in United Kingdom law and beyond'. Public law,, p. 331-352. 
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een uitspraak van de House of Lords werd een nadere vervolgstap nodig geacht. Op 16 
december 2004 deden de Law Lords uitepraak in een za: k waarin negen mensen in beroep 
waren gekomen tegen een uitepraak van het Court of Appeal van 25 oktober 2002. Blijkens 
de uitspraak meenden de negen appellanten in deze zaak dat zij onterecht werden 
vastgehouden op grond van het vierde deei van de Anti-terrorism, Crime and Security Act 
2001, in hel bijzonder op grond van de artikelen 21 en 23 van die wel, omdat dit in strijd zou 
zijn met het EVRM. De meerderheid van de Lords besloot dat er inderdaad sprake was van 
strijdigheid met het EVRM, in het bijzonder met de artikelen 5 en 14 'van dat verdrag.®®* Deze 
uitepraak was (mede) aanleiding voor de Home Secretary om te komen met een nieuwe 
Prevention of Terrorism Bilt, die na aanvulling door de House of Lords, op 11 maart 2005 
werd gepubliceerd als de Prevention of Terrorism Act 2005. De belangrijkste maatregel in die 
wet is de mogelijkheid voor de Secretary om een confrol order op te leggen.®®® Ook hier Is de 
rechter echier kritisch, hetgeen lijkt te duiden op nog weer een stag voor het anti-terrorisme 
beleid.®®® 

Schematisch weergegeven ziet het overheidsoptreden ter bestrijding van terrorisme er uit ats 
weergegeven in figuur 6. 

8.5.3 Commentaren 

De in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde wetgeving wordt voor wat belreft de implicaties 
voor de mensenrechten, met ingang van 2006, nauwlettend in de gaten gehouden door een 
speciaal daarvoor, door zowel het House of Commons als het House of Londs, opgerichte 
commissie. Janet Hiebert bespreekt in een recent artikel uitgebreid de 
totslandkomingsgeschiedenis van de commissie. De cxDmmissie maakt onderdeel uit van het 
project dat is ingezel met de totstandbrenging van de Human Rights Act 1998. De bedoeling 
is om een cultuur van rechtendenken binnen de overheid tot stand te brengen. De commissie 
levert daaraan een bijdrage door wetgeving te beoordelen op compatibititymet rechten en de 
vraag of de wetgeving te rechtvaardigen is vanuil een rechten perspectief. ' 
Twee belangrijke beoordelingen door de commissie vonden plaats in hel kader van 
terrorismebestrijding. De commissie heeft een oordeel uitgetirachl over de Anti-Terrorism. 
Crime and Security Act 2001 en de Prevention of Terrorism Act 2005. In het eerste geval 
heeft de commissie aan de beoordeling een basaal principe ten grondslag gelegd. Het gaat 
om een verbinding tussen nieuwe bevoegdheden en de nieuwe dreiging waarop gereageerd 
wordt met de instelling van die bevoegdheden.®®® De commissie tracht op deze manier een 
bepaalde invulling te geven aan de proportionaliteitsgedachte. De rechtvaardiging van een 
bevoegdheid wordt gezocht in de evenredigheid met een geconstateerde vermeende 
dreiging. Bij de beoordeling van de Prevention of Terrorism Act 2005 was een ander punt aan 
de orde. Daar had de commissie met name twijfels bij de regeling omtrent de instantie die de 
toestemming voor een vrijheidsinbreuk geeft. De vooriceur van de commissie gaat uit naar 
rechteriijke toestemming boven politieke. Waar politici geacht kunnen worden zich met name 
in le zetten voor satisfying public security concerns, mag van rechters venvacht worden dat zij 
de individuele vrijheden zullen waarborgen.®®® 

In het derde voortgangsrapport, dat is verschenen na het artike! van Hiebert, vraagl de 
commissie aandacht voor. onder andere, de Justice and Security (Northem Ireland) Bill. 
Vooral interessant is het deel van het rapport dat gaat over voorgestelde aanvullende 

®®* Voor een kritische bespreking: Elliott, M. (2006), 'United Kingdom: Detention without trial 
and the "war on ten-or^', Intemational Joumal of Constitutional Law, Vol 4, No 3, p. 553-566. 
®®® Een uitgebreide bespreking treft men aan in: Walker, C. (2007), 'Keeping control of 
terrorists without losing control of constitutionalism', Stanfom Law Review, vol. 59. p. 1394-
1463. 
®®® Voor een bespreking van de jurispmdentie op dil punt en de conclusie ('a further blow to 
the govemments anti-tenorism strategy') zie men: Hardiman-McCartney, A. (2007), 
'Controlling control orders: artide 5 ECHR and the Prevention of Terrorism Act 2005'. The 
Cambridge Law Joumal, p. 6-8. 
®®' Zie; Hiebert, J.L. (2006), 'Pariiament and the Human Righte Act: Can the JCHR help 
facilitate a culture of rights?'. Intemational Joumal of Constitutional Law, vol. 4, no 1, p. 27. 
®®® Idem, p. 28. 
®°®ldem, p. 31. 
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bevoegdheden voor de politie en het leger. Het rapport maakt gewag van de bevoegdheden 
tot slop and question, en an'est, entry, seareh and seizure.®*® Ten aanzien van de beoordeling 
van deze bevoegdheden merkt de commissie op dat hier de compatibiliteit met, met name. de 
artikelen 5 en 8 van het EVRM aan de orde is. Niet zal als beoordelingscriterium worden 
gebmikt de noodzakelijkheid van de bevoegdheden in relatie tot de huidige 
(maatechappelijke) situatie. Men kan zich immers afvragen, zoals de Noord-lerse 
mensenrechtencommissie had gedaan, o fde bevoegdheden nog wel nodig zijn gezien het 
normalisatieproces dat gaande is in Noord-leriand. Dan zouden de bevoegdheden namelijk 
op inconsistentie duiden. Daarmee wijkt de cxDmmissie dus gemotiveerd afvan de ingezette 
lijn bij de beoordeling van de Anti-Terrorism. Crime and Security Act 2001, zoals besproken 
door Hiebert. Risico's op incompatibiliteit met artikel 5 EVRM ziet de commissie op de 
volgende punten. Allereerst waar hel gaal om de duur van de stop and question-
bevoegdheid. De commissie vraagt zich af op welke manier de duur daarvan kan worden 
vastgesteld. Zij adviseert om redelijkenvijze noodzakelijk als criterium te hanteren. Een 
tweede punl betreft de infomiatie die wordt verstrekt bij een arrestatie. Met name an-estaties 
door leden van het leger vereisen in het wetsvoorstel nadere invulling omlrenl dit punt, als het 
aan de commissie ligl. Dafeelfde geldt voor de power of entry. Hier ontslaat een risico op een 
wanverhouding tot artikel 8 EVRM. Bovendien kunnen politie en leden van het leger tijdens 
een doorzoeking van premises besluiten iemand voor maximaal acht uur te detineren. De 
commissie vreest hier mogelijke inbreuken op artikel 5 EVRM en adviseert aanpassing door 
de bevoegdheid te concretiseren. 

Op deze plaats kan ook nog gewezen worden op een ander beoordelingsmechanisme van 
wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. In het kader van de terrorismewetgeving is een 
Independent Reviewer aangesteld, namelijk Lord Cariile of Berriew. Er zijn sinds maart 2000 
al 24 (!) rapporten van zijn hand verschenen, het ene nog lijviger van omvang dan het 
andere.®** Het laatsie rapport, op hel momenl van schrijven van dit stuk. betrof de 
beoordeling in hel kader van de Prevention of Terrorism Act 2005. De in de wet opgenomen 
bevoegdheid om contro! orders af te geven door de Home Secretary werden door Lord Cariile 
kritisch beoordeeld en als noodzakelijk en te rechtvaardigen beschouwd.®*^ Gezien hel aantal 
en de omvang van de rapporten in relatie tot de beschikbare lijd voor dit onderzoek kan 
daarover hier niet meer geschreven worden. 

In de besproken voorbeelden van wetgevingsbeoordeling spelen mensenrechten als 
beoordelingscriteria een belangrijke rol. Ook andere niet-statelijke organisaties kijken mee 
naar de ontwikkelingen in de criminaliteitsbestrijding vanuit het oogpunt van de 
mensenrechten. Zo bracht Human Righls Watch (verder: HRW) een rapport uit over 
mensenrechtenontwikkelingen in 2005. In dat rapport wordl dringend aandacht gevraagd voor 
ontwikkelingen rondom de bestrijding van terrorisme. Naast Spanje is het Verenigd Koninkrijk 
op dit punt aan hun beoordeling ondenvorpen. Een van de stmikelpunlen is de mogelijkheid 
tot onbepaalde detentie zonder aanklacht of juridische procedure, zoals mogelijk onder de 
ATCSA, Part IV.®*® Deze mogelijkheid werd overigens, en dat kon niet in het rapport worden 
opgenomen, later door het House of Lords incompatible verklaard met de rechten uit het 
EVRM.®** HRW heeft grote twijfels bij de rechtvaardiging die daarvoor werd gezocht in de 
uilroeping van een noodtoestand.®*® Verder wordt gewezen op de mogelijkheid om bewijs in 

®*® Joinl Committee on Human Rights (2007). Legislative scmtiny: Thim Pmgress Repori, HL 
Paper46. HC303, p. 23. 
®** Een lijst van de rapporten en de rapporten zelf zijn digitaal te raadplegen op: 
www.security.homeoffice.gov.uk. 
®*̂  Zie voor een kort commentaar: www.security.homeoffice.gov.uk/news-publications. 
®*® Human Righfe Watch (2005), 'Counterten'orism measures: Europe and Asia'. Worid Report 
2005, p. 375 e.v. 
®** Zie in de uitspraak van de House of Lords van 16 december 2004, p. 47. ovenveging 73, 
waar artikel 23, hel gewraakte detentieartikel, van de Anti-Terrorism. Crime and Security Act 
2001 incompatible wordl verklaard met de artikelen 5 en 14 van het EVRM. 
®*® Zie hierover de artikelen van Loof, J.p. (2005). 'Hoe Osama Bin Laden het Verenigd 
Koninkrijk een noodtoestand bezorgde. Enkele aspecten van het spanningsveld tussen 
terrorismebestrijding en mensenrechtenbescherming', deet t en II, NJCM-Bulletin,'\TQ. 30 , 
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te brengen in een terrorismeproces dal uit andere landen aflcomstig is en waarvan dus niet 
noodzakelij kenvijs bekend is hoe dat bewijs tot stand is gekomen. Dat kan dus ook bewijs zijn 
dal door marteling Is verkregen in dat land,®*® Ook wijst HRW op de. in hun ogen. weinig 
betrouwbare manier van diplomatic assurances tegen marteling die bij een ander land kunnen 
worden gevraagd, zodat mensen kunnen worden temggestuurd naar dal land. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft ook van die mogelijkheid gebmik gemaakt om gedetineerde 
terrorismeverdachten temg te sluren, zo doet HRW verslag in het rapport.®*' 

resp. nrs. 1 en 2 en Lange, R., de (2005). 'Noodrechten en grondrechten', in: NJCM-Bulletin, 
jrg. 30, nr. 5, p. 523-550. 
®*"̂  Worid Report, p. 377. 
®" Idem, p. 380. 
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Overheidshandelen ter handhaving van de openbare orde 
(Verenigd Koninkrijk) 

' ' 
Community 
safety ('joining 
up') 

i 
Grondslag: 
Crime and 
Disorder Act 
1998 

"' 
Binding over 
powers (contra 
bono mores 
power) 

1 ' 

Grondslag: 
Justices ofthe 
Peace Act 1968/ 
1361 

' ' 
"imposing 
conditions on 
marches and 
assemblies 

•Imposing 
banning orders 
(etc) 

' ' 
Grondslag: 
Public Order Act 
1986 

' ' 
Obstructing the 
highway 

i 
Grondslag: 
Highways Act 
1980 

" 
• Trespassing 
• Aggravated 

trespassing 

' ' 
Grondslag: 
Criminal Justice 
and Public Onder 
Act 1994 

' ' 
Directions in 
case of 
harassment, 
alarm, or distress 
to other persons 
(etc.) 

' ' 
Grondslag: 
Criminal Justice 
and Police Act 
2001 

' ' 
• Powers to 
close premises 
(dmg dealing) 

• Powers for 
tackling anti
social 
behaviour in 
social housing 

• Dispersement 
of groups 

•Misuse of air 
weapons (etc.) 

1 
Grondslag: 
Anti-social 
Behaviour Act 
2003 

' ' 
Amending: 
• Parenting 

contracts 
• Parenting 

orders 
• anti-social 

behaviour 
injunctions 

' ' 
Grondslag: 
Police and 
Justice Act 2006 

5 Schema Overheidshandelen ter handhaving van de openbare orde Verenigd Koninkrijk 
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Overheidshandelen ter bestri jding van terror isme 
(Verenigd Koninkr i jk) 

Vervolging van terrorismeverdachten 

Ogv algemene 
strafrechtelijke 
overtredingen 

Murder 
Criminal 
damage 
Hostage taking 

Grondslag: 
Algemene 
strafwetgeving 

Ogv specifieke 
overtredingen 

• Causing 
explosions 

' bomb making 
'i l legal 
possession of 
firearms or 
explosives 

Grondslag: 
Specifieke 
strafwetgeving 

Ogv aan 
terrorisme 

gerelateerde 
overtredingen 

' Offences 
related to 
informalion on 
terrorism 

' proscription of 
groups 
concerned in 
terrorism 

' offences 
related to 
terrorist funding 
(etc.) 

Grondslag: 
Terrorism Act 
2000 

Ogv specifieke 
terroristische 
overtredingen 

Encouragemen 
t ot terrorism 
Dissemination 
cf terrorist 
publications 
Acts 
preparatory to 
terrorism 
Terrorist 
training 
offences (etc.) 

Grondslag: 
Terrorism Act 
2006 

Tegengaan van terroristische dreiging 

Algemeen Tav personen 

1 

• Provisions about 
weapons of mass 
destruction 
About terrorist financing 
activilies 

• About aviation security 
• About asset freezing 

powers (etc.) 

Grondslag: 
Anti-Terrorism, Crime and 
Security Act 2001 

Imposition of contro! 
orders 

Exclusion from 
recognition as a 
refugee 

Grondslag 
Prevention of 
Terrorism Act 2005 

Grondslag 
Immigration. Asylum 
and Nationality Act 

6 Schema Overheidshandelen ter bestrijding van terrorisme Verenigd Koninkrijk 
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8.6 Conclusies 

Vergelijking op microniveau tussen de hiervoor beschreven landen, eventueel 
uitgebreid met Nederiand heeft betrekkelijke waarde, daarvoor verschillen de 
staatkundige structuur en rechtsstelsel en rechtscultuur te zeer. Daar was het ons 
echier ook niet om le doen. Het ging er ons vooral om een aantal markante 
ontwikkelingen te traceren en de le duiden, waama ven/olgens de vraag kan 
worden gesteld of daar wat voor Nederiand uit valt te leren. De gekozen aanpak 
levert vanzelfsprekend een fragmentarisch beeld op dat om die reden hier dan ook 
met de nodige terughoudendheid wordt gepresenteerd. 

Opvallend, maar te venA/achten natuuriijk, is de spectaculaire wetgevingsstroom 
die na 9/11 op gang is gekomen in het kader van ten'orismebestrijding. Daarbij kan 
geconstateerd worden dat in veel gevallen toch gekozen is voor oplossingen die in 
het strafrecht zijn gelegen. Nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden hebben met 
name belrekking op de preventieve detentie van vreemdelingen, al dan niet met 
hel oog op uitzetting. Het meest speclaculaire voorstel voor een nieuwe 
bestuuriijke maatregel werd aangetroffen in Duitsland: Abschuss van vliegtuigen, in 
geval deze met een kennelijk terroristisch oogmeri< zijn gekaapt. Deze 
voorgestelde bevoegdheid is ook in Duitsland in zwaar omstreden en lijkt ons ook 
voor Nederiand niet direct aanbevelenswaardig. Daarbij speell zeker ook de vraag 
of hel verstandig, mogelijk en nodig is om voor dergelijke unieke extreme 
noodsituaties bevoegdheden reeds vooraf le reguleren. 

Een ander opvattend gegeven is dal in een aantat landen zeer nadrukkelijk wordl 
betwijfeld of bij de bestrijding van terroristische activileiten een zware rol kan 
worden toebedeeld aan lokale autoriteiten. Zowel in Frankrijk als in de Verenigde 
Staten komt uit onderzoek naar voren dat dit consequenties heeft met de burgers; 
hel onderiinge vertrouwen kan daarbij worden geschaad, zeker in die gemeenten 
waarin grote groepen burgers van allochtone herkomst woonachtig zijn. Verder 
wordt in Amerikaans onderzoek de effectiviteil van de inzet van het lokale besluur 
bij terrorismebestrijding ter discussie gesteld. Het wordt vooral als landelijke 
aangelegenheid gezien, men heefl er geen direct belang bij en maakt er dus ook 
niet veel werk van. Een en ander dwingt tot hel verder nadenken over de vraag op 
welk niveau welke bevoegdheden hel beste belegd kunnen worden. 

Niet alleen het vergaren maar vooral het delen van informatie blijkt in veet landen 
een groot probteem. tn hel bijzonder in de Verenigde Stalen zijn vergaande 
initiatieven ontplooid om informatie te laten deten lussen veiligheidsdiensten en 
'law enforcement agencies', maar ook met het lokale bestuur. Dat laalste is zeker 
ook voor Nederiand de moeite waard om nader te bestuderen, gelet op het feit dat 
uit eerder hoofdstukken uit dit rapport ook is gebleken, dat de gebrekkige toegang 
tot informatie door het lokale besluur als een groot probleem wordl gezien. 

In elk bestudeerd land is de schendig van grond- en mensenrechten een groot 
punt van zorg. Het heeft geleid tot tal van gerechtelijke procedures en in het 
bijzonder in het Verenigd Koninkrijk zijn ook non-judiciële autoriteiten belast met 
hel onderzoek naar vermeende mensenrechtenschendingen en ook bij de 
evaluatie van wetgeving. Daar waar wordl tegenovergesteld, met name door 
intemationaal spraakmakende auteurs als Posner dat het executieve beier dan 
rechtbanken en de wetgever in staat is om de juiste balans te vinden tussen 
veiligheid en vrijheid, en dat juristen niet voldoende in staat zijn om in tijden van te 
beoordelen wat wericelijk nodig is voor effectief bestuur. Bovendien zou de 
(Amerikaanse) geschiedenis leren dal in tijden van 'emergencies' de executieve 
relatief terughoudend optrad en dat vrij snel de normale verhoudingen weer 
werden hersteld. 
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Deel III Conclusies en aanbevelingen 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Onderzoek Bestuurlijke Maatregelen Veiligheid 

In dit hoofdstuk geven wij de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek weer. 
In de eerste paragraaf komt de vraagstelling en de context van het onderzoek aan 
de orde. In het vervolg van dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de 
belangrijkste conclusies van dit onderzoek. Daarbij besteden wij aandacht aan de 
beoordeling van de bestuursrechtelijke bevoegdheden die centraal staan in dit 
onderzoek. Tevens gaan wij in op de suggesties ten aanzien van nieuwe 
bevoegdheden ten aanzien van openbare orde handfiaving en 
terrorismebestrijding. Wij geven vervolgens onze conclusies weer omtrent enkele 
algemene aspecten van rechtsstatelijkheid en de verhouding tussen hel 
bestuursrecht en het strafrecht. In een aparte paragraaf besteden wij aandacht aan 
de samenhang tussen bevoegdheden waarbij specifiek de voor- en nadelen van 
een Wet Openbare Orde en Veiligheid (Wet OOV) aan de orde komen. Ten slotte 
geven wij een beeld van enkete conctusies met belrekking lol de organisatie en het 
institutioneel kader en de effectivileit van de verschillende bevoegdheden. Het 
hoofdstuk sluit af met enkele aanbevelingen. 

9.1.1 Vraagstelling 
Het onderzoek moest een beeld geven van bestaande en nieuwe 
bestuursrechtelijke bevoegdheden om veiligheid (in het bijzonder openbare orde 
handhaving en terrorismebestrijding) te verbeteren en van de samenhang tussen 
deze bevoegdheden. Daarbij wordt ook in het bijzonder aandacht besteed aan de 
bestaande knelpunten met betrekking tot het gebruik van specifieke 
bevoegdheden. Het gaat daarbij zowel om preventieve als repressieve 
bevoegdheden en maatregelen. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren zijn de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd; 

Wat zijn wettelijk de huidige en aankomende bestuursrechtelijke 
bevoegdheden op hel terrein van openbare ordehandhaving en 
terrorismebestrijding? 
Hoe functioneren de huidige bestuursrechtelijke bevoegdheden in de praktijk 
van de openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding? 
Hoe is de samenhang van de bestaande en aankomende 
bestuursrechtelijke bevoegdheden? 
Welke bestuursrechtelijke bevoegdheden op het lerrein van openbare 
ordehandhaving en terrorismebestrijding bestaan er in Engeland. Frankrijk. 
Duitsland en de Verenigde Staten en welke zijn relevant voor Nederiand? 
Wetke behoefte beslaat er aan nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden op 
het lerrein van openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding? 
Onder wetke juridische voonwaarden (grondrechten, rechtsbescherming, 
waarborgen, aparte bestuuriijke ruimle, specifieke wetswijzigingen, een Wet 
OOV) en andere randvoonvaarden (informatievoorziening, taakverdeling, 
organisatie) zouden nieuwe bevoegdheden kunnen worden vormgegeven? 
Hoe kan de samenhang van de bestaande en nieuwe bevoegdheden 
worden vormgegeven? 
Op wetke wijze dient de afbakening van bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke bevoegdheden vorm te krijgen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn interviews gehouden met vete 
respondenten, is atte relevante literatuur en documenlen bestudeerd. Het gaat hier 
eerst en voorat om en kwalitatief onderzoek dat een beeld geeft van het gebruik en 
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de knetpunten van de bevoegdheden op hel ten'ein van de openbare 
ordehandhaving en de terrorismebestrijding. Er is meerdere maten met de 
opdrachtgever en met de begeleidingscommissie over de inhoud van het 
onderzoek gediscussieerd. De teksl van dil onderzoek is afgestoten op 1 juli 2007. 

9.1.2 Geen ondenwerp van onderzoek 
Het is goed aan te geven waar dit onderzoek ntet over gaal. Het onderzoek naar 
bestuursrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van openbare orde handhaving en 
terrorismebestrijding raakt aan verschillende andere ondenwerpen maar niet al 
deze onden/verpen kunnen onderdeel van dit onderzoek zijn. Wel zullen wij 
aandachl besteden aan de raakvlakken met de hiema genoemde ondenverpen. 

Dit onderzoek richt zich niet op strafrechtelijke bevoegdheden om openbare 
ordeverstoringen, criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Tevens gaat dil 
onderzoek niet specifiek in op de rol van de politie en het Openbaar Ministerie en 
andere strafrechtelijke organisaties om de criminaliteit en terrorisme te vooritomen 
en te bestrijden. Wel hebben wij in dil onderzoek aandachl besleed aan de 
raakvlakken lussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden. Dat 
betekent echter niet dal we een volledige vergelijking hebben gemaakt van de 
mogetijke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. Dit onderzoek 
concentreert zich namelijk op de bestuursrechtelijke bevoegdheden en de 
bestuuriijke auloriteiten van in het bijzonder de burgemeester en in mindere mate 
de Commissaris van de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksretaties (BZK). Het onderzoek richt zich niet op de rot van particuliere 
veiligheidsorganisaties in deze domeinen. 

Tevens richt dil onderzoek zich niet op de bevoegdheden om criminaliteit te 
vooritomen en te bestrijden. Het gaat in dit onderzoek expliciet om openbare 
ordehandhaving en terrorismebestrijding. Criminaliteitsbestrijding is daarbij geen 
onderwerp van onderzoek. Daarbij zijn wij ons bewust van het feit dat bij openbare 
orde probtemen en terrorisme zich steeds strafbare feiten voordoen of kunnen 
voordoen. 

Tevens richt het onderzoek zich niel op de bevoegdheden met betrekking tot 
alleriei crises en rampen. De bevoegdheden van bijvoorbeeld de Wet Rampen en 
zware ongevallen, de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden en de structuur van 
het Nationaal Handboek Crisisbeheersing zijn geen expliciet ondenverp van deze 
studie. Bij de bestuursrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot 
terrorismebestrijding raken wij hier wet aan. De studie richt zich primair op lokale 
ordeverstoringen. Bij bovenlolcale ordeverstoringen gaan de bevoegdheden in het 
kader van crisisbeheersing een rol spelen. 

Tevens gaan wij niet in op de institutionele vraagstukken in het openbaar bestuur 
zoals de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden lussen 
burgemeesier. Commissaris van de Koningin en de ministervan Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. In het wetsvoorstel Veiligheidsregio's wordt daar 
nader op ingegaan. 

Het onderzoek gaat niet in op de bevoegdheden van inlichlingen- en 
veiligheidsdiensten, in het bijzonder de AIVD. Deze bevoegdheden wijken af van 
de reguliere bestuursrechtelijke bevoegdheden van het openbaar bestuur. Het 
voert le ver om in het kader van deze studie ook aandactit te besteden aan de 
bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Het onderzoek concentreert zich op bestuursrechtelijke bevoegdheden. In mindere 
mate is aandacht besteed aan de wijze waarop de organisatie en samenwerking 
tussen verschillende betrokkenen is vormgegeven. Het is geen organisatiestudie 
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naar het functioneren van alle organisaties op het lerrein van openbare 
ordehandhaving en terrorismebestrijding. Vanzelfsprekend raken we daar bij de 
uitoefening van bevoegdheden wel aan. maar is het geen expliciet onderdeel van 
het onderzoek. 

Zoals hiervoor gesteld is dit onderzoek een verkenning. Het biedt een beeld van de 
bestaande bevoegdheden in de wel en in de praklijk. Er is met een grote 
hoeveelheid betrokkenen gesproken. Het palet van gebruik van bestuursrechtelijke 
bevoegdheden is in kaart gebracht. De selectie van personen, die zijn 
geïnterviewd, is door de onderzoekers deels gemaakt op basis van hun eigen 
onderzoeksnetwericen. De focus van het onderzoek tigt op de bestuursrechtelijke 
bevoegdheden op hel gebied van openbare orde en veitigheid. De respondenlen 
zijn veetat personen van wie bekend is dat zij met betrekking tot deze 
bevoegdheden ruime ervaring hebben. Er is een bewuste mix worden gemaakt van 
betrokkenen uit de Randstad en andere deten van het tand, gekeken wordt ook 
naar spreiding over verschillende steden. In het voortraject van dit onderzoek 
hebben de onderzoekers met vertegenwoordigers van kleinere gemeenten 
gesproken over hel ondenverp van onderzoek. Hoewel bewust is gestreefd naar 
een spreiding van de respondenten door het land zijn de uitkomsten van de 
interviews niet representatief voor Nederiand. Generalisatie van de antwoorden is 
dan ook niet mogelijk. Niet gezegd kan worden dal alle betrokkenen gehoord zijn 
en ieders mening is verwoord. Tevens zijn geen expliciete casus- of 
dossieronderzoeken verricht in individuele gevallen. Het onderzoek biedt een 
breed beeld van het gebruik van bestaande bestuursrechtelijke bevoegdheden en 
de wenselijkheid van andere aanvullende bevoegdheden. 

Het doel van dit onderzoek is geen concept wetsvoorstel op het ten'ein van 
openbare orde en veiligheid te ontwikkelen, tn dit onderzoek verkennen we de 
wenselijkheid en haalbaarheid van deze optie, waarbij indien gewenst op 
hoofdlijnen de inhoud van een dergelijke wet kan worden aangegeven. 

9.1.3 Definities 
In dit onderzoek hebben we verschillende definities gehanteerd voor de 
kernbegrippen. 

Openbare orde heeft betrekking op de normale gang van zaken in of aan de 
betreffende openbare ruimte. Het gaat daarbij om een ter plaatse heersende 
ordening van het maatschappelijk leven die objectief (voor het publiek) kenbaar is. 
Het is niet mogelijk alle vormen van openbare orde verstoringen aan te geven. 
Daarbij bestaat altijd een zekere male van interpretatievrijheid van de autoriteiten. 

Terrorisme vatten wij op als het plegen of dreigen plegen van zwaar geweld met 
als doel politieke of godsdienstige standpunten aan anderen op te leggen. Een 
terroristisch oogmerk is het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking 
ernstige vrees aan te jagen, dan wel de overheid of internationale organisatie 
wederrechtelijk te dwingen iets le doen, niet le doen of te dulden, dan wel de 
fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een 
land of intemationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vemietigen. 

Bestuuriijke maalregelen zijn maatregelen die hel bestuur op grond van hem bij de 
(formele) wel toegekende bevoegdheden kan uitoefenen of laten uitoefenen door 
daartoe aangewezen personen of instanties krachtens wettelijk toegestane en 
verkregen delegatie of toegestaan en veri<regen mandaat op basis van een 
daartoe bepaaldelijk gegeven besluit. Bestuursrechtelijke maatregelen zijn 
maatregelen die kunnen worden genomen op basis van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid die zijn wettelijke grondslag heeft in een wet in formele zin. 

146 



strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde richt zich op het daadweritelijk 
voorkomen, opsporen, beëindigen, vervolgen en berechten van strafbare feiten 
alsmede de tenuitvoeriegging van beslissingen van de rechter en het Openbaar 
Ministerie in strafeaken. Bestuursrechtelijke handhaving houdt primair in toezicht 
op de naleving van publiekrechtelijke voorschriften en hel opleggen en effectueren 
van sancties. Bestuursrechtelijke handhaving geschiedt door bestuursorganen die 
daartoe wettelijk bevoegd zijn gemaakt. 

Veiligheid is een lastig te definiëren term. Bij de beschrijving van veiligheid worden 
begrippenparen gebruikt zoals fysieke en sociale veiligheid, objectieve en 
subjectieve veiligheid, safety en security. De keuze voor bepaalde begrippenparen 
wordt bepaald door de gekozen insteek, bijvoorbeeld of de dader-slachtofterrelalie 
ceniraal staat of de oorzaa k-gevolg relatie. In algemene zin is veiligheid een 
cenirale opdracht van de staat: de staat is er om de burger te beschermen. 
Wanneer deze bescherming is gericht op bescherming legen krachten van buiten 
de staal spreken we van defensie. In hel geval het gaat om de bescherming van 
het leven en de eigendom tegen medeburgers spreken we over binnenlandse 
veiligheid. Veiligheid is de overitoepelende term van alles wal ontwrichtend kan 
zijn. Onder veiligheid wordt datgene verslaan dat zo belangrijk is, dat bij een 
bedreiging daarvan desnoods met gebruikmaking van niet-normale middelen wordt 
opgetreden om die veiligheid te herstellen of le waarborgen.^'^ Veiligheid is een 
breed begrip dat betrekking heeft op de adequate bescherming legen 
onrechtmatige of disproportionele inbreuken op lijf, eerbaarheid en goed.^ 

9.1.4 Veiligheidsontwikkelingen 
De belangrijkste maatschappelijke trends in relatie tot veiligheid zijn trends die zich 
al enige jaren voordoen. Zichtbaar is dat meer dan voorheen burgers willen dat er 
een 'just worid' wordt gegarandeerd: geborgenheid, vertrouwen en 
rechtvaardigheid zijn belangrijk en inbreuken op de nonnale toestand die als 
"veilig" wordt bescliouwd. moeten bestraft worden.̂ ^° Veiligheid heeft de laatsie 
lien jaar vrijwel onaangetast bovenaan de maatschappelijke en beleidsagenda 
gestaan. De toenemende aandacht voor veiligheid doet zich voor in een periode 
dal de feitelijke onveiligheid niet stijgt: de geregistreerde criminaliteit in 2005 
bevindt zich vrijwel op het niveau van 1997. Wel is er een accentverschuiving; de 
geregistreerde geweldmisdrijven laten sinds 1997 een onafgebroken stijging zien 
en ook de categorie vemieling en openbare orde is toegenomen.̂ ^^ Bovendien 
hebben burgers sinds mim vijf jaar met een veriioogde dreiging van catastrofaal 
terrorisme te maken. Onveiligheid is daarmee een dagelijks probleem dal zich 
opdringt aan burgers. Een substantieel deel van de burgers voelen zich onveilig en 
(on)veiligheidsgevoe!ens laten zich lastig beïnvloeden . 

Een zekere mate van onveiligheid zal altijd aanwezig zijn in de samenleving, maar 
parallel aan de toename van onveiligheid is de tolerantie van de burgers ten 
aanzien van onveiligheid afgenomen. Men vraagt sneller dan voorheen aandacht 
voor onveilige situaties. Sneller dan voorheen worden daartïij ook relaties gelegd 
met etnische achtergronden van daders en 'no go areas' in de grote steden. 
Veiligheid wordt een ondenwerp waarmee taboes geslecht kunnen worden.^^ De 

'̂̂  Brainich von Brainich Felth, E.T. ( 2004). p. 13. 
'̂̂  Koops e.a. (2005), p. 6. 

^^ Boutellier e.a. (2005), p. 7. 
^̂ ^ Cijfers CBS. tabel "Geregistreerde criminaliteit naar politieregio en type misdrijf 
afkomstig van v̂ nww.cbs.nl. 
^^ Het percentage burgers dat zich onveilig voelt schommelt al jarenlang rond de 
22% (informatie van www.cbs.nl. tabel "onveiligheidsgevoelens naar 
achtergrondkenmerken"). 
^̂ ^ Muller, E.R., Kummeling, H.R.B.M. en Bron, R.P. (2007, in druk). 
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wijze waarop deze veriaagde loleranlie zich uit. kan worden weergegeven in een 
aantal trefwoorden; mediatisering. mobilisering en juridisering. Samen bepalen zij 
de huidige maatschappelijke visie op en debat over (on)veiligheid en de behoefte 
aan maatregelen 

Mede onder invloed van de eerder beschreven maatschappelijke trends en in het 
bijzonder het ontkenningsbeleid worden aan veiligheidsorganisaties, meer en 
verdergaande bevoegdheden gegeven om de onveiligheid te kunnen bestrijden. 
Preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuuriijke ophouding. de Wet Terroristische 
Misdrijven, verzwaring van straffen, anonieme aangifte, oprekken van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, versoepelen van privacybepalingen zijn slechts enkele 
van de vele voorbeelden. 

Wanneer wordt gekozen voor hel onlwikkelen van nieuw beleid is hel goed ook 
een afweging te maken van de risico's van beleidsvoomemens. Deze risico's zijn 
in kaart le brengen door de reactie op een veiligheidsprobleem systematisch in 
kaart le brengen en te zien of deze mogelijk nieuwe, ongewenste risico's met zich 
brengl. In feile dient bij de vonngeving van een veiligheidsbeleid - of dat nu op 
nationaal, lokaal of ondememingsniveau plaatsvindt - steeds dezelfde set van 
vragen beantwoord te worden:^^^ 

Wat moet beveiligd women? 
Door in kaart te brengen waar onveiligheid dreigt, ontslaat een beeld van de lotale 
omvang van het risicoprofiel. De onveiligheid kan gericht zijn op de samenleving 
als geheel of op een bepaald onderdeel daarvan, op de openbare orde of op 
bepaalde goederen of objecten. Alle verschillende veiligheidsproblemen vragen om 
een unieke veiligheidsoplossing c.q. een unieke combinatie van maatregelen. Om 
deze succesvolle combinatie van maatregelen te kunnen inzetten, zal eerst een 
beetd moeten bestaan van de aard en omvang van de onveiligheid. 

Wat zijn de nu bestaande risico's met betmkking tot de onveiligheid? 
Door het risico te definiëren begrijpen we waar veiligheid nodig is. Definitie van hel 
risico geeft inzicht krijgen in de consequenlies van een succesvolle verstoring van 
die veitigheid, wie het wil verstoren, hoe hel verstoord kan worden en waarom 
diegene het wil verstoren. Zowel vraag 1 als vraag 2 kunnen beïnvloed worden 
door trends als mediatisering en politisering, waardoor niet een adequate analyse 
van daadweritelijke onveiligheid c.q. feitelijke gebeurtenissen, maar Indrukken en 
veronderstellingen de grondslag van beleid vormen. Een actuele vraag is 
bijvooriseeld of de tegenwoordige terroristische dreiging nieuw is. of toch 
beschouwd moet worden als een al tanger bestaande dreiging. 

Hoe vermindemn de geboden beveiligingsoplossing het risico? 
Door te beseffen hoe een maatregel functioneert, en in het bijzonder hoe hel 
reageert op omringende (maatschappelijke) processen, kan het succes en faten of 
de ineffectiviteit van de optossing geanalyseerd worden. Van belang hierbij is de 
juisie venwachting le hebben over het effecl van de maatregelen. Getet op de 
hiervoor beschreven trends van mediatisering en politisering is het bovendien van 
belang dat deze venwachting duidelijk wordt gecommuniceerd. 

Welke nieuwe risico's vemorzaakt de gekozen opiossing? 
Dil is een cmciale vraag, die in het kader van nieuwe maalregelen en 
bevoegdheden maar weinig gestetd. Door na le denken over de onbedoelde 
consequenties die ontslaan door loepassing van bepaalde maatregelen, kunnen 
nieuwe veiligheidsrisico's beperkt worden. Belangrijk is het uitgangspunt dal de 
nieuwe risico's van geringere omvang moeten zijn dan het originele 
veiligheidsprobleem. 

^̂ ^ Schneier (2003). p. 14-16. 
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Tot welke kosten en compmmissen verplicht de veiligheidsoplossing? 
De laatste vraag heeft betrekking op de kosten van de te treffen maatregelen. 
Veiligheid is immers attijd een afweging tussen kosien: de kosien van de 
onveiligheid versus de kosten van de oplossing. Een juiste kostenafweging kan 
worden gemaakt door zichl te krijgen op de kosten (de totale investering) van een 
oplossing en de noodzaketijk compromissen. 

9.1.5 Verhouding bestuursrecht en strafrecht 
Het onderscheid tussen het bestuursrecht en het strafrecht is hislorisch bepaald 
door een verschil in ontwikkeling, een verschi! in actoren en een verschil in doel. 
Maar dit historisch gegroeide onderscheid is de taaiste tijd kleiner geworden. De 
beide rechtsgebieden zijn meer met elkaar verstrengeld geraakt.^^ Dit onderzoek 
richt zich op de bestuursrechtelijke bevoegdheden op het gebied van openbare 
orde en veiligheid en terrorismebestrijding. Het onderzoek richt zich ats zodanig 
niet op strafrechtelijke bevoegdheden, tn deze paragraaf schetsen wij op 
hoofdlijnen de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht. 

Het bestuursrecht is in de eerste ptaats gericht op het realiseren van 
bestuursdoelen. Het is het recht tielreffende de actieve overheidsbemoeienis door 
het bestuur ter behartiging van het algemeen betang (de instrumentele functie) en 
de daarmee samenhangende mogelijkheden tol rechtsbescherming voor de 
burgers (de waarborgfunctie).^^^ Daarbij passen een handhavingstaak en 
bestuuriijke sancties die het realiseren van bestuursdoelen ondersteunen. De 
verantwoordelijkheid voor de handhaving van het bestuursrecht is de laatste 
decennia steeds nadrukkelijker in de eerste plaats gelegd bij de bestuursorganen 
die ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende 
bestuurstaak.^^' 

Door het eigen karakter van het bestuursrecht heeft ook het bestuuriijke 
handhavingsrecht een eigen van hel strafrecht te onderscheiden karakier. Daarbij 
moel onderscheid worden gemaakt lussen de onmiddellijke handhaving van de 
openbare orde, hel toezicht op de naleving van bestuursrechtelijke regelgeving en 
het toepassen van herstelsancties."* Zo sfreeft de burgemeester bij de 
handhaving van de openbare orde met de hem daartoe gegeven wettelijke 
bevoegdheden naar een gewenst niveau van orde en msl en maakt hij daarbij in 
vooricomende gevallen gebruik van de onder zijn gezag staande potitie.^^^ De 
politie oefent daartoe toezicht uit (politietoezicht). Politietoezicht tiestaat uit het 
zichtbaar aanwezig zijn van en zo nodig ingrijpen door de polilie bij mogetijke 
ordeverstoringen. Politietoezicht heeft daarmee een hoog preventief gehalte. Van 
oudsher handhaven politieambtenaren de openbare orde echter ook op grond van 
ongeschreven bevoegdheden die zijn afgeleid uit de taakomschrijving van (thans) 
artiket 2 Politiewet.^^ Toezicht op de naleving (nalevingstoezicht) van 
bestuursrechtelijke regelgeving is opgedragen aan specifiek daartoe aangewezen 
toezichthouders en dient te worden onderscheiden van politietoezicht. Niet alte 

^̂ ^ Zie Groenhuijsen, M.S. en G. Knigge (2001). Strafvordering 2001. Tweede 
interimmpport. Het voomnderzoek in stmfzaken, Ktuwer, Devenler, p. 97 en 101. 
^^ Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (2005), Hoofdstukken van bestuursmcht, 
Elsevier Juridisch, Den Haag. p. 1. 
^" TK 1999-2000, 26 800 Vt, nr. 67. Kabinetsstandpunt Handhaven op Niveau, p. 
3. 
^̂ * Zie artikel 5:23 Awb: onmiddellijke handhaving van de openbare orde is geen 
bestuursdwang in de zin van de Awb. 
529 

530 
Art. 172 e.v. Gemeentewet. 
HR 24 oktober 1961. NJ 1962, 86 (Zijense nachtbraker). 
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politieambtenaren zijn ook toezichthouders in deze zin. Bestuursorganen 
handhaven bestuuriijke rechtsnormen door het (doen) uitoefenen van 
nalevingstoezicht en het toepassen van (herstel)sancties om illegale situaties te 
herstellen, (verdere) overtredingen le vooritomen en de gevolgen van een 
overtreding weg le nemen.̂ "̂ ^ 

tn het bestuursrecht tigt een belangrijk accent op de preventieve handhaving, het 
vooritomen van ordeverstoringen en van (verdere) overtredingen. 
Bestuursrechtelijk toezicht kan worden uitgeoefend zonder dat sprake is van de 
verdenking van een strafbaar feil. De burgemeesier is reeds bevoegd bij emstige 
vmes voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde bevelen le geven die 
noodzaketijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en overtredingen van 
voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde le beletten (artikel 172 
teden 2 en 3 Gemeentewet). En door alle daartoe bevoegde bestuursorganen 
kunnen herslelsancties worden opgelegd zodra het gevaar van een overtmding 
klaarblijkelijk dmigt.̂ ^^ 

Bestuursrechtelijke handhaving omvat derhalve meer dan de handhaving van 
specifiek op bestuursrechtelijke normen gerichte overtredingen. Tot de algemene 
taken van het bestuur behoort ook de preventie van criminaliteit. Deze taak wordt 
niet alleen door middel van bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden 
uitgeoefend, maar ook met feitelijke handelingen, zoats het geven van vooriichting 
en het aanbrengen van veriichting op donkere plaatsen en meer in het algemeen 
door bestuurtijk beteid met belrekking lot weritgelegenheid, schoting en hel 
tegengaan van discriminatie. Bestuursrechtelijke preventieve handhaving is 
bovendien mogetijk in een eerder stadium dan waar sprake is van de voorbereiding 
van strafbare feiten, zoats bij vrees voor het ontstaan van (emstige) 
wanordelijkheden die kunnen leiden lot strafbare feiten.^^^ Bestuursrechtelijke 
handhaving vindt echier in toenemende mate ook ptaats door individuele 
bestraffing van overtredingen met een bestuuriijke boele. 

Bij de bestrijding van terrorisme en overiast in het publieke domein maakt de 
overtieid vanouds gebnjik van hel strafrecht. Hel strafrecht is immers het 
sanctierecht bij uitstek.^^ Strafeancties zijn primair bedoeld ats vergelding van 
normschendingen. Maar in het Welboek van Strafrecht zijn ook sancties te vinden 
met een reparatoire strekking, zoals de verbeurdverklaring, de schadevergoeding 
en de ontneming van voordeet. En in het risicostrafrecht staan beveitiging, 
doeltreffendheid, speciale en atgemene preventie meer voorop dan vergelding."^ 
Ook het economische strafrecht heeft een apart karakter. De Wet economische 
delicten (Wed) voorziet in bevoegdheden, sancties en maatregelen voor de 
handhaving van verschillende bestuurswetten. tn deze wet zijn sancties te vinden 
met een meer bestuuriijk karakter, zoals de stillegging en onderbewindstelling van 

531 Zie hoofdstuk 5 Awb. 
"^ Vgl. de omschrijving van een herstetsanclie in artiket 5.0.2 tid 1 sub b en artikel 
5.0.7 Awb wetsvoorstel Vierde tranche (TK 29 702). Het laalsle artikel bevat een 
codificatie van reeds geldend jurisprudentierecht. 
^ Zie Rogier. L.J.J. (2006) en Rogier. L.J.J. (2007). 'De aanpak van criminaliteit 
en terrorisme; verschuiving van strafrecht naar bestuursrecht', in: Rogier, L.J.J.. 
Jong, M.A.D.W. de. Bitter. C.M. en Bleichrodt. F.W. 
^ 'Ons rechtsstelsel is nu eenmaal op de gedachte gebouwd dat geen burger van 
overheidswege kan worden gestraft dan door de strafrechter". Donner. A.M. 
(1974). Nederiands bestuursmcht. Algemeen deel, 4^ dmk, Samsom uitgeverij, 
Alphen aan den Rijn, p.60. 
^̂ ^ Zie Stamhuis. E.F. (2006). Gemeen gevaar (omtie OU), Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen, 2006. die zich op het slandpunt stelt dat een deel van de terroristische 
misdrijven gevaarsdeticten zijn. 
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een ondememing. Daardoor is het onderscheid met bestuursrecht soms moeilijk te 
maken."^ 
De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde omvat meer dan sanclionering. 
Onder strafrechtelijke handhaving wordl volstaan de daadweritelijke voorkoming, 
de opsporing, de beëindiging, de vervolging en berechting van strafbare feiten, 
alsmede de uitvoering van beslissingen van de rechter of hel OM in strafzaken."' 
Onder invloed van wal risicojustitie wordt genoemd (zie hoofdstuk 3) komt het 
accent ook in het strafrecht steeds meer te liggen op preventie. Volgens vasle 
jurisprudentie mogen opsporingsbevoegdheden uit de Wed reeds gebruikt worden 
in de fase waarin nog geen concreet vermoeden van en strafbaar feit bestaat. En 
in bepaalde gevallen kan ook in een eerder stadium verkennend onderzoek 
worden verricht, indien uil feilen en omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat 
misdrijven wonJen beraamd die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren 
(zoats bij terroristische misdrijven)."* De toename van gevaarzettingsdelicten,"^ 
zorgplichtbepalingen^" en andere ruim geformuleerde delictsomschrijvingen en 
deet nemingsfiguren in de strafwetgeving, de opkomst en ontwikkeling van 
strafbare voorbereidingshandelingen en straflaare samenspanning wijst ook op een 
groeiend preventief strafrecht.^^ In veet gevallen btijft preventief sfraf rechtelijk 
optreden echter nog slechts mogetijk naar aanleiding van een begaan strafbaar 
feit. bijvoorbeeld door middel van een voorwaardelijk sepot of een voonvaardetijke 
veroordeling. 

Onderlinge verhouding van bestuursrecht en strafrecht 
Strafrechtelijke handhaving neemt in de regel een aanvang met de opsporing, dat 
wit zeggen hel verrichten van opsporingshandelingen door daartoe bevoegde 
opsporingsambtenaren naar aanleiding van (de voorbereiding) van straftaare feiten. 
Het verzamelen van gegevens door de AIVD ter bestrijding van terrorisme behoort 
niet tol de opsporing, maar AlVD-informatie kan wet worden gebruikt om opsporing 
te starten.^^ 

Bestuursrechtelijke handhaving is reeds in een eerder stadium mogetijk, namelijk 
door toezicht op de naleving en door politietoezicht ter handhaving van de 
openbare orde. Bestuursrecht en sfrafrecht komen met elkaar in aanraking als 
politietoezicht en nalevingstoezicht samenvallen met opsporing. En vervolgens 
wanneer er eventueel met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties tegelijk 
wordt gesanctioneerd. 
Politietoezicht en nalevingstoezicht worden gezien ats bevoegdheden die het 
bestuur toekomen in het kader van de bestuursrechtelijke 
bevoegdheidsuitoefening. Opsporing daarentegen is een louter strafrechtelijke 
bevoegdheid. Opsporing is gerichl op het ophelderen van een gepleegd strafbaar 
feit of de voorbereiding daarvan. Ook de wet scheidt het bestuursrecht van het 
strafrecht en maakt onderscheidt tussen deze begrippen. Uit artikel 1:6, aanhef en 
onder a. Awb volgt dat de bepalingen over nalevingstoezicht in deze wet niet van 
toepassing zijn op de opsporing van strafbare feiten. Politietoezicht en 

^^ Zie Muller E.R. (2006), 'Strafrechtelijke handhaving', in Michiels, F.C.M.A. en 
Muller, E.R. (red.), Handhaving. Bestuuriijk handhaven in Nederiand.. Kluwer, 
Deventer, p. 357-384. 
^^' TK 1985-1986, 19 535. nr. 3, p. 6 (Politiewet). 
^^ Art. 126gg Wetboek van strafvordering. 
^ Zie Stamhuis (2006). 
" " Zie o.a. Teunissen, J.M.H.F. (2007), Altematieve regelgeving en eigen 
verantwoordelijkheid (oratie UniMaas) Wolf Legal Publishers, Nijmegen, die wijst 
op een nieuw artike! Ia Woningwet. 

Zie Borgers. M.J. (2007). De vlucht naar vomn (omtie VU), Boom Juridische 
uitgevers. Den Haag. 
" ^ HR 5 september 2006 LJN AV4149 en Rb Rorterdam 1 december 2006 LJN 
AZ3589. 

151 



nalevingstoezicht houden echter nauw verband met opsporing en opsporing tigt 
voor een belangrijk deet in het veriengde van deze vormen van toezicht. Bij de 
ontdekking op heterdaad van strafbare feiten kan politietoezicht overgaan in 
opsporing. 

De afstemming tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden geschiedt in 
hoofdzaak in het zogenaamde driehoeksoverieg op lokaal niveau. Daarin 
overieggen de burgemeester, en de officier van Justitie tezamen met het hoofd van 
het tenitoriale onderdeel van het regionale politiekorps en zo nodig met de 
korpschef over de taakuitvoering van de politie. In dat overieg komen niet alleen de 
prioriteiten van het politieoptreden aan de orde. maar worden ook de keuzen 
tussen en afepraken over gezamenlijk strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 
bepaald. Daartoe wordt informatie over de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
handhaving - en zo nodig de besfrijding van terrorisme - uitgewisseld. Een 
complicatie daarbij is dat niet alle strafrechtelijke informatie aan het bestuur ter 
beschikking kan worden gesteld.^^ 

Met betrekking tot de samenloop van sancties en sanctie-procedures is het 
volgende van belang. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanclionering sluiten 
elkaar in beginsel niet uil wanneer daarmee verschillende doelen worden 
nagestreefd. Samenloop van bestuuriijke sancties met strafsancties is op zichzelf 
dus niet onmogelijk. Dat is zeker hel geval bij samenloop van bestuurtijke 
herslelsancties enerzijds en strafsancties anderzijds.^^ 
De situatie ligl anders als er sprake is van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
sanclionering met in beide gevallen punitieve sancties. Een bestuuriijke boete sluit 
de toepassing van een strafsanctie voor dezelfde overtreding uit. Dan geldt het una 
v/a-beginsel, inhoudende dat voor één van beide wegen moet worden gekozen.^^ 

Zoals het strafrecht van oudsher het bestuursrecht ondersteunt door het strafbaar 
stellen van de overtreding van bestuursrechtelijke nonnen (bijvoorbeeld hel 
bouwen zonder vergunning,^* het overtreden van een bepaling uit een Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV-bepaling)^' of het niet-opvolgen van een bevel^*). 
zo ondersteunl het bestuursrecht ook het strafrecht. Hel bestuursrecht wordl direct 
of indirect ingezet om strafbare feiten en terrorisme le bestrijden. In de eerste 
plaats zullen maatregelen ter handhaving van de openbare orde. het voorkomen 
van wanordelijkheden en de beperking van gevaar in veel gevallen mede tot 
gevolg hebben dal strafbare feiten worden vooritomen, al zijn deze maatregelen 
niet expliciet op de bestrijding van strafbare feilen en terrorisme gericht. 
In de tweede plaals kan bestuursrecht worden ingezet ats altematief voor het 
strafrecht. De bestuuriijke boete is daar het beste voorbeeld van. Hel bestuursrecht 
komt in ieder gevat in aanmerking indien de overtreding eenvoudig is vast te 
stellen, er geen behoefte is aan een opsporingsfase met bijbehorende 
dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden en er geen zware sfraffen nodig zijn. 

^^ Zie daarover Bitter. C.M. en Bleichrodt, F.W. (2007), 'Informatievoorziening in 
het kader van de bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme' in. 
Rogier. L.J.J., Jong. de, M.A.D.W.. Bitter, C.M. en Bleichrodt. F.W., p. 123-186. 
^^ Zo is het samengaan van een bestuuriijke dwangsom met een strafrechtelijke 
boete geoorioofd. ABRvS 11 febnjari 2000. AB 2000,185 (Pametex). 
^^ Zie Rogier. L.J.J. (1992), Stmfsancties, administmtieve sancties en het una via-
beginsel (diss. EUR), Gouda Quint, Amhem. 
^ A r t i k e l 108 Woningwet. 
" ' HR 30 januari 2007, AB 2007. 131 met nool Brouwer en Schilder 
^ Artikel 184 Wetboek van Strafrecht jo artikel 5:20 Awb. Zie HR 20 februari 2007, 
LJN AZ2475 en HR 27 maart 2007, JB 2007, 83 met noot Schutgens. AB 2007, 
144 met nool Sillen. 
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ook niel ler afschrikking.^^ Met het inwisselen van het strafrecht voor het punitieve 
bestuursrecht verandert er echter wel een aantal zaken. In tegenstelling tot het 
strafrecht ligt in het bestuursrecht zowel de constatering en de besfraffing als de 
uitvoering van de straf in één hand. Omdat dil in sommige gevallen bezwaariijk 
wordt gevonden is in bijzondere wetgeving bepaald dat werkzaamheden in 
verband met het opleggen van een bestuuriijke boete worden verricht door 
personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en 
het daaraan voorafgaande onderzoek.^^Ook in de procedure tot oplegging en 
bekendmaking van de sanctie zijn belangrijke verschillen aan te wijzen. 
In de derde ptaats is bestuursrecht nuttig om in een fase voordat het strafrecht kan 
worden ingezet maatregelen te treffen die gericht zijn op het vooritomen van 
verstoringen van de openbare orde. criminaliteit en terrorisme. De weigering of 
intrekking van een vergunning op grond van de Wet bevonjering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar besluur (Wet Bibob ) is bedoeld om 
te voorkomen dat met die vergunning strafbare feiten worden gepleegd.^" Ook 
een maatregel ter beperking van de vrijheid van beweging ter bestrijding van 
terrorisme is gericht op het voorkomen van strafbare feilen in een fase dat 
strafrechtelijk optreden legen de voorbereiding van terroristische activiteiten nog 
niet mogetijk is.^^ Een ander voorbeeld van een preventieve maafregel is de 
sluiting van een lokaliteit door de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet. 
Dit is een bijzondere vorm van bestuursdwang ats reactie op een strafbaar feit die 
dient ter voorkoming van verdere strafbare feiten. 

Ten slotte zijn er bestuuriijke maafregeten van meer algemene strekking ter 
ondersteuning van het strafrecht. Deze hebben veetal een dubbel karakter. Het 
duidelijkste voorbeeld daarvan is de maatregel tol aanwijzing van een 
veitigheidsrisicogebied door de burgemeester op grond van artiket 151 b 
Gemeentewet. Het gaat hier om een bestuuriijke maatregel en levens om een 
voonvaarde voor de toepassing van hel strafrecht. De burgemeester is bevoegd 
een veitigheidsrisicogebied aan te wijzen 'bij verstoring van de openbare orde door 
de aanwezigheid van wapens dan wel bij emstige vrees voor hel onlstaan 
daarvan.' De bedoeling van de aanwijzing is dat daarmee een bijzonder 
strafrechtelijk regime (een aparte rechtsruimte) in het teven wordl geroepen.^^ 
Door de aanwijzing van het gebied is de officier van jusiitie gemachtigd iedereen 
zonder voorafgaande verdenking daartoe op wapens te talen fouilleren door de 
politie. Bij het besluil van de burgemeesier tot het ophangen van camera's in de 
openbare ruimte is de retatie met het strafrecht minder expliciet. Uit artikel 151c 
Gemeentewet blijkt dal zo'n bestuit slechls kan worden genomen indien dat in het 
betang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is en dat de 
beelden met die camera's worden opgenomen kunnen worden gebmikt ten 
behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit. 

"^ EK 2005-2006, 29 849. C. p. 40 (Wet OM-afdoening. Memorie van antwoord). 
^ Art. 1:88 Wel op het financieel toezichl, Stb. 2006, 475. 
^^ Vgl. Jurgens. G.T.J.M. (2006), Harmonisemn ofintegmmn? De stmfbeschikking 
en de bestuuriijke boete vergeleken. Preadvies voor de Vemniging voor wetgeving 
en wetgevingsbeleid. 
^^ Stb 2002, 347. 
^ Zie Stnjiksma, J. m.m.v. Michiels. F.C.M.A. (1004), Gewapend bestuursmcht, 
W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle. 
^^ Wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid TK 2005-2006, 30 
566. 
^ Rogier, L.J.J. (2007). p. 21 en voetnoot 38. 
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9.1.6 Rechtstaat en bevoegdheden 

Het toekennen, maar in het bijzonder het uitoefenen van bevoegdheden in het 
kader van de handhaving van de openbare orde en veitigheid is aan een reeks van 
randvoonwaarden gebonden. Deze hangen grotendeels samen met de eisen die 
hel concept van de democratische rechtsstaat stett aan overheidsoptreden. Juist 
op hel lerrein de OOV wordt de spanning zichtbaar lussen deze eisen en politiek-
bestuuriijke en soms ook maatschappelijke wens om onmiddellijk op te treden om 
daadwerkelijke de orde te kunnen handhaven of de veiligheid le kunnen 
beschennen. 

Een van de funderende elementen van de rechtsstaatgedachte is de legaliteitseis: 
het bestuur is gebonden aan het recht, hetgeen betekent dat (grond)wettelijke 
normen dienen te worden nageleefd alsmede andere eisen van rechtmatigheid, 
zoals in het bijzonder de algemene beginselen van behooriijk bestuur. 
Uitgangspunt is de wettelijke basis: in beginsel moel elk overheidsoptreden 
(uiteindetijk) op de wet benjsten, in ieder gevat belastend overheidsoptreden, 
begunstigend opfreden is in discussie. 

De eis van een wettelijke basis hangt samen met de democratische legitimatie van 
de maalregelen; een regeling kan slechls bindend (een ieder verbindend. 
algemeen verbindend voorschrift) zijn voor burgers wanneer zijn daar zelf mee 
hebben ingestemd (zelftsinding). helgeen praktisch wordt vertaald in hel 
uitgangspunt dat de regeling in samenspraak en in overeenslemming met de 
volksvertegenwoordiging tot stand komt (pariement, meer in het bijzonder de 
Tweede Kamer. Provinciale Stalen en Gemeenteraad als direct gekozen 
vertegenwoordigende organen). Naast regelgeving is democratische controle van 
belang: controle op het doen en (na)talen van het bestuur. Dat vindt zijn uiting in 
de controte van het pariement op de regering, van Provinciale Siaten op 
Gedeputeerde Staten/ Commissaris der Koningin en Gemeenteraad op College 
van Burgemeester en Wethouders/ Burgemeester. 

De maatregelen moeten onderhevig zijn aan onafhankelijke rechteriijke controle 
door zowel de nationale rechter als door de Europese rechter. De handelingen van 
het bestuur dienen volwaardig door de onafhankelijke rechter getoetst le kunnen 
worden. 

9.2 Beoordeling bevoegdheden 

ln dit onderzoek zijn verschillende bevoegdheden nader juridisch en feitelijk 
onderzochl. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de conclusies ten 
aanzien van deze bevoegdheden. Het gaat daarbij om zowel de beslaande 
bevoegdheden als enkele bevoegdheden die inmiddels in wetsvoorstellen 
voorgesteld worden. 

Bestuursrechtelijke bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en 
terrorismebestrijding moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.^* Zij moeten: 

Formeel wettelijk gelegitimeerd zijn; 
Onderworpen kunnen zijn aan rechteriijke controle; 
Aantoonbaar noodzakelijk zijn; 
Deugdelijk gemotiveerd worden mede vanwege bewijsnoodzaak; 
Effectief zijn voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld wat betekent dal zij met 
zo min mogetijke (bestuuriijke en financiële) kosien zo maximaal mogelijk het 
gewenste doel kunnen realiseren; 
AUeen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld; 

^^ Zie ook hoofdstuk 5: Randvoonwaarden en bevoegdheden. 
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• Proportioneel en subsidiair zijn; 
• Zo min mogetijk inbreuk maken op grondrechten; 
• Voldoende rechtsbescherming voor betrokkenen leveren; 
• Voldoen aan de overige algemene beginselen van behooriijk bestuur. 

Op grond van deze uitgangspunten geven wij hieronder de conctusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek weer. We beseffen dat niet alte denkbare criteria 
ter beoordeling van de bestaande en mogetijke bevoegdheden zijn opgenomen 
maar menen dal met deze bevoegdheden de belangrijkste criteria zijn gehanteerd. 

9.2.1 Algemeen 

Pragmatisme In het onderzoek werd duidelijk dat voor de meeste 
betrokkenen in de praktijk een grote mate van pragmatisme dominanl was bij de 
vraag weike bevoegdheid nu in wetke situatie kan en moet worden gebruikt. In de 
praktijk doet zich een probleem voor ten aanzien van de openbare orde of 
terrorismebestrijding en vervolgens wordt er gezocht naar welke 
bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke bevoegdheid mogetijk. effectief en 
wenselijk is. Stechts weinigen in de prattlijk zagen een operationeel verschil tussen 
de inzet van bestuursrechtelijke of sfrafrechtelijke bevoegdheden. Doorslaggevend 
was de vraag met welke bevoegdheid hel probleem het beste kan worden 
opgelost. Dit noodzaakt echier wel lot intensieve samenweriting en afstemming 
lussen de bestuuriijke en justitiële autoriteiten in het bijzonder lussen de 
burgemeester en de officier van justitie, in het algemeen in het driehoeksoverieg. 

Kennis De totale verzameling bevoegdheden op het terrein van openbare 
orde handhaving en ten'orismebestrijding is erg complex. Slechts weinigen - zowel 
in de praktijk als in de wetenschap - hebben een volledig en goed overzicht van de 
bestaande bevoegdheden en de wijze waarop ze kunnen worden gebruikt en in 
welke situaties de bevoegdheden relevant zijn. De bevoegdheden zijn verspreid in 
vele wetten en regelingen wat het overzicht niet bevordert. Vooral in Itleinere 
gemeenten is niet attijd de kennis beschikbaar ten aanzien van de verschillende 
beschikbare bestuursrechtelijke bevoegdheden met befrekking lot openbare 
ordehandhaving en terrorismebestrijding. In grotere gemeenten is deze kennis 
over het algemeen beter beschikbaar bij enkele gespecialiseerde ambtenaren. 

Verschillen De aard van de openbare orde problematiek verschift per 
gemeente/ regio. Aan respondenten is gevraagd om de grootste openbare orde 
probtemen van de gemeente/ regio te benoemen. De antwoorden luidden heet 
verschillend: van etherpiraten tot' drugstoerisme en van uitgaansgeweld tot 
hangouderen. Deze verschillende antwoorden maken het lastig om algemene 
uitspraken te doen over de toepassing van de bestuursrechtelijke bevoegdheden in 
de praktijk. Toch komt een aantat knelpunten bij het toepassen van bevoegdheden 
vaker terug. 

9.2.2 Bevoegdheden openbare ordehandhaving 

Ordehandhaving burgemeester (art 172 Gemeentewet) In dit 
artikel wordt aan de burgemeester de algemene taakopdracht ten aanzien van 
ordehandhaving gegeven. In hel derde lid is de zogenaamde lichte 
bevelsbevoegdheid opgenomen die de burgemeester de bevoegdheid geeft 
bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor handhaving van een dreigende of 
daadweritelijke verstoring van de openbare orde. Van deze bepaling kan gebruik 
worden gemaakl als er geen andere bevoegdheid beschikbaar is. 
De lichte bevelsbevoegdheid wordt vooral gebruikt voor verblijfs- en 
gebiedsontzeggingen ten aanzien van personen die de openbare orde (dreigen) te 
verstoren. In bepaalde gemeenten is dit nader geregeld in de APV maar niet in alle 
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gemeenten. Deze lichte bevelsbevoegdheid is alleen voor incidentele 
verblijfsverboden waarbij het onduidelijk blijft hoe lang die mag duren. Het nieuwe 
wetsvoorstel Aanwijzingen Emstige Overlast geeft de mogelijkheid om een 
combinatie van een gebiedsontzegging en een gedragsaanwijzing te realiseren. 
Daarbij gaat het dan wel om een combinalie van bevoegdheden van de 
burgemeester en de officier van justitie. 
De volgende knelpunlen bestaan er bij hel opleggen van een gebiedsverbod: 

• Voordal een gebiedsverbod kan worden opgelegd moet een betrokkene 
worden gewaarschuwd op grond van de algemene beginselen van 
behooriijk besluur. Soms is er behoefte om iemand die overiasi 
veroorzaakt, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, meteen te verwijderen en 
hem te verbieden voor bepaalde tijd (of in het weekend) in dal gebied le 
komen. 

• Het tijdelijke karakter van het gebiedsverbod kan een belemmering zijn 
voor de toepassing ervan. Soms bestaat de behoefte om iemand voor 
langere tijd een verbod op te leggen. 

• Er bestaat onduidelijkheid over de periode dat een gebiedsverbod mag 
duren. Verschillende gemeenten hanteren verschillende termijnen. 

• Er bestaat onduidelijkheid over de grootte van het gebied dat mag worden 
aangewezen als veiboden gebied. 

De lichte bevelsbevoegdheid wordt nu in de praklijk regelmalig gebruikt voor 
gebiedsontzeggingen van enkele uren of dagen vooral ten aanzien van 
drugsoveriast. Deze bevoegdheid is effectief voor het gebied waar de ontzegging 
op befrekking heeft, maar in de praktijk is steeds een verplaateingseffect te zien. 
Bij hangjongeren die alleen hangen en geen overiasi plegen blijkt deze 
bevoegdheid niet effectief. Het nieuwe wetsvoorstel Aanwijzingen Ernstige 
Overiast kan de bestrijding van daadweritelijke overiasi verder verbeteren is de 
venvachting van de praklijk. 

Wet Openbare Manifestaties Bevoegdheden met betrekking tot 
openbare manifestaties, betogingen en demonstraties, zijn weergegeven in de Wet 
Openbare Manifestaties (WOM). Op basis van deze wet kunnen kennisgeving en 
andere voorwaarden worden opgelegd aan de organisatoren van manifestaties. In 
bijzondere gevallen kan ook tot een verbod worden gekomen. Het ontbreken van 
een kennisgeving kan reden zijn voor het verbod van een manifestatie. Veelal is er 
sprake van een nadere regeling in de APV. 
In de praktijk blijken zich weinig tot geen problemen voor te doen bij het gebruik 
van bevoegdheden in de WOM. In enkele gevallen werd gesproken over 
problemen rond demonstraties van extreem rechts en de daarop volgende 
tegendemonsfratie. Dan komt de meer principiële vraag aan de orde tussen hel 
belang van de openbare orde versus het recht te demonstreren. Deze principiële 
vraag heeft echter geen relatie met de bevoegdheden in de WOM. Er doen zich 
geen problemen voor hel bij reguleren, voorwaarden slellen en eventueel 
verbieden en doen uiteengaan van openbare manifestaties. In geval van acute 
problemen kan allijd nog gebruik gemaakl worden van de noodbevoegdheden in 
de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet. 

Toezicht openbare vermakelijkheden en inrichtingen (artikel 174 
Gemeentewet) Dit artikel regell de bevoegdheid van de burgemeester om 
toezicht vorm le geven ten aanzien van bljvoortjeeld kermissen, voetbalwedstrijden 
maar ook winkels, hotels en cafés. Dit toezicht kan ook betekenen een bevel tot 
sluiting indien niet aan voonwaarden is voldaan conform daarvoor in het leven 
geroepen verordeningen. 
Op basis van dit artikel geeft de burgemeesier in de praklijk bevelen tot stopzetting 
van vermakelijkheden of het sluiten van een inrichting. Veelal wordt een dergelijk 
bevel gezamenlijk toegepast met bestuursdwang. Voor frequente 
vermakelijkheden zoals voetbalwedstrijden zijn in verordeningen nadere 
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maatregelen gevraagd. Er doen zich in de praklijk geen juridische problemen voor 
bij de uitvoering van deze bevoegdheden. De nadere voorwaardenstelling in de 
APV heeft nader inhoud gegeven aan de voonvaarden waaronder artikel 174 
Gemeentewet in de praktijk gebmikt wordt. 

Sluiten woningen (artikei 174a Gemeentewet) Dit artikel geeft de 
burgemeester de bevoegdheid woningen te sluiten in geval van verstoring van de 
openbare orde of vrees daarvoor. De verstoring van de openbare orde of de vrees 
daarvoor moet precies worden gemotiveerd. De overiast moet worden aangetoond. 
Van dit artikel wordt veelvuldig gebmik gemaakl in de grote steden en enkete 
grensgemeenten over het algemeen vooral om drugs te bestrijden. Het artikel 
wordt ook voor andere vormen van overiast gebmikt zoals prostitutie of 
burenoveriast. Ook na aanpassing van artikel 13b Opiumwet blijft dit artiket zijn 
kracht behouden. 

Hel gebmik van deze bevoegdheid roept morele en praklische bezwaren op bij 
sommige burgemeesters. De burgemeester heeft namelijk ook zorgplicht voor zijn 
burgers. Bij uithuisplaatsing kunnen problemen ontstaan met de opvang van 
bijvoorbeeld partner en kinderen. Bovendien kan de uitzetting ertoe leiden dal de 
betrokkenen op straat komen te staan, in een caravan voor de deur bivakkeren of 
bij familie infrekken. Met name bij probleemgezinnen, die voor veet overiast in de 
buurt zorgen, is uitzetting dan geen oplossing 

Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a Gemeentewet) 
Deze artikelen bieden de burgemeester de bevoegdheid een groep personen 
maximaal twaalf uur door de potitie op een door hem aangewezen plaats tijdelijk te 
doen ophouden. Deze groep personen wordt hun vrijheid tijdetijk ontnomen. Dil 
kan voor verschiltende situaties met en zonder machtiging van de gemeenteraad. 
Er zijn verschillende procedurele en inhoudelijke voorwaarden gesteld waaronder 
tot bestuuriijke ophouding kan worden overgegaan. 
Voor de praktijk blijken vooral de organisatorische en juridische voonvaarden voor 
bestuuriijk optiouden dermate complex dat er feitelijk zelden gebruik van wordt 
gemaakt. Vooral de organisatorische voorwaarden zoats ptaats aanwijzen, 
onderdak, sanitaire voorzieningen, communicatiemiddelen organiseren, en 
dergelijke, blijken in de praktijk redenen geen gebmik van deze bevoegdheid te 
witten maken. Uit de interviews koml wet de behoefte naar voren een vorm van 
bestuuriijk ophouden te realiseren die met minder juridische en organisatorische 
randvoonvaarden is omkleed. Bij (dreigende) openbare orde verstoringen (zoats 
risico voetbalwedstrijden) gebmikt de praktijk liever een combinatie van andere 
bevoegdheden zoats noodbevoegdheden en identificatieplicht dan te moeten 
voldoen aan de complexe organisatorische en Juridische randvoonvaarden. 
tndien het zo btijft, is de venwachting dat het in de toekomsl nauwelijks tol niet 
gebmikt zal worden, tn de praktijk wordt gepleit voor een vereenvoudiging van de 
regeling. Slechts weinigen zouden er echter voor zijn de regeting geheet af te 
schaffen. 

Noodbevelen en noodverordeningen (artikelen 175 en 176 Gemeentewet) 
Deze bevoegdheden bieden de burgemeester de mogelijkheid in 

noodsituaties bevelen te geven en verordeningen uit te vaardigen. Noodbevelen en 
noodverordeningen hebben at een tange geschiedenis. Het gaat daariaij niel alteen 
om daadwerkelijke schending van de openbare orde maar ook om de dreiging van 
een schending van de openbare orde. Hel proportionatileits- en 
subsidiariteitscriterium is expliciet van toepassing. Hel onderscheid tussen een 
noodbevel en de lichte bevelsbevoegdheid op grond van lid 172 lid 3 
Gemeentewei is niet altijd duidelijk. Met een noodbevel kan een verdergaande 
inbreuk op grondrechten gemaakt worden, maar in de praktijk blijkl de reikwijdte 
van de lichte bevelsbevoegdheid meestal voldoen. 

In de praklijk worden de noodbevelen en noodverordeningen niet vaak gebmikt. 
Zeker sinds de invoering van de lichte bevelsbevoegdheid wordt er tamelijk 
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temghoudend mee omgegaan. Uil de praktijkvoorbeelden blijkt dat de 
noodbevelen en noodverordeningen alleen in uitzonderiijke situaties gebmikt 
worden. Bij de uitvoering van de noodbevelen en noodverordeningen doen zich 
geen noemenswaardige juridische of organisatorische problemen voor. 

APV bepalingen Op het ten-ein van de handhaving van de openbare orde is 
buitengewoon veel geregeld in de a^onderiijke APV's van de gemeenten. Het gaat 
daarbij deels om concretiseringen van de hierboven en hiema genoemde 
bevoegdheden maar in veel gevallen ook om aanvullende bevoegdheden 
bijvoorbeeld ten aanzien van alcoholverbod, blowverbod (cannabisverbod) en 
andere vormen van overtast. Gemeenten gebmiken de APV om de bevoegdheden 
te realiseren die ze nodig hebben voor de handhaving van de openbare orde. Op 
deze manier kan de bevoegdheid precies worden toegesneden op de problematiek 
van de gemeenten. Het is in de praktijk van de openbare ordehandhaving een 
belangrijk en effectief middel. 

Politiewet De Politiewet biedt verschillende artikelen die de grondslag vonnen 
voor het burgemeeste riijk gezag over de openbare orde handhaving in de 
gemeente. Meerdere malen is artikel 2 Politiewet waarin de taak van de potitie is 
vormgegeven, gebmikt ats kapstokartikel om - in gevat er geen andere formele 
grondslag was - de basis vormde voor de te gebmiken bevoegdheid. Het op die 
manier gebmiken van artikel 2 Politiewet heeft tot veet (juridische) kritiek geleid die 
wij onderschrijven. In de praktijk lijkt er minder bezwaar te zijn tegen het gebmik 
van artiket 2 Politiewet op deze manier. Indien de politie voor de handhaving van 
de openbare orde of terrorismebestrijding expliciet tievoegdheden inzet die inbreuk 
(kunnen) maken op grondrechten van burgers dan dient dil formeel geregeld le 
zijn. tn hel bijzonder komen we daarop temg bij de bespreking van het 
persoonsgericht verstoren. 

Bestuursdwang Besiuursdwang geeft de burgemeester of het College van 
Burgmeester en Wethouders de bevoegdheid tot feitelijk handelen door een 
bestuursorgaan legen een bestuursrechtelijke normovertreding teneinde deze 
overtreding te beëindigen of hertialing te voorkomen. Deze bevoegdheid kan ook 
preventief worden ingezet. Bij de handhaving van de openbare orde wordt 
bestuursdwang slechts in beperitte male gebmikl. Bij het oprollen van 
hennepkwekerijen wordt deze bevoegdheid echter wel frequent gebmikt op grond 
van het risico van brandgevaar. Een bijzondere vorm van bestuursdwang vormt de 
zogenaamde Rotterdamwet die het mogetijk maakt onder voonwaarden een 
gebouw of een terrein te stuiten bij overtreding van voorschriften uit de Woningwet 
die gepaard gaan met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de 
veitigheid of de gezondheid. Over het algemeen kan gesteld wonden dat 
bestuursdwang gebmikt wordt als aanvullende bevoegdheid met betrekking lot de 
handhaving van de openbare orde. 

Last onder dwangsom Deze bevoegdheid vonn een altematief voor de 
bestuursdwang. Het gaat hier om het proberen een overtreding ongedaan le 
maken dan wel herhaling van een overtreding te voorkomen door op termijn en 
voonvaardelijk hel verbeuren van een som geld in het voomitzicht te stellen. Last 
onder dwangsom wordt in verschillende gevallen daadwerkelijk gebmikt ter 
handhaving van de openbare orde bijvoorbeeld tegen eigenaren of gebmikers van 
woningen die van daaruit dmgs verkopen, of het vooritomen van een grootschalige 
houseparty waar geen vergunning voor is gegeven of tegen prostituanten die in 
strijd met de APV op de openbare weg contacten leggen met prostituees. Last 
onder dwangsom is voor de praktijk van specifieke vormen van openbare 
ordehandhaving een belangrijke bevoegdheid. 

Intrekken en weigeren van vergunningen Vergunningveriening biedt 
de gemeente de mogelijkheid om aan bepaalde inrichtingen of personen specifieke 
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voonvaarden le stellen. Indien zij niel voldoen aan deze voorwaarden kunnen de 
vergunningen wonden ingetrokken of geweigerd. Het weigeren of intrekken van een 
vergunning dient goed gemotiveerd te worden en dat is niet altijd hel gevat. Het 
weigeren en inlrekken van vergunningen vindt frequent ptaats en heeft een directe 
invloed op de staat van óe openbare orde handhaving in een gemeente. 

Bestuurlijke boete De bestuuriijke boete is niet gericht op herstel, maar vooral 
straffend bedoeld. Een bestuuriijke boete kan niet voorwaardelijk worden 
opgelegd. Daarmee is deze bevoegdheid minder geschikt ten behoeve van de 
handhaving van de openbare orde. De bestuuriijke boete wordt dan ook zelden 
opgelegd in het kader van de handhaving van de openbare orde. Wet wordt de 
bestuuriijke boete gebmikt ats het sluitstuk van het bestuuriijke handhavingstraject, 
ook op terrein van de openbare orde. De nieuwe wetsvoorstellen Wet Bestuurtijke 
boete in de openbare mimte en Wet Bestuuriijke boete fout parkeren kunnen in dit 
opzicht een belangrijke aanvultende rol vervullen, aangezien zij een meer directe 
reactie mogelijk maken indien de openbare orde daadweritelijk is geschonden. 

Sluiten van drugsinrlchtingen (artikel 13b Opiumwet) Dit artikel 
maakl het mogelijk voor de burgemeester om dmgsinrichlingen te sluiten met 
bestuursdwang. De bevoegdheid is gecreëerd omdal dmgs worden verkocht, 
afgeleverd, verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Hel is daarmee niet een 
specifieke bevoegdheid op het lerrein van de openbare orde maar eerder een 
vonn van optreden legen straftsare feiten op basis van de Opiumwet Wel dienl het 
te gaan om voor publiek toegankelijke lokale en daarbij behorende erven. Ten 
behoeve van de uitoefening van de sluitingsbevoegdheid volgen de gemeenten hel 
justitiële gedoogbeleid. Binnenkort wordt het middels een wijziging van artikel 13b 
ook mogelijk om woningen te sluiten. De inzet van hel bestuursrechtelijke 
instrumentarium ten behoeve van het strafrecht wordt hiermee uitgebreid. 
Deze bevoegdheid om dmgsinrichting te sluiten wordt verschillend toegepast. 
Sommige gemeenten maken frequent gebmik van deze bevoegdheid, andere niet. 
De mate van overiast is mede bepalend. De waarschuwingstermijn bij het gebmik 
van deze bevoegdheid blijkt in de praktijk nog wel eens op probtemen te stuiten. 
Tevens is er bij het huidige oude artiket moeilijk onderscheid le maken tussen 
eigenaren en gebmikers wat met het nieuwe artikel minder problematisch is. Hel 
nieuwe artikel lijkt vooral een opiossing te bieden voor gemeenien waar er sprake 
is van een substantieel dmgsprobteem. Voor gemeenten waar dat niel of veel 
minder speelt is deze wetswijziging niet direct noodzakelijk. 

Aanwijzing veiligheidsrisicogebied en preventief fouilleren (artikel 151b 
Gemeentewet) De burgemeester kan op basis van deze bevoegdheid een 
veiligheidsrisicogebied aanwijzen vanwege (dreigende) verstoring van de 
openbare orde door de aanwezigheid van wapens. Op grond van deze aanwijzing 
kan de officier van justitie de potitie opdrachl geven een ieder te fouilleren op 
wapens en bagage en auto's op wapens te doorzoeken, het zogenaamde 
preventief fouilleren. Deze bevoegdheid is dan ook niel alleen gericht op de 
handhaving van de openbare orde maar ook op de opsporing van strafbare feiten. 
Inmiddels is op basis van jurispmdentie de werking en voorat de motivering van de 
aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied verbeterd. 
Veel gemeenten hebben inmiddels in hun APV een bepaling opgenomen dat de 
burgemeester de bevoegdheid geeft om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. 
Dat betekent niet dat ook altijd van deze bevoegdheid gebmik gemaakt wordl. In 
de gemeenten waar het veiligheidsrisicogebied is aangewezen en daadweritelijk 
prevenlief is gefouilleerd is men tevreden over de mate van effectiviteiL Sommigen 
geven aan dat het goed zou zijn als de werking uitgebreid zou worden naar andere 
wetten dan alleen de Wet Wapens en Munitie. 
Soms is de vondst van wapens ondergeschikt aan andere opbrengsten. Soms lijkt 
de bijvangst (dmgs. geld) belangrijker. In andere gevallen blijkt dat de burger erg 
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tevreden is over de actie en zich daardoor veiliger voelt. Ook al levert de actie 
weinig wapens op, het verhoogt wel hel veiligheidsgevoel van de burgers. 

Cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet) Op basis van dit artiket kan 
de burgemeester - indien de gemeenleraad hem daarvoor heeft gemachtigd bij 
verordening - besluilen tol het plaatsen van vaste camera's ten behoeve van 
toezicht op een openbare plaafe. De aanwezigheid van camera's moet op een 
duidelijke manier voor iedereen kenbaar zijn. Er zijn verschillende voonwaarden 
waaraan het plaateen van camera's moet voldoen. Daamaast dient le worden 
geregeld op welke wijze justilie eventueel gebmik kan maken van de beelden die 
met deze camera's worden opgenomen. 
Inmiddels gebmiken veel gemeenien cameratoezicht, vooral voor preventieve 
bestuuriijke maar ook voor ingecalculeerde strafrechtelijke doeleinden. Burgers 
voelen zich veiliger door de aanwezigheid van camera's. Of het ook daadwerkelijk 
bijdraagt aan de vertetering van veiligheid is niet duidelijk. Capaciteit en 
deskundigheid om met de beelden adequaat om le gaan is niet altijd aanwezig. 
Cameratoezicht - zowel in preventieve zin ats in strafrechtelijke zin - is door de 
samenleving geheel geaccepteerd. Het gebmik voor preventieve bestuuriijke en 
sirafrechtelijke doeleinden dient vanzelfsprekend steeds helder te zijn. 

Bibob De Wet Bibob heeft bestuursorganen de bevoegdheid om 
vergunningen te weigeren of in te trokken als er emstig gevaar is dat daarmee 
strafbare feiten worden gepleegd. De Wet Bibob is in verschillende sectoren en ten 
aanzien van specifieke inrichtingen en personen van kracht. Bestuursorganen 
krijgen niel zelf atle informatie om over een aanvraag te kunnen beslissen. 
Daarvoor is het Landelijke Bureau Bibob dat een gemoliveerd advies geeft aan het 
betreffende bestuursorgaan. 
In de praktijk wordt veel waarde gehecht aan de Wet Bibob ook al bestaat deze 
wet nog maar kort. De eersie ervaringen met Bibob zijn positief.*" Wel zijn enkele 
knelpunten benoemd, zowel door respondenten in dit onderzoek als door 
respondenten tijdens de onlangs uitgevoerde evaluatie van de weL De votgende 
knelpunten zijn in dit onderzoek benoemd. Het is niet toegestaan dal gemeenien 
Bibob-informatie met elkaar uitwisselen (er is geen landelijke database) waardoor 
het risico beslaat dal in een andere gemeente een nieuwe aanvraag wordl gedaan 
door iemand die de Bibot}-toets niet heeft doorstaan. Het Bureau Bibob kan niet 
rechtstreeks gebmik maken van informatie van het Openbaar Minisierie en de 
politie. De potitie mag ook niet ongevraagd informatie versfrekken. er dienl eerst 
een expliciete aanvraag le zijn. De procedure wordt als bureaucratische en 
complex aangeduid. De uitstraling van het gebmik van deze procedure naar de 
aanvrager is negatief waardoor de aanvrager mogelijk ten onrechte als potentiële 
verdachte wordt aangemerkt. 

Wetsvoorstel Tijdelijk Huisveii iod Het wetsvoorstel inzake het tijdelijk 
huisverbod wordt veel vergeleken met de bevoegdheid van de burgemeester tot 
inbewaringstelling van een persoon wanneer de belrokkene gevaar veroorzaakt, 
het ernstige vermoeden bestaat dat een stoomis van de geestvermogens de 
betrokkene het gevaar doet veroorzaken, wanneer hel gevaar onmiddellijk en 
dreigend is. en hel gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen 
buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (art. 20 Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). 
Sommige respondenlen zijn het er niet mee eens dat de bevoegdheid bij de 
burgemeester koml le liggen. Zij menen dat de burgemeesier niel goed in staat is 
om te beoordelen of iemand huiselijk geweld toepast en daarom uit huis geplaatst 
moet worden. De burgemeester kan zelf deze afweging niet maken, maar is wel 
verantwoordelijk voor het besluil. Voor sommige burgemeesters is dal een reden 

^ ' Zie ook Voogd. M.C.. Doombos, F. en Huntjens, L.C.L. (2007), Evaluatie Wet 
BIBOB. Eenmeting, Berenschot, Utrecht (kort besproken in hoofdsluk 6). 
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om te stellen dat zij niet geneigd zijn om van deze bevoegdheid gebmik le maken. 
Andere respondenten menen dat er nu te temghoudend wordt omgegaan met het 
toekennen van bevoegdheden om burgers le beschermen. Voor hen weegt 
bescherming zwaarder dan privacy. Wie de bevoegdheid krijgt maakt niet zoveel 
uit, ats het probteem maar wordt aangepakt. Weer andere respondenten vinden 
dat de bevoegdheid bij de burgemeester hoort te liggen omdat het doel van de 
maatregel is dat een hulpverieningstraject wordt gestart waariiij verschillende 
partijen zijn betrokken. De gemeente vervutt daarin de regierol en dus is hel goed 
om de bevoegdheid bij de burgemeester te leggen. Net als bij het uitzetten van 
bewoners op grond van art 174a Gemeentewet en het toekomstige artikel 13b 
Opiumwet, speelt ook hier de zorgplicht van de gemeente een rol. Nog onduidelijk 
is welke eisen er gesteld worden aan de gemeenie wal betreft de opvang van 
degenen die een verbod opgelegd krijgen. 

9.2.3 Bevoegdheden ten'orismebestrijding 
Weinig lokaal, primair nationaal De bestuursrechtelijke 
bevoegdheden ten aanzien van terrorismebestrijding zijn vooral relevant voor het 
nationale niveau. Op lokaal niveau zijn er voor de burgemeesters weinig specifieke 
bevoegdheden die een direcle relatie hebben met terrorismebestrijding. Velen op 
lokaal niveau hadden over het algemeen weinig beetd en inzichten in de 
bevoegdheden ten aanzien van terrorismebesfrijding. Er was ook weinig kennis 
met befrekking tot de specifieke terrorismedreiging. Er bleek - met uitzondering 
van enkele heet grote steden - nauwelijks behoefte te bestaan om op lokaal 
niveau daadwerkelijk over bevoegdheden ten aanzien van terrorismebestrijding te 
beschikken. Terrorismebestrijding wordt vooral gepercipieerd ats een bevoegdheid 
en laak van het nationate niveau. Enkele malen werd specifiek gewezen op 
eventuele aanvullende bevoegdheden met betrekking tot radicalisering van 
jongeren. 

Kennis dreiging In de wetevoorstel ten van de regering aangaande de 
bevoegdheden op het terrein van de terrorismebestrijding wordt gewezen op de 
omvangrijke dreiging die er van hel terrorisme uitgaat. Deze dreiging is primair 
gebaseerd op kennis en inzichten van de veiligheidsdiensten. Voor de meeste 
betrokkenen in de praktijk en in de wetenschap is deze kennis niet toegankelijk. 
Dat maakt het voor atte betrokkenen moeilijk om de mate van dreiging af te wegen 
ten opzichie van de voorgestetde nieuwe maalregelen. Over hel algemeen staan in 
de praktijk de ingevoerde en voorgestelde maatregelen niet ter discussie. 

Aanwijzen veiligheidsrisicogebieden Op basis van artikel 126zq van het 
Wetboek van Strafvordering kan de regering - in casu de minister van Justitie - bij 
algemene maatregel van besluur veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar 
prevenlief gefouilleerd kan worden. Daarvoor is niel een apart bevel van de officier 
van jusiitie nodig maar kan de polilie dat zelfslandig uitvoeren. De aanwijzing van 
terrorismeg e bieden is wettelijk minder geclausuleerd dan de aanwijzing van 
stedelijke veiligheidsrisicogebieden. De regering heeft bij de aanwijzing van deze 
veiligheidsrisicogebieden ter bestrijding van terrorisme een hoge mate van 
beleidsvrijheid. Er is zowel in de wetenschap als vanuit de praklijk kritiek op de 
wijze waarop deze veiligheidsrisicogebieden worden aangewezen en welke 
bevoegdheden vervolgens mogen worden ingezet. Er worden vraagtekens 
geplaatst bij de noodzaak om een aparte rechtsmimle in het leven te roepen en de 
wenselijkheid van overieg vooraf met de betrokken burgemeesters wordt 
benadmkt. Wij delen deze kritiek. 

Beperking bewegingsvrijheid ln het wetsvoorstel Bestuuriijke 
Maatregelen Nationale Veiligheid worden bevoegdheden gecreëerd om te 
vooritomen dat ten'oristische aanslagen worden gepleegd. Een van de 
bevoegdheden vormt de beperiting van de bewegingsvrijheid door een 
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gebiedsvert)od, persoonsverbod en/of meldingsplicht. Deze maatregelen is alleen 
toegestaan als voldaan is aan twee voonvaarden, namelijk noodzakelijk met het 
oog op bescherming van de nationale veitigheid en alleen opgelegd aan een 
persoon die op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebrachl met 
terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Vanwege de emst van de 
dreiging van het terrorisme heeft de regering voor deze maafregel gekozen. De 
rechter kan oordeten over het opleggen van deze maatregel, maar zal daarbij 
problemen ondervinden aangezien de meeste informatie op grond waan/an tot een 
dergelijke maatregel gekomen kan worden vertrouwelijke informalie van de 
inlichtingendiensten is. De effectiviteit van de maafregel is nog niet vast te stelten. 

Weigeren of intrekken vergunningen, ontheffingen of erkenningen De andere 
nieuwe bevoegdheid in het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale 
Veitigheid heeft betrekking op het intrekken of afwijzen van vergunningen, 
ontheffingen of erkenningen in geval betrokkenen in verband gebracht kan worden 
met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Dit kan plaatsvinden 
door elk bestuursorgaan. Deze bevoegdheid lijkl op de bevoegdheid conform de 
Wet Bibob, maar is alteen mogetijk met een verittaring vooraf van geen bezwaar 
van de minister van BZK. De werking van deze nieuw voorgestelde maatregel is 
echter veel mimer. In de door ons onderzochte praktijk hadden betrokkenen nog 
geen concreet beetd op wetke wijze de uitoefening van deze bevoegdheden ptaats 
kan vinden. 

Verstoren Verstoren is het zodanig in de gaten houden van een persoon van 
wie een ten'oristische dreiging uitgaat dat hem en zijn omgeving duidelijk wordt dat 
hij onderwerp is van enigeriei overheidsoptreden. Het doel is te voorkomen dat 
betrokkene deelneemt aan ten'oristische activiteiten. De burgemeester neemt de 
beslissing tot persoonsgericht verstoren op basis van informatie vanuit de Contra 
Terrorisme Infobox. De feitelijke uitvoering ligt bij de politie. Er is vanuil 
verschillende kanten veel kritiek op het feit dat deze bevoegdheid niet nader 
formeel is geregeld. De artikelen 172 Gemeentewet en 2 en 12 van de Politiewet 
bieden daartoe onvoldoende fonnele basis. Rechteriijke uitspraken geven aan dat 
een formele regeting noodzakelijk is. naast het dienen van een legitiem doel en de 
noodzakelijkheid in een democratische samenleving. 
tn de praktijk wordt het persoonsgericht verstoren nog maar in beperitte male 
toegepasl. In sommige gemeenien worden enkele personen verstoord, in de 
meeste gemeenten is het instmment nooit gebmikt. Indien het gebmikt wordl dan 
is er sprake van een temghoudend gebmik. Het instmment 'persoonsgericht 
verstoren' wordt toegepast op basis van een risicoanalyse. De effectiviteil is 
moeilijk vast te stelten aangezien hel gaal om een terroristische handeling die 
uiteindelijk niet heef ptaategevonden. 

9.3 Suggesties nieuwe bevoegdheden 

Weinig behoefte nieuwe bevoegdheden De belangrijkste bevinding 
van dit onderzoek is dat er in de praktijk zoals wij die hebben onderzochl weinig 
behoefte blijkt te bestaan aan nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden op het 
ten'ein van openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. De op handen 
zijnde nieuwe wetgeving en nieuwe bevoegdheden worden wel als waardevol 
aangemeritt. De meesle respondenten zijn van oordeel dal de huidige en 
aankomende verzameling bevoegdheden over hel algemeen voldoende zijn om de 
bestaande probtemen of potentieel dreigende problemen adequaat op te lossen. In 
combinatie met strafrechtelijke bevoegdheden zijn deze bestaande en 
aankomende bestuursrechtelijke bevoegdheden voldoende voor de zich in de 
praktijk aandienende openbare orde- en veiligheidsvraagstukken. Voor nagenoeg 
elke denkbare situatie is dan een bevoegdheid beschikbaar, soms in een formele 
wet, soms in een gemeentelijke regeling zoals de APV. Naar ons oordeel bestaat 
er dan ook geen noodzaak de huidige en aankomende verzameling bevoegdheden 
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intensief uit te breiden, zowel niet ten aanzien van openbare ordehandhaving als 
niel ten aanzien van terrorismebestrijding. Op enkele onderdelen wordt hiervoor 
een uitzondering gemaakt maar daarop gaan wij hier nader in. In de aanbevetingen 
proberen we dit te concretiseren. Er is maar weinig behoefte aan nieuwe 
bevoegdheden. 

Nieuwe wetsvoorstellen Er zijn verschillende nieuwe wetsvoorstellen in 
behandeling die een deel van de probtemen oplossen. Het wetsvoorstel 
Aanwijzingen emstige overiast, de wetewijziging artikel 13b Opiumwet (ook voor 
woningen) het wetsvoorstel Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid, 
wetsvoorstel Tijdelijk Huisvert)od geven burgemeester en andere nieuwe 
bevoegdheden om te kunnen optreden bij openbare ordehandhaving en 
terrorismebestrijding. Hoewel men in de praktijk nog geen volledig beeld heeft van 
deze nieuwe wetten, is er weinig weerstand en ziet men enkele van de 
bevoegdheden gaame ter beschikking komen. Binnen de gemeenien heeft dat 
vooral betrekking op aanvullende bevoegdheden om om te gaan met 
hangjongeren en dmgsproblemaliek. 

Combinatie bevoegdheden In de praktijk kunnen verschillende combinaties 
van bevoegdheden aangetroffen worden. Noodbevel met identificatieplicht of 
cameratoezicht met mogelijkheden van prevenlief fouilleren en andere 
voorbeelden. De praktijk zoekl steeds naar die optimale combinatie van 
bevoegdheden die hel probleem in de praktijk adequaat oplossen. Het eerder 
genoemde pragmatisme speelt hier ook een belangrijke rot. De bevoegdheden zijn 
echter gegeven ats afeonderiijke bevoegdheden. Er is geen of weinig zicht op de 
inhoudelijke en juridische effecten bij de inzet van combinatie van bevoegdheden. 
Ook ten aanzien van de inbreuk op grondrechten van burgers is er niet specifiek 
gekeken naar de vraag hoe dat plaats vind bij een combinatie van bevoegdheden. 

Buitenland en dreiging In de door ons op hoofdlijnen onderzochte andere 
landen bestaan er in sommige gevallen verdergaande bestuursrechtelijke 
bevoegdheden op het terrein van openbare ordehandhaving en 
terrorismebestrijding. Ten aanzien van openbare ordehandhaving blijkt er in 
Nederiand voldoende bevoegdheden te zijn om de Nederiandse openbare 
ordeproblemen adequaat te kunnen voorkomen of te kunnen oplossen. De 
openbare ordeproblemen zijn niet van zodanige aard dal nieuwe en verdergaande 
bevoegdheden noodzakelijk zijn om de probtemen op te kunnen lossen. Dafeelfde 
kan worden gesteld ten aanzien van de terrorismebestrijding. Voor het huidige 
niveau van dreiging van terrorisme blijken de bestaande bevoegdheden voldoende 
te zijn. Indien zich zowel ten aanzien van de openbare orde problemen of de 
terrorismedreiging nieuwe feiten voordoen kan het noodzakelijk zijn om te bezien 
of aanvullende bevoegdheden noodzakelijk zijn. Op dit moment - en in de nabije 
toekomst - achten wij dat niel noodzakelijk. 

Hangjongeren Voor de problematiek van hangjongeren die niet 
daadweritelijk overiasi plegen is er geen eenduidige bevoegdheid. Hel hangen als 
zodanig wordt in de praktijk soms opgevat als overiast. In andere gemeenten voelt 
men niet de noodzaak daadwerkelijk bevoegdheden in te zetten in geval van niet 
overtastgevende hangjongeren. Het nieuwe wetsvoorstel Aanwijzingen Emstige 
Overtast zat naar venwachting dit probleem ook niet geheet kunnen oplossen. 

Bestuurlijke ophouding Er is in de praktijk weinig behoefte aan de 
bestaande regeling voor bestuuriijke ophouding. Deze regeling wordt door de 
praktijk zowel juridisch ats praktisch ats te ingewikkeld bestempeld. De praktijk zou 
wel een voorstander zijn van een minder complexe regeling, die het mogelijk 
maakl dat personen een bepaalde periode worden opgehouden zonder dal 
voldaan moet worden aan atte huidige voonvaarden. Een idee was op de 
ophouding korter te laten duren maar dan ook af te zien van alleriei 
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organisatorische voorzieningen. Tevens zou bezien kunnen worden of de officier 
een instemmingsrecht zou moeten krijgen waardoor het mogelijk wordt de rol van 
de rechter in de procedure te laten vervallen (wel blijft rechteriijke controle achteraf 
natuuriijk mogelijk). Dat zou de werkbaarheid van de regeling ten goede kunnen 
komen. Naar ons oordeel zou dit inderdaad nader bezien moeten worden, waarbij 
dan wellicht aansluiting zou kunnen worden gezocht bij straf echtei ijke 
bevoegdheden van aanhouding en inverzekeringstelling. De beslaande vorm van 
bestuuriijke ophouding zou dan kunnen verdwijnen, aangezien er in de praktijk en 
in de wetenschap grote inhoudelijke, juridische en organisatorische kritiek blijft 
bestaan op deze regeling. 

Bibob De wet Bibob wordt als waardevol bestempeld. Er doen zich echter enkele 
stevige knelpunten voor die niet zo zeer zouden moeten leiden tot een verdere 
uitbreiding van bevoegdheden maar voorat om verdere verfijning en verbetering 
van de bestaande wet. In het bijzonder gaat het daarbij om de verbelering van de 
informatievoorziening. Nu moet vanuil de gemeente een specifieke aanvraag 
gedaan worden voordat informatieversfrekkers (politie, Openbaar Ministerie) 
informalie kunnen verstrekken, tn de praktijk is behoefte deze informatie ook te 
verstrekken aan de betrokken bestuuriijke autoriteiten indien er geen expliciele 
aanvraag is. De mogelijkheid om Bibob informatie tussen gemeenten uit te 
wisselen is levens een verzoek vanuit de praktijk. Nader bezien zou moeten 
worden of en hoe de beslaande procedure minder bureaucratisch en complex kan 
worden. Het zou verslandig zijn te bezien in hoeverre deze voorstellen 
gerealiseerd kunnen worden waarbij wel steeds bezien moet worden hoe de 
positie van de aanvrager voldoende beschermd kan blijven. 

Radicalisering tn de praktijk teven weinig voorstellen voor uitbreiding van 
bevoegdheden op het terrein van ten'orismebestrijding. Enkete malen komt aan de 
orde dat wellicht de bevoegdheden met betrekking lol radicaliserende jongeren 
uitgebreid zouden kunnen worden. Het gaat daarbij dan voorat om de mogelijkheid 
om informatie te verkrijgen en uit te wisselen om een goed beetd te kunnen krijgen 
welke jongeren nu aan het radicaliseren zijn. Dat zou kunnen betekenen dat niet 
atleen de inlichtingendiensten maar ook het bestuur de informatie over 
radicaliserende jongeren moet kunnen krijgen. Een erg concreet beeld van verdere 
uitbreiding van bevoegdheden op dit terrein is niet duidelijk. Het lijkt alsof de 
bestaande interventiemogelijkheden (zowel preventief als repressief) voldoende 
zijn om adequaat te kunnen reageren. 

Persoonsgericht verstoren Persoonsgericht verstoren is een instmmenl dat 
nog relatief weinig wordt gebmikl. Hoewel de bevoegdheid formeel bij de 
burgemeester ligt. is hel toch primair een aangelegenheid die vanuil het nationaal 
niveau wordt vormgegeven vanwege het belang van informatie van de 
inlichtingendiensten. De rol van de burgemeester ten aanzien van deze 
bevoegdheid is indirect; het gaat hier om voorkomen van terroristische aanslagen 
wat primair als een strafbaar feit is gekenmerkt. Een formele rechtsbasis voor 
verstoren ontbreekt. De - schaarse -jurispmdentie geeft daar ook geen eenduidig 
uitsluitsel over. Het zou zeer aan te bevelen zijn de verstoringsbevoegdheid 
expliciet en formeel te regelen en te clausuleren. 

Structurele overlast Op dit momenl is hel niet goed mogetijk om 
mensen die stmctureel overiast veroorzaken uit hun huis te zetten. Het gaal daarbij 
om de zogenaamde aso-gevatten. Sommige respondenten geven aan dat zij een 
specifieke bevoegdheid voor de burgemeesier zouden witten ten aanzien van dit 
specifieke probteem. Het gaat dan op woonmimteonfeetting op basis van 
stmcturele overiasi in het publieke domein maar ook in het private domein. 

Drugs De burgemeester ontbeert de bevoegdheid om bestuuriijke 
maatregelen te treffen bij geconstateerde kweek of handel in dmgs in panden, niet 
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zijnde woningen of voor publiek toegankelijke plaatsen (horeca-inrichtingen). 
Artikel 13b Opiumwet heeft betrekking op voor publiek toegankelijke plaatsen en in 
de toekomst ook woningen en niel voor l̂ et publiek toegankelijke lokalen en daarbij 
behorende erven, tn geval van handel of kweek in bijvoorbeeld kassen staat de 
burgemeester bestuursrechtetijk thans met lege handen en moet hij de aanpak aan 
politie en justitie (strafrecht) overiaien. Potitie en justitie beschikken wel over 
mogelijkheden hiervoor een sluitende aanpak te realiseren. Na de aanpassing van 
artikel 13b kan de burgemeesier ook deze lokalen stuiten. 

Zorgmijders tn de gesprekken kwam een enkete keer aan de orde dat 
zich in de grote steden een groep zogenoemde 'zorgmijders' bevindt die zich aan 
etke behandeling onttrekken. Deze groep overiastveroorzakende personen 
onttrekken zich aan etke behandeling en zijn ook niet gevoelig voor maatregelen in 
de sfeer van de openbare orde zoats gebiedsonfeeggingen. De BOPZ biedt 
hiervoor ook onvoldoende mogelijkheden. De vraag is in hoeverre het strafrecht 
dan een adequate oplossing kan realiseren. 

Geen behoefte verbod op gelaatsbedekkende kleding tn de 
praktijk blijkt er nauwelijks tot geen behoefte te beslaan aan een verbod op 
gezichtbedekkende kleding. Hoewel in verschillende APV's artikelen staan 
opgenomen dat vermommingen verboden zijn. is de dagelijkse werkbaartieid 
daarvan gering. De meeste respondenlen geven aan dat als dat nodig mochl zijn 
zij in een noodbevel of bij een vergunning dit kunnen regelen. Voor andere vormen 
van openbare orde handhaving of terrorismebestrijding zien zij hiervoor geen 
noodzaak. De identificatieplicht kan ook met gezichtsbedekkende kleding 
uitgevoerd worden. 

9.4 Rechtsstatelijkheid 

Veel aandacht Niet alleen vanuit de wetenschap maar ook vanuil de 
praktijk is er veet aandacht voor de rechtmatigheid van het inzetten van 
bevoegdheden. Atte betrokkenen zijn er het over eens dat voor de inzet van 
bevoegdheden die op een of andere wijze inbreuk kunnen maken op grondrechten 
een wettelijke regeting noodzakelijk is. Dat bijvoorbeeld dat ten aanzien van 
persoonsgericht verstoren nog niet is vormgegeven wordt betreurd en opgevat ats 
een tijdelijke tekortkoming die daadwerkelijk geregeld dient te worden. Het idee dat 
in de praktijk alteen maar aandacht is voor de effectiviteil van de inzel van 
bevoegdheden is niet terecht. 

Echter.... In het algemeen werd aangegeven dat bevoegdheden niet 
lichtvaardig moeten worden toegepasl. Zeker wanneer de maafregel ingrijpend is, 
is hel van belang dal de proportionaliteit en de subsidiariteit in de gaten worden 
gehouden. Toch kunnen problemen zo groot zijn. dat een bevoegdheid wet eens 
wordt toegepast, hoewel dat eigenlijk niel zou mogen. Er is nog onvoldoende 
bewijs of de procedure om de bevoegdheid toe te passen is (nog) niet helemaal 
dooriopen. De bevoegdheid wordt dan toch ingezet, soms in de venwachting dat de 
betrokkene er 'loch niet over zal klagen'. 

Grondrechten De in dit onderzoek besproken bevoegdheden kunnen 
vergaand inbreuk maken op grondrechten van burgers. In de meeste gevallen is 
voldaan aan de formele criteria van de grondwet en het EVRM. Echter niet in alle 
gevallen en wij achten dit onwenselijk. Om tot een verantwoorde en rechtsstatelijke 
uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van openbare 
ordehandhaving en terrorismebestrijding le kunnen komen, is het noodzaketijk en 
voonwaa rdet ijk dat deze bevoegdheden formeel wettelijk geregeld zijn. 

Proportionaliteit en subsidiariteit Nagenoeg elke in te zetten 
bevoegdheid vraagt om proportioneel en subsidiair handelen. Er ontbreken echter 
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in de praktijk heldere richttijnen wanneer dil het geval is. Dat betekent dat ieder 
bestuursorgaan zelf steeds moet afwegen of hiervan sprake is of dat het niet zo is. 
Hierbij zou een nadere analyse van de verschillende casus en jurispmdentie atle 
betrokkenen een beeld kunnen geven in wetke situaties de inzet van welke 
bevoegdheid proportioneel is en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. 

Privacy In de praktijk wordl meerdere malen gestetd dat privacyregelgeving 
een effectieve vorm van openbare orde handhaving en terrorismebestrijding in de 
weg staat. Daarbij blijkt echter dat betrokkenen - mede door de complexiteit van 
de privacyregelgeving - te weinig inzicht hebben in de bestaande mogelijkheid 
binnen de privacyregelgeving. Hel beeld dat door de praktijk wordt opgeroepen 
strookt niet met de feitelijke mogelijkheden. Dat betekent wel dat de betrokkenen 
meer inzicht moeten krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de 
privacyregelgeving. Naar onze inschatting kan op dit moment een volwaardig 
openbare orde beteid en terrorismebestrijdingsbeleid worden vormgegeven binnen 
de bestaande kaders van de privacyregelgeving. 

Waarborg De mate van ingrijpendheid van de maafregel, heeft invloed op de 
wijze waarop de rechten van de burger worden gewaartjorgd. 

1) De algemene beginselen van behooriijk bestuur moeten worden nageleefd. 
Proportionaliteit, subsidiariteit en rechtszekerheid zijn in het bijzonder van 
betang. 

2) De burger moet in venweer moet kunnen komen tegen de toepassing van 
de bevoegdheid. Het is daarom van belang dat burgers weten waar ze hun 
klacht kunnen indienen en of/ hoe ze bezwaar kunnen maken of in beroep 
kunnen gaan. 

3) De gemeente heeft een zorgplicht. Als iemand bijvoorbeeld de toegang 
wordt onfeegd tot de eigen woning, moel de gemeenie opvang regelen. 

4) De gemeente moet het besluit tot het toepassen van de bevoegdheid 
behooriijk motiveren. Daarnaast moet de gang van zaken rond de 
uitoefening van de bevoegdheid worden gedocumenteerd. 

9.5 Verhouding bestuursrecht en strafrecht 

Bestuursrecht intensiever De bevoegdheden die centraal staan in dit 
onderzoek tonen dat bestuursrechtelijke bevoegdheden sleeds vaker en 
vergaander ingezel worden voor openbare orde handhaving, terrorismebestrijding 
in samenhang met en naasl de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in 
casu criminaliteitspreventie en -bestrijding. Artikel 13b Opiumwet, wetsvoorstel 
Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veitigheid. prevenlief fouilleren, vormen van 
besiuursdwang. bestuuriijke boete zijn stechts enkele voorbeelden. Het 
bestuursrecht neemt inmiddels een belangrijke en intensieve rol in bij de 
handhaving van de openbare orde, terrorismebestrijding en ook bij 
criminatiteilsbestrijding en criminaliteitspreventie. 

Geen voorkeur De respondenlen lijken geen principiële vooriteur te 
hebben voor bestuursrecht of strafrecht. Dat wil niet zeggen dat het niet van 
belang is wie over een bevoegdheid beschikt. Het is van belang om dil te welen 
omdat de verantwoordelijke ook aansprakelijk is. Duidelijk is dat de uitoefening van 
bevoegdheden toch nagenoeg steeds in overieg tussen bestuur en justilie plaats 
vindt. Hel geheel afeonderiijk uitoefenen van bevoegdheden komt slechts zelden 
voor. Het nieuwe wetsvoorstel Aanwijzingen ernstige overiast toont heel eenduidig 
deze verbondenheid. Voor de proktijk is dominant met welk instmment het 
probleem het meest effectief opgelost kan worden. Dat is de dominante reden om 
te kiezen voor het bestuursrecht of het strafrecht Voor de praktijk lijkt ook de 
beschikbare capaciteit een belangrijke reden om voor het besluursrechl of het 
strafrecht te kiezen, waarbij het lijkt of binnen de bestuuriijke autoriteiten de 
beschikbare capaciteit groter is. 
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Opmerkelijk Ten aanzien van enkele bevoegdheden is het opmerttetijk dat deze 
aan het bestuur zijn toegekend, zoats bij het persoonsgericht versloren onder de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester en bij het nieuwe artiket 13b Opiumwet 
dat zich toch vooral richt criminaliteitsbestrijding. Het oude onderscheid dat het 
bestuursrecht zich niet richt op individuele criminaliteit wanneer deze geen 
gevolgen heeft voor de openbare orde en het sfrafrecht juisl wel is sleeds meer 
aan het vervagen. Wel is het noodzaketijk een expliciete en Iransparante reden le 
geven voor de toekenning van een bevoegdheid aan ofwel de burgemeester ofwel 
de officier van justitie. In sommige gevallen is dat niet of onvoldoende gebeurd. 
Ook is er kritiek op het wetsvoorstel Wet lijdetijk huisverisod waariiij de 
burgemeester de bevoegdheid krijgl om iemand tijdelijk uit huis te plaatsen. 
Respondenten vergelijken deze bevoegdheid met de bevoegdheid van de 
burgmeesler tol hel ln bewaring stellen van personen op grond van de Wet 
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Er zijn drie stromingen: een 
deel van de respondenten vindt dat de burgemeester niet deskundig is en daarom 
deze bevoegdheden niet moet krijgen. Het andere deel van de respondenten is 
van mening dat iemand de bevoegdheid moet hebben, omdat hel probleem moet 
worden aangepakt. Het maakt eigenlijk niet uit bij wie de bevoegdheid bemst. Een 
laatste groep meent dat de burgemeesier deze bevoegdheid moet hebben omdat 
hij een regiefunctie vervutt ten aanzien van de hulpveriening aan de betrokkenen. 

Geen problemen De vraag is dan natuuriijk of zich probtemen voordoen bij 
de bestaande verdeling tussen strafrecht en bestuursrecht tn de proktijk hebben 
wij slechts problemen gevonden in de categorie van informatie-uitwisseting en 
samenwerking. Het is vanwege de complexe verhouding tussen strafrecht en 
bestuursrecht noodzaketijk dat tussen bestuur en justitie intensief informatie wordt 
uitgewisseld wat vanwege de verschillende informatieregimes niet altijd goed 
mogelijk is. Daamaasl is het door deze vertiouding lussen strafrecht en 
bestuursrecht noodzaketijk dat burgemeester en officier van justitie overieggen 
over de uitoefening van deze bevoegdheden. Belde organen zijn in dezen 
wezentijk lol elkaar veroordeeld, tndien zowel de informatie-uitwisseling ats de 
samenwerking goed is geregeld dan doen zich geen specifieke problemen voor in 
de vertiouding tussen sfrafrecht en bestuursrecht. 

Rechtsbescherming Wij hebben niet kunnen constateren dat in de 
praktijk gekozen wordt voor een specifieke bevoegdheid in het strafrecht of 
bestuursrecht omdat daar de rechtsbescherming minder zou zijn. tn beide 
rechtsgebieden is inmiddets sprake van een volwaardige rechte bescherming 
conform de strekking en reikwijdte van de bevoegdheden. Dat belekent dal de 
rechtsbescherming - in retatie lot de reikwijdte van de bevoegdheden - lussen 
strafrecht en bestuursrecht niel zodanig meer verschilt dat op grond daarvan tot 
een andere keuze gekomen moet worden. 

9.6 Samenhang bevoegdheden 

Complex en verspreid De bestuursrechtelijke bevoegdheden op het 
terrein van openbare orde handhaving en terrorismebestrijding zijn verspreid in 
verschillende wetten. Daarmee gelden verschillende regimes. De bevoegdheden 
zijn complex en elke bevoegdheid kenl eigen specifieke voorwaarden en 
regelingen. Het stelsel van bevoegdheden is in de loop der jaren gebouwd en op 
elkaar gestapeld. Dat heeft niet geleid tot maximale transparantie ten aanzien van 
deze bevoegdheden. Voor velen zijn de precieze bevoegdheden op het terrein van 
de openbare ordehandhaving en de ten'orismebestrijding niet helder. Ook de 
samenhang van de verschillende bevoegdheden is niet geheel duidelijk. De 
effecten van het in gezamenlijkheid en combinatie uitvoeren van specifieke 
bevoegdheden zijn niet bekend. 
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Wet OOV Er is geen eenduidig beeld over de voorkeur of afkeer van een Wet 
OOV. Hieronder worden de verschillende voor- en nadelen van een Wet OOV 
weergegeven zoals ook door de respondenten zijn aangegeven. De voorkeur of 
afkeer van een Wet OOV lijkt samen te vallen met de achtergrond van de 
respondent. Respondenten vanuit de bestuuriijke hoek zijn in meerderheid voor 
een dergelijke wet omdat hel meer duidelijkheid en richting geeft aan hun 
handelen, tenvijl respondenten vanuit de justitiële hoek veelal als tegenstander zijn 
te kwalificeren. 

Voordelen Wet OOV De navolgende voordelen van een Wet OOV 
worden genoemd: 

• Atle bestuursrechtelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde 
handhaving en terrorismebestrijding bij elkaar in een wel; 

• Meer transparantie in en begrip van bevoegdheden; 
« Eenduidige definiëring van begrippen en situaties; 
• Mogelijkheid om te komen tot uniformering van bepalingen en 

voonwaarden; 
• Specifieke nieuwe bevoegdheden vormgeven; 
• Samenhang tussen de bevoegdheden versterken: 
o Combinatie van bevoegdheden nader regelen; 
• Rechtsbescherming eenduidig vormgeven; 
• Wijzigingen van bevoegdheden kunnen meer in samenhang plaatsvinden; 
• Duidelijkheid waar toekomstige bevoegdheden moeten worden 

opgenomen. 

Nadelen Wet OOV Er zijn echter ook verschillende nadelen van een Wet OOV 
genoemd: 

• Onduidelijkheid over op wetk type situaties de wet zich specifiek moel 
richten; 

• Onduidelijkheid of hel alteen de bevoegdheden van de burgemeester of 
ook van andere bestuursorganen moet regelen; 

• De verhouding tussen de rot van de burgemeester en van de officier van 
Justitie moet expliciet geregeld worden; 

• Risico van een aanzuigende werking op nieuwe bevoegdheden; 
• Een wet OOV is in tegenstelling tot andere wetten zoats in het bijzonder 

Gemeentewet. Politiewet, Wet Rampen en zware ongevallen en 
Wetboeken van Strafrecht en Sfrafvordering, thematisch georganiseerd en 
niet per orgaan en bevoegdheid waardoor de verhouding tot deze wetten 
expliciet geregeld moet worden; 

• Terrorismebestrijding is geheet andere situatie en noodzaakt tot andere 
bevoegdheden dan openbare orde handhaving; 

• Geen grote nieuwe bevoegdheden op beide terreinen noodzakelijk. 

9.7 Organisatie en institutioneel systeem 

Samenwerking De meest cmciale conclusie van dit onderzoek op het 
terrein van organisatie is de absolute noodzaak van samenwerking tussen de 
burgemeester en de officier van jusiitie of beter tussen het bestuur en jusiitie en de 
daarmee samengaande noodzaak lot informatie-uitwisseling, tn het 
driehoeksoverieg maar ook door vete ambtelijke contacten in de praktijk en door de 
wetgeving (art. 151b en 151c Gemeentewet) wordt deze samenweriting 
vormgegeven. Het is deels afhankelijk van personen in hoeverre deze 
samenwerking ats goed kan worden gekwalificeerd. In elke regio of 
arrondissement zijn inmiddets stmcturen vormgegeven waarbinnen deze 
samenwerking daadwerkelijk kan ptaatevinden. Het is in de praktijk niet goed 
mogetijk de bevoegdheden op het terrein van de openbare orde handhaving en de 
terrorismebestrijding vorm te geven zonder dat er een intensieve samenwerking 
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plaatsvindt tussen bestuur en justitie. Nogmaals, bestuur en justitie zijn tot elkaar 
veroordeeld bij het uitvoeren van deze bevoegdheden. 

Betrokkenheid van de gemeenteraad Behalve in gevallen waarin de wet 
voorziet in gelede attributie van bevoegdheden door de gemeenteraad aan de 
burgemeester (art. 151b. 141c en 154a Gemeentewet) of goedkeuring achleraf 
(art. 176 Gemeentewet) en de burgemeester is betast met de uitvoering van APV-
bepalingen terzake, is het aan de burgemeester, getet op de plaatselijke 
verhoudingen, in hoeverre hij de raad bij het openbare orde beteid betrekt. De 
burgemeester is aan de raad wet verantwoording schuldig voor het door hem 
gevoende beteid (art. 180 Gemeentewet). 

Informatie De noodzakelijke samenwerking maakt informatie-uilwisseling 
tussen bestuur en justitie cmciaal. tn de meeste gevallen gebeurt dat ook zonder 
dat zich problemen voordoen. Maar voorat jusiitie beschiki over informatie die niet 
zonder meer kan worden vertrekt aan anderen, ook niet aan de burgemeesier. En 
bij sommige bevoegdheden zoats het persoonsgericht verstoren, is informalie van 
inlichtingendiensten cruciaal die zowel voor bestuur ats jusfitie niet volledig 
toegankelijk zijn. Dal maakt dat in sommige gevallen de betrokkenen moeten 
handelen zonder dat zij beschikken over de voor de mofivering noodzakelijke 
informatie. Dat wordt door alle betrokkenen en ook door ons als een onwenselijke 
situatie aangeduid. 

Dat informatie-uitwisseting soms niel is loegestaan, betekent niet dat het niet 
gebeurt. Vooral lijdens cïasusoverieggen wordl regelmatig meer informatie 
uitgewisseld dan volgens de regets zou mogen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld 
dal hel lasfig is om bij etke casus te bekijken wie er wel en wie er niet aan tafel 
mag zitten of dal alle aanwezigen toch wel weten over wie het gaat. Soms wordl 
de informatie alteen mondeling uitgewisseld, waardoor toezicht op de informatie-
uitwisseling niet mogetijk is. 
Respondenten eritennen de noodzaak tot bescherming van de privacy van 
betrokkenen, maar tegelijkertijd is het voor veel respondenlen onduidelijk welke 
informatie er wel en wetke niel mag worden uitgewisseld. Ook is niet bekend v^e 
de infonnatie mag hebben. De wet- en regelgeving met belrekking lot bescherming 
van de privacy percipiëren veel betrokken als zeer complex en belemmerend voor 
de praktische aanpak van problemen. Het beeld is aldus dal veel niet mag, maar 
welke regels ten aanzien informafie-uitwisseling luiden, zijn bij de respondenten 
niet bekend. 

Capaciteit De capaciteit van politie bij de uitoefening van bevoegdheden is 
wezenlijk voor de vraag welke bevoegdheden mogetijk kunnen en moeten worden 
ingezet De capaciteit van de politie is per definitie beperitt en dal beperitt ook de 
mogelijkheden van de burgemeester en de officier van justitie. Alteen het hiervoor 
genoemde driehoeksoverieg kan prioriteiten stellen in de inzet van de potitie. Ook 
ten aanzien van handhaving van de openbare orde en terrorismebestrijding is het 
noodzaketijk om prioriteiten te stelten. 

9.8 Aanbevelingen 

Wij sluiten dil onderzoek af met enkele aanbevelingen conform de indeling die we 
hierboven hebben gehanteerd. Op die manier komen atle relevanle elementen van 
hel onderzoek in de aanbevelingen aan de orde. Bij de vormgeving van de 
aanbevetingen hebben we als uitgangspunt genomen dat naar ons oordeet 
gerechtvaardige veranderingen of uitbreiding van bevoegdheden vorm moeten 
kunnen krijgen binnen een eenduidig en verantwoord rechtsstatelijk kader waariiij 
een duidelijk onderscheid gemaakt wordt lussen strafrecht en bestuursrecht maar 
waarbij intensieve samenwerking en infomnatie-uitwisseting tussen besluur en 
justifie werkelijkheid moet zijn. De eerder in dit hoofdstuk weergegeven criteria zijn 
daarbij leidend geweest. 
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9.8.1 Aanbevelingen openbareordehandhaving 
1. Kenniscentrum Er is behoefte aan een kenniscentrum dat inzicht 

kan bieden in de bestuursrechtelijke bevoegdheden die kunnen worden 
gebmikl voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. Het 
kenniscentmm kan aangeven aan gemeenten in welke type situaties welke 
bevoegdheden of combinatie van bevoegdheden hel beste gebmikt 
kunnen worden. Een goed en toegankelijk handboek op dit terrein zal aan 
een expliciete behoefte voldoen. Aan de hand van scenario's van 
specifieke probtemen op het terrein van openbare orde handhaving en 
terrorismebestrijding kan meer eenheid en duidelijkheid worden 
gerealiseerd ten aanzien van de inzet van deze bevoegdheden. Tevens 
kan hel kenniscentmm zorgen voor een toegankelijk document waarin de 
bevoegdheden voor atte betrokkenen helder zijn weergegeven. Ook kan 
het kenniscentmm een bijdrage leveren aan de opleiding van bestuurders 
en ambtenaren die te maken krijgen met deze bevoegdheden. Het 
kenniscentmm zou moeten worden vormgegeven door het ministerie van 
BZK en de VNG. Het kenniscentrum zou een actieve rot moeten vervullen 
in het verstrekken van de informafie aan de gemeenten. 

2. Verblijfs- en gebiedsontzeggingen In het onderzoek is 
duidelijk geworden dat zich verschillende knetpunten voordoen ten aanzien 
van (de duur van) een gebiedsverbod of verblijf so nfeegging. Het nieuwe 
wetsvoorstel Aanwijzingen emsfige overiast lijkt deze weg te nemen. 
Nader bezien dient te worden of deze bevoegdheden in acute gevallen ook 
zonder waarschuwing - of direct nadat een waarschuwing is gegeven 
maar er niet aan wordt voldaan - mogelijk zijn. Bij de uitvoering van de 
nieuwe wet dienl nauwkeurig bezien le worden of deze knetpunten 
daadwerkelijk opgelost worden. 

3. Bestuurlijke ophouding tn de huidige constmcfie zal deze 
bevoegdheid vanwege de complexiteit van de juridische en 
organisatorische voonvaarden niet of nauwelijks gebruikt gaan worden. Er 
blijft echter wel behoefte bestaan aan een lichtere vorm van bestuuriijke 
ophouding waarbij minder vergaande juridische en organisatorische 
voorwaarden worden gesteld. Nader bezien zou moeten worden of een 
bestuuriijke ophouding van kortere duur (bijvoorbeeld enkele uren) 
mogetijk is waarbij de burgemeesier gezamenlijk met de officier van Justitie 
de beslissing zou moeten nemen en minder uilgebreide organisatorische 
voorzieningen noodzaketijk zijn. De bestaande regeling kan dan eventueel 
worden afgeschaft. 

4. APV Veet bevoegdheden worden aan burgemeesters toegekend in de 
APV's. De APV's van gemeenien verschillen inmiddels soms op essentiële 
punten van elkaar. Daardoor is het wel mogelijk om opfimaal aan le sluiien 
bij de problematiek in afeonderiijke gemeenten, maar bestaat het risico van 
verschillende regelingen en bevoegdheden in verschillende gemeenten. 
De model APV van de VNG geeft wel enige richfing aan de wijze waarop 
de APV's in de verschillende gemeenten zijn vormgegeven. Het is echter 
aan te bevelen een nauwkeurige vergelijking le maken tussen de APVs 
van de gemeenten om te bezien of er niet meer eenvonmigheid in de 
bevoegdheden mogelijk is om het risico van rechtsongelijkheid tussen 
burgers te verminderen. Op basis van deze intensieve vergelijking van de 
bestaande APV's kan ook bezien worden of sommige bevoegdheden een 
breder bereik zouden moeten hebben dan alleen een gemeente. 
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5. Artikel 2 Politiewet In meerdere gevallen is dit artikel gebmikt 
ats kapstok voor nieuwe bevoegdheden totdat er een formete regeling is 
ontstaan. Wij achten dat niet verstandig, tndien de noodzaak bestaat van 
een nieuwe bevoegdheid dan moet dat voldoen aan de daarvoor geldende 
rechtsstatelijke eisen in het bijzonder de eis van formete rechtsbasis, het 
dienen van een legifiem doel en noodzakelijkheid in een democratische 
samenleving. Dat betekent dat in gevat van acute noodzaak gebmik moet 
worden gemaakt van de noodbevoegdheden en bezien moet worden of tol 
een formele regeling van deze bevoegdheden gekomen moet en kan 
worden. Het gebmik maken van artikel 2 Polifiewet als kapstokartikel voor 
alles wal niet geregeld is. is ongewenst 

6. Sluiten woningen (artikel 174a Gemeentewet) Het gebmik van 
deze bevoegdheid roept morele en praklische bezwaren op bij sommige 
burgemeesters. De burgemeester heeft namelijk ook zorgplicht voor zijn 
burgers. Vanwege de emst van de inbreuk op de grondrechten zijn wij van 
oordeet dat het expliciet en voldoende aan moeten tonen van overiast een 
kernelement moet blijven. Het verdient geen aanbeveling dal element uit 
artiket 174a Gemeentewei le schrappen. 

7. Sluiten van drugsinrlchtingen (artikel 13b Opiumwet) Deze 
bevoegdheid van de burgemeesier om dmgsinrichfingen en binnenkort ook 
woningen en niet publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven 
te sluiten is gericht op de individuete strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. Dat de openbare orde of publieke overiast bij dmghandel in het 
geding is wordt impliciet verondersteld, maar dat speell fonneel geen rol. 
Zoals de bevoegdheid thans is geformuleerd is deze naar ons oordeet dan 
ook geen bevoegdheid voor de burgemeester. Denkbaar is evenwel een 
redactie van dit artikel waarin de relafie met de openbare orde en de 
publieke overiast opnieuw wordt gelegd in die zin dat deze wordl 
verondersteld aanwezig te zijn tenzij van het tegendeel blijkl. tn dat geval 
behoort de bevoegdheid ook (weer) in de Gemeentewet thuis, 
tndien aan de huidige redactie wordt vastgehouden ligt het meer in de rede 
deze bevoegdheid loe le kennen aan de officier van Justifie. 
Wij hebben dit onderzoek primair gerichl op de bestuursrechtelijke 
bevoegdheden en de daarmee samenhangende bestuuriijke autoriteiten. 
Wij hebben niet expliciet de sfrafrechtelijke bevoegdheden en de rot van 
het Openbaar Ministerie onderzochl. Aanbevelingen over de rot van de 
officier van jusfifie en strafrechtelijke bevoegdheden doen we dan ook met 
temghoudendheid. Jusfifie is evenwel beter dan hel bestuur in staal om in 
individuele gevallen strafrechtelijke interventie vorm le geven (zie 
hoofdstuk 4 en paragraaf 9.1.5 voor ons beeld over de verhouding lussen 
bestuursrecht en strafrecht). Denkbaar is wel dat de officier van justifie 
deze bevoegdheid niet uitoefent dan na overieg met de burgemeester als 
bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993. 

8. Veiligheidsrisicogebieden en preventief fouilleren Deze 
bevoegdheid richt zich nu primair op de Wet Wapens en Munitie, tn de 
praktijk kwam de vraag aan de orde of dit niet uitgebreid zou moeten 
worden tot andere wetten aangezien veetal de bijvangst minstens zo 
belangrijk is als de vondst van wapens. Feitelijk blijkt de potitie at 
daadweritelijk te zoeken naar andere zaken dan alleen wapens. Naar ons 
oordeel zou bezien moeten worden of deze bevoegdheid ook zou kunnen 
gelden voor de strafbare feilen van de Opiumwet Het is dan wel 
noodzaketijk dat besluur en justifie aantonen dat in dat gebied het gebmik. 
verhandelen of anderszins omgaan met dmgs daadwerkelijk leidl lot 
onaanvaardbare overiast en risico's voor de bevolking. Het moel dan 
daadwerkelijk gaan om een openbare orde probleem. 
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9. Bibob Over de Wet Bibob wordl positief geoordeeld. Bij de uilvoering 
doen zich enkele knelpunten voor. Er zouden voorzieningen moeten 
komen dat in bijzondere gevallen politie en justitie ook ongevraagd het 
bestuur op de hoogte zouden moeten kunnen stellen van informatie over 
specifieke personen. Tevens zou het mogelijk moeten zijn om Bibob 
informafie uit te wisselen tussen gemeenten onder nader le stellen 
voorwaarden, om le voorkomen dat in de ene gemeente een afwijzing 
plaals vindt tenwijl in de andere gemeente de Bibob procedure niet wordl 
gevolgd. De recent afgeronde evaluatie van de wel Bibob. die in hoofdstuk 
6 kort is besproken, dient hierbij expliciet betrokken te worden. 

10. WetsvoorstelTijdelijkHuisverbod Er is discussie over de 
vraag of de burgemeesier de bevoegdheid moet krijgen om bij huiselijk 
geweld een persoon uil huis le plaatsen. De burgemeester zou niet over 
de relevanle informafie beschikken, het zou primair gaan om 
sfrafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, er zouden nauwelijks of 
geen aspecten van openbare orde zijn. Anderen stellen dat de regierol en 
de zorgplicht van de gemeente juist maakt dal deze bevoegdheid bij de 
burgemeester zou moeten komen te liggen. 
Met eenzelfde temghoudendheid als bij onze aanbeveling inzake artikel 
13b Opiumwet, zijn wij van oordeel dal hel ook hier primair gaat om een 
strafrechtelijke bevoegdheid. Dat veronderstelt dat de bevoegdheid bij de 
officier van jusfifie zou moeten liggen, omdal hij over meer informatie 
beschikt en de afweging in relafie tot vervolging kan maken, tn het 
strafrecht is - met atte uitbreiding van proactieve bevoegdheden - een 
prevenfieve interventie ter voorkoming van slachtoffers niel ongebmiketijk 
meer (zie ook hoofdstuk 4 en paragraaf 9.1.5). Ook hier is denkbaar dat de 
officier van justitie zijn bevoegdheid niet uitoefent dan na overieg met de 
burgemeester ats bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993. 
Vanzelfsprekend is daarbij nauw overieg (via de polifie) met de 
gemeentelijke hulpdiensten noodzaketijk. 

11. Voetbal Inmiddels wordt bezien in hoeverre het mogelijk is om in 
hel wetsvoorstel Aanwijzingen emsfige overiast nadere bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke bevoegdheden te creëren om stmcturele 
voetbalvandalen le kunnen aanpakken. Met deze voorstellen lijken de 
wensen van de praktijk te zijn gehonoreerd. Het is verstandig deze 
bevoegdheden onder te brengen bij het afgewogen besllssingskader wat in 
het wetsvoorstel Ernstige overiast is opgenomen waarbij zowel de 
burgemeester ats de officier van jusiitie deten van de bevoegdheid dienen 
te uit te oefenen en waarbij een verplichfing tol overieg en samenwerking 
is vormgegeven. 

9.8.2 Bevoegdheden terrorismebestrijding 
12. Aanwijzen veiligheidsrisicogebieden De regering kan in het 

kader van terrorismebestrijding nationaal veiligheidsrisicogebieden 
aanwijzen. Naar ons oordeel is het noodzakelijk dat voor deze aanwijzing 
vergelijkbare procedures moeten gelden ats op lokaal niveau het gevat is. 
Dat betekent onder andere een grotere betrokkenheid van het pariement 
en meer duidelijkheid over de bevoegdheden die kunnen worden ingezet 
Een (formete) regeting dienaangaande is wenselijk. Voor de legitimiteit -
en daarmee op tangere lennijn ook de effectivileit - is dit noodzakelijk. 

13. Beperking bewegingsvrijheid Deze nieuwe bevoegdheid is 
volgens de regering noodzakelijk vanwege de dreiging van het terrorisme. 
De inzet van deze bevoegdheid zal voorat plaatsvinden op basis van 
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informafie van de inlichtingendiensten. Naar ons oordeel dienl er een 
verfrouwelijke rechteriijke procedure te worden ontwikkeld op grond 
waan/an de rechter kan oordeten of terechl of onterecht deze bevoegdheid 
is toegepast. Dat betekent dat de rechter vertrouwetijk inzage moet kunnen 
hebben in bepaalde informatie van de inlichtingendiensten. Ten behoeve 
van deze specifieke bevoegdheid zou deze constmctie - die ook elders 
wordt gehanieerd - kunnen worden ingezet. 

14. Persoonsgericht verstoren Persoonsgericht verstoren dient een 
eenduidige formele wettelijke basis le krijgen. De (potentiële) inbreuk door 
verstoren op grondrechten is groot. Verschillende rechteriijke uitspraken 
hebben dil ook aangetoond. De randvoonvaarden waaronder tot verstoren 
kan worden overgegaan zijn niel duidelijk. Een specifieke wettelijke 
regeting kan een duidelijke rechtsbasis bieden voor hel verstoren. Tevens 
achten wij hel niet wenselijk dat de burgemeester deze bevoegdheid heeft. 
Terrorismebestrijding is primair strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde waardoor het naar ons oordeet - met de eerdere beschreven 
terughoudendheid - beter zou zijn ats de officier van justifie over deze 
bevoegdheid zou beschikken. De officier kan beter over de relevante 
(intichtingen-)informatie beschikken om de polifie de opdracht te geven om 
tot verstoring over le gaan. Maar ook hier geldt dal samenwerking lussen 
bestuur en justitie wezenlijk is voor een adequaat gebmik en inzet van 
deze bevoegdheid. 

9.8.3 Nieuwe bevoegdheden 
15. Weinige behoefte nieuwe bevoegdheden Er bestaat weinig 

behoefte aan nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden op het terrein van 
openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. De huidige 
verzameling bevoegdheden en de aankomende bevoegdheden uit de 
besproken wetsvoorstelten zijn over het algemeen voldoende om 
bestaande probtemen of potentieel bedreigende probtemen adequaat op te 
lossen. Er is dan ook geen noodzaak de huidige en aankomende 
verzameling bevoegdheden intensief verder uil te breiden. Op enkele 
onderdelen wordt hiervoor een uifeondering gemaakt (zie ook paragraaf 
9.3). Het is goed te beseffen dat de huidige problematiek van openbare 
orde en terrorisme voor betrokkenen zodanig is dal de bestaande 
bevoegdheden of de combinatie van bevoegdheden voldoende is. tndien 
vragen opkomen over nieuwe bevoegdheden is het wenselijk eersl goed te 
bezien of met de beslaande bevoegdheden - al dan niet in combinafie -
het probleem ook adequaat kan worden opgelost. Nieuwe bevoegdheden 
zijn niet altijd een panacee. Beter overieg en adequatere 
organisafie/voorbereiding zijn veetat voordehandtiggender en effectievere 
methoden om probtemen op te tossen. 

16. Combinatie bevoegdheden ln de praktijk worden de 
bevoegdheden vaak in combinatie met elkaar gebmikt. De bevoegdheden 
zijn echter tot stand gekomen en toegekend als individuele bevoegdheden. 
Het is noodzakelijk nader te bezien welke effecten de combinatie van 
bevoegdheden hebben op de mate van inbreuk op grondrechten en de 
effectiviteit van de tievoegdheden. Door een combinatie van 
bevoegdheden kan de inbreuk op de grondrechten intensiever zijn dan 
oorspronketijk is verondersteld. In dat geval zijn additionele 
rechtsbeschermende maafregelen noodzakelijk. 

17. Hangjongeren In de praktijk is aangegeven dat er behoefte 
bestaat aan een bevoegdheid om te kunnen optreden in geval van 
hangjongeren die geen overiast plegen maar 'hangen' en daardoor als 
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bedreigend overkomen. Naar ons oordeel is een dergelijke algemene 
bevoegdheid niet wenselijk omdal nooit goed een onderscheid lussen 
verschillende vonnen van 'hangen' kan worden gemaakl. Wij zouden willen 
blijven vasthouden aan het criterium dat pas een bestuursrechtelijke 
bevoegdheid kan worden gebmikt als hangjongeren daadwerkelijk overiast 
veroorzaken. Als 'hangen' alleen overtast veroorzaaki dan is het aan het 
bestuur en politie om dat expliciet aan te tonen. Vervolgens kunnen de 
bestaande bevoegdheden worden gebruikt. 

18. Radicalisering Het zou naar ons oordeel goed zijn als een 
bevoegdheid wordt gecreëerd op grond waarvan bestuur, jusfifie en politie 
- en onder strikte voonwaarden ook inlichfingendiensten - informatie 
kunnen deten over radicaliserende jongeren. Het gaat dan om een 
bestuursrechtelijke variant van de CT Infobox op gemeentelijk niveau om 
in een vroeg stadium al te kunnen herkennen of jongeren aan het 
radicaliseren zijn. In dat geval kan met behulp van de bestaande 
bevoegdheden eventueel geïntervenieerd worden in samenspraak tussen 
politie, bestuur en justifie. Dan gaat het ook hier om een adequate 
combinatie van bevoegdheden, die sterk afhankelijk is van de specifieke 
situatie. De specifieke rot van atte betrokkenen bij het aanleveren van 
informatie dienl dan wel expliciet te worden uitgewerkt. 

19. Structurele overlast Voor personen die stmctureel overiast 
veroorzaken in en rondom hun woning en daarmee de openbare orde 
daadwerkelijk verstoren is het denkbaar dat de burgemeester - na overieg 
met de officier van justifie als bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993 -
'apart' de bevoegdheid te geven deze personen uit hun huis te kunnen 
taten zetten, voor gevallen waarin de sluiting van de woning op basis van 
artikel 174a Gemeentewet om deze overtast te beslrijden disproportioneel 
zou zijn. Het gaat hier om de zogenaamde aso-gevatten. Het moet dan 
echter gaan om langdurige stmcturele overiasi, met onaanvaardbare 
gevolgen buiten een specifieke woning en grote overiast voor andere 
betrokkenen. Tevens dienen atte andere middelen om de stmcturele 
overiast te verminderen of le doen ophouden uilgeput te zijn. De overiast 
moet expliciet aangetoond worden. De rechtsbescherming bij deze 
bevoegdheid moet optimaal georganiseerd zijn. De bevoegdheid -
namelijk een inbreuk op het huisrecht - moel ats ulfimum remedium 
worden ingezel. Ten behoeve van deze bevoegdheid dient een expliciete 
wettelijke regeling te worden vormgegeven. 

20. Zorgmijders Wij zien geen noodzaak of expliciete 
bestuursrechtelijke mogelijkheid om voor sbucturele zorgmijders een 
nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheid vorm te geven. Het lijkl meer voor 
de hand le liggen dat als personen steeds maar weer geen gevolg geven 
aan de uitoefening van specifieke bevoegdheden het strafrecht zou 
moeten worden ingezet om hen te dwingen dat toch te doen. Een 
aanvullende bestuursrechtelijke bevoegdheid tigt naar ons oordeel niet in 
de rede. 

9.8.4 Context, randvoonvaarden en organisafie 

21 . Eisen aan bevoegdheden Bestuursrechtelijke bevoegdheden 
ter handhaving van de openbare orde en ten'orismebestrijding moeten aan 
een aantal voonvaarden voldoen. Te vaak nog moeten deze 
rechtsstatelijke eisen expliciet worden genoemd tenvijl zij bij de uitvoering 
en vormgeving van bestuursrechtelijke bevoegdheden een automafisme 
zouden moeten zijn. Zij moeten: 

a. Formeel wettelijk getegifimeerd zijn; 
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b. Ondenvorpen kunnen zijn aan rechteriijke controle; 
c. Aantoonbaar noodzakelijk zijn; 
d. Deugdetijk gemotiveerd worden mede vanwege bewijsnoodzaak; 
e. Effectief zijn voor hel doel waan/oor zij zijn ingesteld wat betekent 

dat zij met zo min mogelijke (bestuuriijke en financiële) kosten zo 
maximaal mogetijk hel gewenste doet kunnen realiseren; 

f. Aileen gebmikt worden voor het doel waan/oor zij zijn ingesteld; 
g. Proportioneel en subsidiair zijn; 
h. Zo min mogetijk inbreuk maken op grondrechten; 
i. Voldoende rechtsbescherming voor betrokkenen leveren; 
j . Voldoen aan de overige algemene beginselen van behooriijk 

bestuur. 

22. Legitimiteit en effectiviteit Naar ons oordeel wordt er ten onrechte 
een onderscheid gemaakt tussen tegifimiteit en effecfiviteit. 
Bestuursrechtelijke bevoegdheden dienen legitiem le zijn omdat dat de 
grondafspraken van een democratische rechtstaat zijn en daardoor 
burgers voldoende bescherming krijgen tegen een eventueel overactieve 
overheid. Maar door tegifimiteit van de bestuursrechtelijke bevoegdheden 
kan de effectiviteil toenemen. Hoe minder discussie en debat er is over 
een specifieke bevoegdheid, hoe groter de kans dat betrokkenen deze 
regels ook daadwerkelijk zulten volgen 

23. Kennis privacy Wij hebben geconstateerd dat er veet 
misverstanden zijn over de mogelijkheden en beperitingen van de 
beslaande privacyregelgeving. Er blijken veetal meer mogelijkheden te zijn 
om met privacygegevens om le gaan dan de praktijk zich beseft of in 
sommige gevallen wil beseffen. Hel is naar ons oordeel noodzakelijk dat 
betrokkenen in de praktijk meer kennis en inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de bestaande privacyregelgeving. Daartoe kan tevens 
het eerder genoemde kenniscentrum - in samenweriting met het College 
Bescherming Persoonsgegevens - een belangrijke rol spelen. Indien de 
kennis over de mogelijkheden van de privacyregelgeving toeneemt, kan er 
op meer adequate wijze met deze regetgeving worden omgesprongen. 

24. Verhouding bestuursrecht en strafrecht Het bestuursrecht 
is er om bestuuriijke doelen te dienen. Daarbij gaat het ook om openbare 
orde handhaving en het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en 
ten'orisme in algemene zin. Het bestuursrecht is echier niet toegesneden 
op bestrijding en criminaliteit in individuete gevallen. Daarvoor is het 
strafrecht beter geschikt. Dat betekent dat naar ons oordeel bij de 
toekenning steeds een onderscheid moet worden gemaakt tussen het 
strafrecht en het bestuursrecht op basis van het onderstaande schema*^: 

Openbare orde handhaving Criminaliteitsbestrijding en 
terrorismebestrijding 

Individu Bestuursrecht en strafrecht Strafrecht 

Collectief Bestuursrecht Bestuursrecht 

7 Verhouding bestuursrecht en strafrecht 

* ^ Zie voor een definifie van de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde paragraaf 2.6. Zie voor een uitvoeriger beschrijving 
van de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht hoofdstuk 4. 
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In hoofdstuk 4 en paragraaf 9.1.5 geven wij meer uitgebreid ons beeld over 
de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht weer. In geval van het 
strafrecht dient de bevoegdheid sleeds le worden toegekend aan de 
officier van justitie tervwjl bevoegdheden op het terrein van het 
bestuursrecht veelal aan de burgemeester (en soms aan het college van 
burgemeesier en wethouders) worden toegekend. Bij de vormgeving van 
bevoegdheden dienl naar ons oordeel steeds dit als uitgangspunt le 
wonden gehanteerd. DaariDij is het wel wezentijk dal in het 
driehoeksoverieg de feitetijlte samenweriting bij de uitoefening van zowel 
de bestuursrechtelijke als strafrechtelijke bevoegdheden lussen bestuur, 
justifie en potitie voim krijgt De noodzaak van samenwerking en 
afstemming tussen de officier van justitie en de burgemeester kan wat ons 
betreft meer expliciet worden vormgegeven. 

25. Wet Openbare Orde en Veiligheid Aan respondenten is 
gevraagd naar hun behoefte aan een wet OOV. De antwoorden hierop 
waren verschillend. Sommige respondenten gaven aan een voorstander te 
zijn van een wet OOV. anderen gaven aan de voorkeur te geven aan een 
boekje waarin atte bevoegdheden worden opgesomd, weer anderen 
spralten zich uit tegen een wel OOV of hadden er geen uitgesproken 
mening over. 

Wij, de onderzoekers, zijn een voorstander van een Wet Openbare Orde en 
Veiligheid. Een Wet OOV heeft naar ons oordeel de votgende voordelen**^: 
• Hel biedt de mogelijkheid atte bestuursrechtelijke bevoegdheden op hel 

terrein van de openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding in een 
eenduidige stmctuur onder te brengen zodat zij voor alle betrokkenen 
(bestuur, justitie, potitie en burgers) duidelijk kenbaar is. Door de 
toegenomen kenbaarheid zat de toepassing beter ptaats kunnen vinden. 

• De algemene verantwoordelijkheid van de burgemeester ten aanzien van 
tokale openbare orde en veitigheid en van de regering len aanzien van de 
nationate veiligheid en de daarbij behorende regiefuncties kunnen expliciet 
wettelijk verankerd worden. 

• Het biedt levens de mogelijkheid lot eenduidige definiëring van de 
kembegrippen en mogetijke situafies. 

• De rechtsbescherming van de burgers kan op eenduidige wijze geregeld 
worden. 

• De randvoonvaarden waaronder de bevoegdheden kunnen worden ingezet 
kunnen eenduidig worden geregeld. 

• Wijzigingen en aanvullingen kunnen in een bestaande stmctuur worden 
ondergebracht. 

• De hierboven genoemde rechtsstatelijke eisen kunnen ook expliciet in 
deze wel worden opgenomen. 

• Gewenste nieuwe bevoegdheden kunnen in een eenduidige stmctuur 
worden opgenomen. 

• Niet alteen de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester 
maar ook van andere organen (officier van jusfifie. Commissaris van de 
Koningin. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkreijkrelaties. Minister 
van Justifie en anderen) kunnen expliciet worden beschreven. 

• Samenweriting tussen burgemeester, officier van justitie en andere 
organen bij de uitoefening van de bevoegdheden kan eenduidig worden 
geregeld. 

* ^ Zie ook paragraaf 9.6 waarin de voordelen en nadelen van een wet OOV 
worden opgesomd. 
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Infomnatie-uitwisseling tussen de burgemeester, de officier van justitie en 
andere organen kan eenduidig en expliciet worden geregeld zoadat 
duidelijker wordt op basis van welke informatie tot beslissingen over de 
inzel van bevoegdheden gekomen kan worden. 

De verhouding van de bestuurrechtelijke bevoegdheden op het terrein van 
openbare orde en veiligheid en terrorismebestrijding tot andere weten kan 
expliciet en eenduidig geregeld worden. 

De sfrafbe pat ingen ten aanzien van de bestuursrechtelijke bevoegdheden 
op het terrein van de openbare orde en veiligheid en terrorismebestrijding 
kunnen geüniformeerd worden. 

De inzet van een combinafie van bevoegdheden op het terrein van 
openbare orde en veiligheid kan duidelijker worden geregeld en aan 
voorwaarden worden verbonden. 

Wij verwachten dat met een Wet OOV het gebmik van de bevoegdheden 
beter zal plaalsvinden. Wij zijn niel bang dal een dergelijke wel een 
aanzuigende werking heeft mede omdat met een dergelijke wet veel 
duidelijker is welke bevoegdheden er altemaat zijn en kunnen worden 
ingezet. 

In de Wet OOV zouden, naar onze mening, de volgende 
bestuursrechtelijke bevoegdheden en andere elementen moeten worden 
opgenomen; 

A. Definities en bepalingen 

B. Bevoegdheden (allen volgens een vaste stmctuur) 
• Ordehandhaving burgemeester (172 Gemeentewet); 
• Wel Openbare Manifestaties; 
• Toezicht openbare vermakelijkheden en inrichtingen (174 

Gemeentewet); 
• Sluiten woningen (174a Gemeentewet); 
• Bestuuriijke ophouding (154a en 176a Gemeentewet); 
• Noodbevelen en noodverordeningen (175 en 176 

Gemeentewet); 
• Aanwijzing veiligheidsrisicogebied (151b Gemeentewet); 
• Cameratoezicht (151c Gemeentewet); 
• Wetsvoorstel Aanwijzingen Emstige Overiast; 
• Structurele overiast; 
• Mogelijk enkele huidige APV bepalingen; 
• Bestuuriijke boete in hel kader van openbare orde handhaving; 
• Informatie-uitwisseting radicalisering; 

• Aanwijzen veiligheidsrisicogebieden tenx)rismebestrijding 
(Bestuit Opsporing Terroristische Misdrijven) 

• Opleggen beperking bewegingsvrijheid lertorismebestrijding 
(Wet Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid) 

• Intrekken of afwijzen vergunningen, ontheffingen en 
erkenningen (wet Bestuurtijke Maatregelen Nationale 
Veiligheid) 

• Combinatie bevoegdheden. 

C. Informatie-uitwisseling 

D. Samenwerking 

E. Rechtsbescherming 

F. Strafbepalingen 
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De bevoegdheden met betrekking tot persoonsgericht verstoren, tijdelijk 
huisverbod en artikel 13b Opiumwet kunnen naar ons oordeet aan de 
officier van justitie worden toegekend aangezien hel hier naar ons oordeel 
primair gaat om strafrechtelijke aangelegenheden in individuele gevallen 
en nauwelijks of stechts indirect over openbare orde en veitigheid. Indien 
de wetgever meent dat het gaal om bestuursrechtelijke bevoegdheden van 
de burgemeester of van de officier van justitie na overieg met de 
burgemeester, dan dienen zij ook in de hier voorgestelde Wet OOV te 
worden opgenomen. 

26. Organisatie en samenwerking Uil dil onderzoek wordt duidelijk 
dat het driehoeksoverieg de kem is waar de afweging van de verschillende 
bevoegdheden ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en 
de terrorismebestrijding vorm krijgt. Naar ons oordeel is het goed dat het 
driehoeksoverieg een meer expliciete basis krijgt waarbij ook wordt 
aangegeven welke bevoegdheden alleen kunnen worden uitgeoefend 
nadal zij in het driehoeksoverieg zijn besproken. Daarmee ontetaat een 
verplichting voor zowel de burgemeester als de officier van jusfitie om de 
uitoefening van de eigen bevoegdheid attijd eerst te bespreken met elkaar 
en de potitie. Daanmee wordt een effectieve uitvoering van de 
bestuursrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van de openbare 
ordehandhaving en de terrorismebestrijding bevorderd. De wijze waarop 
dit zat moeten plaatsvinden, dient nader te worden uitgewerkt waarbij er 
voor gewaakt moet worden dal met het driehoeksoverieg of het overieg 
tussen de burgemeester en de officier van Jusfifie niet een extra orgaan 
wordt gecreëerd zonder dat dat een inhoudelijke of procedurele 
meenwaarde heeft. 
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Bijlage A Afkortingen 

AIVD Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
ABRvS Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
AHOJ-G Geen Affichering (reclame). Geen verkoop van Harddmgs. Geen 
criteria Overiast. Geen veritoop aan Jeugdigen (onder 18 jaar), en Geen 

veritoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram) softdmgs per 
transactie. 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
art. Artiket 
Awb Algemene Wet Bestuursrecht 
Bibob Bestuuriijke Integriteitsbeoordeting Openbaar Besluur 
BMNV Bestuuriijke Maatregelen Nationale Veiligheid 
BOPZ Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
BRD Bondsrepubliek Duitstand 
BZK Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CBP College Bescherming Persoonsgegevens 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CCV Centmm voor Criminaliteitspreventie en Veitigheid 
EG Europese gemeenschap 
EG Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EK Eerste Kamer 
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
GvEA Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen 
EG 
HR Hoge Raad 
HSOG Hessisches Gesefe über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
HvJ EG Hof van Justifie van de Europese Gemeenschappen 
IVBPR Internationaal Verdrag voor Burgeriijke en Politieke Rechten 
KNVB Koninklijke Nederiandse Voetbal Bond 
MKZ Mond- en Klauwzeer 
MvT Memorie van Toetichting 
NCTb Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
OM Openbaar Ministerie 
OOV Openbare Orde en Veiligheid 
OWiG Gesefe über Ordnungswidrigkeiten 
Rob Raad voor het Openbaar Bestuur 
RvS Raad van State 
TK Tweede Kamer 
VEU Verdrag befreffende de Europese Unie 
VNG Vereniging Nederiandse Gemeenien 
Wed Wel ecx)nomische delicten 
Wel Wel Openbare orde en veiligheid 
OOV 
Wet Polr Wet Polifie regi sters 
Wm Wet Milieubeheer 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek en Documentafiecentmm 
WOM Wet Openbare Manifestafies 
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Bijlage D Interviewprotocol Bestuurlijke Maatregelen Veiligheid 

1. Uitieg Onderzoek 

Opdrachtgever: ministerie BZK 
Opdrachtnemers: COT, UU, EUR 

Onderzoek in 2 deten. Ondenwerp: Bestuuriijke Maatregelen op het gebied van 
Openbare Orde en Veiligheid, ook terrorisme. 

Deel 1: Inventarisatie beslaande bevoegdheden + inzicht in de toepassing 
bevoegdheden in de praklijk. Doel: te komen tol mogelijke nieuwe instmmenten 
waar het bestuur mee kan worden toegerust om vroegtijdig fenomenen, die de 
veiligheid kunnen aantasten aan le pakken. 

Deel 2: Bevorderen samenhang tussen de verschillende bestuuriijke en 
bestuursrechtelijke bevoegdheden op hel gebied van openbare orde en veiligheid. 
Doel: tol een visie op de samenhang komen tussen 

de al langer bestaande bevoegdheden (zoals het noodbevel en het sluiten 
van dmgspanden), 
de onlangs ingevoerde bevoegdheden (zoals bestuuriijke ophouding en 
preventief fouilleren). 
lopende wetsvoorstellen (zoals het huisverbod en bestuuriijke maatregelen 
terrorisme) en 
nieuwe initiatieven (wetsvoorstel aanwijzingen emstige overiast). 

Product: Rapport 

Wat gebeurt er met onderzoek: Resultaten onderzoek zijn basis voor 
besluitvorming of en zoja hoe beslaande bestuuriijke bevoegdheden uitbreiding 
vergen en hoe de samenhang, stmctuur en ordening van bestaande en nieuwe 
bevoegdheden beter kan worden geborgd. 

Wijze van onderzoek: 
Desktop research; wet- en regelgeving, jurispmdentie, literaluur; 
Inten/iews; alle slakeholders. waaronder burgmeesters, rechters. OvJ's, 
politie, inlichtingendiensten, etc. 

Doel van de interviews is; 
hel veritrijgen van inzichl in hoe er in de praktijk met bevoegdheden wordl 
omgegaan 
het verkrijgen van inzicht in de knelpunten bij hel toepassen van 
bevoegdheden 
het verkennen van de behoefte aan nieuwe bevoegdheden of aanpassing 
van reeds beslaande bevoegdheden 

2. Werkwijze interviews 

De interviews worden door twee personen uitgevoerd 
De setting van de gesprekken is vertrouwelijk. 
Niemand wordt persoontijk gequote in de eindrapportage. De informatie uil 
de interviews wordt gebmikt ter onderbouwing/aanvulling van eigen 
standpunten 
Van elk interview wordl een verstag op hoofdlijnen gemaakt (maximaal 2 
A4) len behoeve van de rest van het projectteam. Deze verslagen worden 
aan het einde van het project vernietigd. 
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Voor het overige worden geen uitgebreide verslagen gemaakt. De 
geïnten/iewde personen zullen dan ook geen conceplverslagen hoeven le 
corrigeren. 
De interviews zullen half-open zijn d.w.z. dat de interviewers een beperkte 
vragenset hebben die de stmctuur van het interview aangeeft, maar dat 
daamaast aan de hand van reacties van de geïnterviewde het interview 
verder vorm krijgt. 

3. Vragen 

verknjgen van inzicht hoe er in de praktijk met bevoegdheden wordt 
omgegaan 

Wetke openbare onde probtemen zijn voor uw gemeente/ regio/werk het meest 
kenmeritend? 
Wetke bestuurtijke/besluursrechtetijke bevoegdheden met belrekking tol 
openbare orde en veiligheid kent u? 
Wat verstaal u onder openbare orde (deflnitie) en voor wetk type verstoring zijn 
de bevoegdheden bedoeld? Idem voor veiligheid of nationale veiligheid: wat 
verslaal u hieronder en op voor welke situaties zijn de bevoegdheden 
bedoeld? 
Over welke van deze bevoegdheden beschikt u? 
Wat is de (wettelijke) basis van deze bevoegdheden? 
Hoe gebmikl u deze bevoegdheden; 
voor de oplossing van welke problemen 
in welke omstandigheden 
op wiens inifiatief 
welke rechtsstatelijke of andere afwegingen maakt u daartjij 
Leidt de inzet van de bevoegdheid over hel algemeen tot oplossing van het 
probleem? 
Welke andere actoren kunnen terzake van hetzelfde pmbleem vergelijkbare 
bevoegdheden uitoefenen? Hoe vindt afstemming plaats c.q. welke effecten 
heeft dil? 
Kunt u praktijkvoorbeelden geven van de inzel van bevoegdheden 
(beleidsstukken, convenanten. concrete casus)? 

verkrijgen van inzicht in de knetpunten bij het toepassen van bevoegdheden 
Welke problemen ondervindt u wanneer u deze bevoegdheden gebruikt? 

• problemen tijdens de uitvoering (b.v. ontoereikendheid, bij-effecten, etc.) 
• probtemen na afloop (bijvoorbeeld t.a.v. bewijsvoering, procedures, 

administrafieve afhandeling, etc.) 

het veri(ennen van de behoefte aan nieuwe bevoegdheden of aanpassing van 
reeds bestaande bevoegdheden 

Aan wat voor soort bevoegdheid is nog behoefte? Voor welk probleem/welke 
problemen? 
Zijn er ook bevoegdheden, die nu zijn verieend voor een bepaald doel. maar 
die u graag ook voor een ander doel zou willen inzetten? 
Zijn er bevoegdheden die eigentijk overbodig zijn omdat ze om een of andere 
reden niet gebmikt kunnen worden op de gewenste manier, onvoldoende 
effecl hebben of om andere redenen onbmikbaar zijn? 
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Bijlage E Begeleidingscommissie: samenstelling en 
instellingsbesluit 

Naam Voorietters Functie 

Akerboom 
Berghuijs 
Brouwer 

Bandell (voorzitter) 

E.S.M. 
A.C. 
J.G. 

R.J.G 

Cammaert P.A.G. 

Engberts (secretaris) A.B. 

Hennekens 

Jongeneel- van 
Amerongen 

Keulen 

Moraal 

Sasse van Ysselt 

H.Ph.J.A.M 

M. 

B.F. 

H.J. 

P. 

Schilder A.E. 

Korpschef Politie Brabant Noord 
Raadsadviseur. Ministerie van Jusfitie 
Hoogteraar Atgemene 
rechtswetenschap/ openbare orde. 
Rijksuniversiteit Groningen 
Beheerder van het regionate 
potifiekorps Zuid-Holland-Zuid, 
burgemeester van Dordrecht, 
voorzitter Nederiands Genootschap 
van Burgemeesters 

Burgemeester van Velsen, lid 
commissie bestuuren veitigheid. 
Vereniging Nederiandse gemeenten 
Senior beleidsmedewerker. Ministerie 
van BZK. Directoraat-generaal 
Veiligheid, directie Politie, afdeling 
Bestuuriijke en Juridische Zaken 
Lid van de Raad van State, voormalig 
hoogleraar bestuursrecht/ openbare 
ord erecht 
Coördinerend Raadadviseur Sector 
Straf- en Sanctierecht. Ministerie van 
Jusfifie 
Hoogleraar sfrafrecht. Rijksuniversiteit 
Groningen 
Hoofdofficier van Justifie 
arrondissement Den Haag 
Coördinerend juridisch specialist. 
Ministerie van BZK, Concernstaven, 
directie Constitutionele Zaken en 
Wetgeving, afdeling consfitutioneel 
beteid. 
Hoofd constitutioneel beleid Ministerie 
van BZK, Concernstaven, directie 
Constitutionele Zaken en Wetgeving, 
afdeling constitutioneel beleid 
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Instellingsbesluit begeletdingsoommissie onderzoek bestuurlnke 
maatregelen veiligheid 
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Bijlage F Wetsartikelen 

Gemeentewet 

Artikel 154a 

1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid vertenen om 
door de burgemeester aangewezen groepen van personen, op een door de 
burgemeester aangegeven plaals lijdetijk te doen ophouden. De ophouding kan 
mede omvatten, indien nodig, het overbrengen naar die ptaats. 
2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, slechts 
uit: 
a. jegens personen die een door de raad bij verordening vastgesteld en 
daartoe aangewezen specifiek voorschrift dat strekt tot handhaving van de 
openbare orde of beperking van gevaar in omstandigheden ats bedoeld in artiket 
175, groepsgewijs niet naleven, en 
b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van voortzetting of 
herhaling van de niet-naleving en de naleving redelijkenwijs niet op andere 
geschikte wijze kan worden verzekerd. 
3. De beslissing tot ophouding wordt op schrift gesteld. De schriftelijke 
beslissing is een beschikking. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de 
burgemeester de beslissing tot ophouding niet tevoren op schrift kan sletten, zorgl 
hij alsnog zo spoedig mogetijk voor de opschriftstetting en voor de bekendmaking. 
4. De beschikking vermeldt wetk voorschrifl niet wordt nageleefd. 
5. De burgemeesier taat tot ophouding ats bedoeld in het eerste lid niet 
overgaan dan nadat de personen uit de in het eerste lid bedoelde groep in de 
gelegenheid zijn gesteld de tenuitvoeriegging van de beschikking tol ophouding te 
voori<omen, door alsnog het voorschrift, bedoeld in het vierde lid, na te teven. 
6. De burgemeester draagt er zorg voor dat zo spoedig mogetijk een verstag 
van de bevindingen inzake de tenuitvoeriegging van de ophouding wordt 
opgesteld. 
7. De ophouding mag niet langer duren dan de tijd die nodig is ter 
voorkoming van voortzetting of herhaling van de niet-naleving, met een maximum 
van twaalf uren. 
8. De plaats van ophouding dient geschikt te zijn voor de opvang van de op te 
houden personen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels 
hieromtrent worden gesteld. 
9. De burgemeester draagt er voor zover mogetijk zorg voor dal de 
opgehouden personen in de gelegenheid worden gesteld door een daartoe door 
hem aangewezen ambtenaar hun gegevens te laten vastieggen ten bewijze dat zij 
zijn opgehouden. 
10. Artikel 7:1 van de Atgemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op 
de besctiikking tot ophouding. 
11. Indien tegen de beschikking tot ophouding een verzoek om een vooriopige 
voorziening ats bedoeld in artiket 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
gedaan: 
a. wordl, in afwijking van artiket 8:83, eerste tid, van de Atgemene wet 
bestuursrecht, de verzoeker die is opgehouden zo mogetijk nog tijdens zijn 
ophouding door de voorzieningenrechter gehoord; 
b. doet de voorzieningenrechter in afwijking van ariikel 8:84, eerste lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht onmiddeltijk na het horen van partijen uitspraak, 
en wordt, in afwijking van artikel 8:82, eerste tid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, geen griffierecht geheven. 
12. Bij de beoordeling van het verzoek betrekt de voorzieningenrechter tevens 
de rechtmatigheid van de tenuitvoeriegging van de beschikking tot ophouding 
jegens verzoeker. 
13. Indien de voorzieningenrechter een of meer verzoeken toewijst op de 
grond dat de beschikking tot ophouding naar zijn vooriopig oordeel onrechtmatig is. 

198 



kan hij bepalen dat alle personen die op basis van de betrokken beschikking zijn 
opgehouden, onverwijld in vrijheid worden gesteld. 
14. Met twaalfde lid is van overeenkomstige toepassing op de beoordeling van 
een beroep tegen de beschikking tot ophouding als bedoeld in artiket 8:1 van de 
Atgemene wel bestuursrecht. 

Artiket 174a 
1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek 
toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te stuiten, indien 
door gedragingen in de woning of hel lokaal of op het erf de openbare orde rond 
de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 
2. De in het eersie lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester 
eveneens toe in gevat van emstige vrees voor verstoring van de openbare orde op 
de grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een 
woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dal 
lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dal die 
woning, dat lokaal of dal erf op grond van het eersie tid is gesloten, en er 
aanwijzingen zijn dat beb'okkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien 
waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of 
doen gebruiken. 
3. De burgemeester bepaalt in het bestuit de duur van de sluiting, tn gevat 
van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij 
bestuiten de duur van de sluiting lot een door hem te bepalen tijdstip le veriengen. 
4. Bij de bekendmaking van het bestuil worden betanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen le treffen waardoor 
de verstoring van de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niel van 
loepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet 
mogelijk is. 
5. De burgemeester doet zo spoedig mogetijk een bestuit als bedoeld in het 
eerste lid inschrijven in de openbare registers, bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van 
het Burgeriijk Wett3oek. Artit<el 24 van dal boek is niet van toepassing. 
6. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Atgemene wet bestuursrecht zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Artiket 175 
1. tn geval van oproerige beweging, van andere emstige wanordelijkheden of 
van rampen of zware ongevallen, dan wel van emstige vrees voor hel onlstaan 
daarvan, is de burgemeesier bevoegd atte bevelen te geven die hij ter handhaving 
van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van 
andere dan bij de Grondwei geslelde voorschriften worden afgeweken. 
2. De burgemeester taal lot maatregelen van gewetd niet overgaan dan na 
het doen van de nodige waarschuwing. 

Artiket 176 
1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich 
voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ler 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij 
kan van andere dan bij de Grondwei gestelde voorschriften worden afgeweken. Hij 
maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. 
2. De burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig mogetijk ter kennis 
van de raad, van de commissaris van de Koning en van de officier van justitie, 
hoofd van het arrondissementsparket. 
3. De voorschriften vervatten, indien zij niet door de raad in zijn eerstvolgende 
vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd. 
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4. tndien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan de burgemeester 
binnen vierentwintig uren administratief beroep instellen bij de commissaris van de 
Koning. Deze beslist binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermijn en de 
behandeling van het administratief beroep blijven de voorschriften van kracht. 
5. Hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wel bestuursrecht zijn niet 
van toepassing op het administralief beroep, bedoeld in het vierde lid. 
6. De commissaris kan de werking van de voorschriften opschorten zolang zij 
niet bekrachtigd zijn. Het opschorten stuit onmiddeltijk de werking van de 
voorschriften. 
7. Zodra een omstandigheid ats bedoeld in artikel 175, eerste tid, zich niet 
tanger voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. Hel tweede tid is van 
overeenkomstige loepassing. 

Artikel 176a 

1. De burgemeesier is bevoegd door hem aangewezen groepen van 
personen op een door hem aangegeven ptaats tijdelijk te doen ophouden. De 
ophouding kan mede omvatten, indien nodig, hel overiDrengen naar die ptaats. 
2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste tid, stechts 
uit: 
a. jegens personen die door hem daartoe aangewezen specifieke onderdelen 
van een bevet als bedoeld in artikel 175 of van een algemeen vertDindend 
voorschrift ats bedoeld in artikel 176, groepsgewijs niet naleven, en 
b. indien het ophouden noodzaketijk is ter voorkoming van voortzetting of 
hertialing van de niet-naleving en de naleving redelijkerwijs niet op andere 
geschikte wijze kan worden verzekerd. 
3. Artikel 154a, derde tot en met veertiende lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Wet Openbare Manifestaties 

Ariiket 3 

1. De gemeenteraad stett bij verordening regels vast met betrekking tot de 
gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. 
2. Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig temgkerende 
samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap, 
een zelfstandig onderdeel daarvan of een genootschap op geestelijke grondslag, ts 
een eenmalige kennisgeving voldoende. 
3. De verordening voorziet ten minste in: 
a. regels beti'effende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordl 
vereist van degene die voomemens is een samenkomst te houden; 
b. regets betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, 
de bij de kennisgeving te verstrekken gegevens, en hel verstrekken van een bewijs 
van ontvangst aan degene die de kennisgeving doet. 
4. Over de inhoud van hetgeen wordl beleden worden geen gegevens 
veriangd. 

Artikel 4 

De gemeenteraad stelt bij verordening regets vast met betrekking tot de gevallen 
waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande 
kennisgeving vereist is. 
De verordening voorziet ten minsie in: 
1. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt 
vereist van degene die voomemens is een vergadering of beloging te houden; 
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2. regets beti'effende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, 
de bij de kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs 
van ontvangst aan degene die de kennisgeving doet. 
3. Over de inhoud van de le openbaren gedachten of gevoelens worden geen 
gegevens veriangd. 

Artiket 5 
1. De burgemeesier kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften 
en beperkingen sletten of een verbod geven. 
2. Een verbod kan slechls worden gegeven indien: 
a. de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan; 
b. de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt; 
c. een van de in artiket 2 genoemde betangen dal vordert 
3. Een voorschrift, bepertdng of verbod kan geen betrekking hebben op de 
inhoud van hetgeen wordt beleden, onderscheidenlijk van de te openbaren 
gedachten of gevoelens. 
4. Beschikkingen ats bedoeld in het eerste tid worden zo spoedig mogelijk 
bekendgemaakt aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 

Artiket 6 
De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die 
deze houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen. 

Artiket 7 
De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van 
godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan 
deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen le gaan, indien: 
a. de vereiste kennisgeving niet is gedaan, of een verbod is gegeven; 
b. in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing; 
c. een van de in artiket 2 genoemde belangen dat vordert. 

Artikel 10 
Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke 
plechtigheden en lijkplechtigheden, atsmede oproepen tot het belijden van 
godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ler 
zake regets te stellen met betrekking tol duur en geluidsniveau. 
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