
De burgemeester:

• De baas over veiligheid in de gemeente?



Inleiding

• De burgemeester is als eenhoofdig 

bestuursorgaan belast met de handhaving van 

de openbare orde en veiligheid

• De burgemeester krijgt steeds meer wettelijke 

bevoegdheden

• Basis bevoegdheden: o.b.v. Gemeentewet

• Specifieke bevoegdheden: o.b.v. Gemeentewet, 

APV, bijzondere wetten



Algemene bevoegdheden 

Gemeentewet I

• Art. 172 lid 1: burgemeester belast met de 
algemene handhaving openbare orde

• Openbare orde: het rustig en ordelijk verloop 
van het maar in de openbare ruimte

• Art. 172 lid 3: de lichte bevelsbevoegdheid om 
bij bij verstoring van de openbare orde  of 
ernstige vrees voor het ontstaan ervan 
noodzakelijke bevelen te geven.



Algemene bevoegdheden 

Gemeentewet II

• Art. 174. lid 2: bij uitoefening toezicht m.b.t. 
openbare samenkomsten, vermakelijkheden en 
openbare gebouwen kan burgemeester bevelen 
geven met het oog op de bescherming van de 
veiligheid of de gezondheid die nodig zijn

• Art. 174 lid 3: burgemeester belast met de 
uitvoering van verordeningen voor zover die 
betrekking hebben op het toezicht



Noodbevoegdheden

Gemeentewet I

• Art. 175 lid 1: Noodbevel bij oproerige beweging, 

andere ernstige wanordelijkheden, rampen of 

vrees voor het ontstaan ervan

• Bevoegdheid alle bevelen te geven die 

noodzakelijk zijn

• Bij noodbevel afwijking mogelijk van andere dan 

bij de Grondwet gestelde voorschriften, bijv. 

milieuwetgeving, vergunningen 



Noodbevoegdheden

Gemeentewet II
• Art. 176 lid 1: Noodverordening

• Bevoegdheid vaststellen algemeen verbindende 
voorschriften voor situaties zoals in art. 175 
bedoeld

• Mogelijkheid om van andere dan bij de grondwet 
gestelde voorschriften af te wijken

• Burgemeester brengt verordening ter kennis van 
de raad, de C.v.K. en de hoofd O.v.J.

• Verval zonder bekrachtiging raad

• Verplichte intrekking als 175-omstandigheid zich 
niet langer voordoet 



Specifieke bevoegdheden 

Gemeentewet I

• De “Voetbalwet” (art. 172a en 172b 

Gemeentewet)

• Doel: bestrijding herhaalde ernstige overlast in 

de openbare ruimte

• Bestrijden van voetbalvandalisme

• Aanpak overlast door “12-minners”

• Maatregelen: gebieds- en/of groepsverbod, 

meldingsplicht in andere gemeente



Specifieke bevoegdheden 

Gemeentewet II

• Voetbalwet in beginsel niet geschikt voor 

opleggen gebiedsverboden als de APV daarin 

voorziet (HR 11 mrt. 2008).

• Bij toepassing Voetbalwet moet sprake zijn van 

specifieke gevallen van herhaalde ernstige 

overlast



Specifieke bevoegdheden 

Gemeentewet III

• Art.151b: gemeenteraad kan de burgemeester 
de bevoegdheid geven om bij verstoring 
openbare orde door de aanwezigheid van 
wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het 
ontstaan ervan, veiligheidsrisicogebieden aan te 
wijzen

• Op basis van het aanwijsbesluit kan de O.v.J. de 
politie gelasten tot preventief fouilleren op 
verboden wapenbezit.



Specifieke bevoegdheden 

Gemeentewet IV

• Art. 151c: plaatsen camera’s op openbare 

plaatsen in het belang van het handhaven van 

de openbare orde

• Art. 154a: bestuurlijke ophouding van door de 

burgemeester aangewezen groepen personen 

op een door hem aangegeven tijd en plaats



Specifieke bevoegdheden 

Gemeentewet V

• Art. 174a (Wet Victoria): sluiting woning/ 
lokaal/erf als door gedragingen in de woning/ 
lokaal/erf de openbare orde wordt verstoord 
rond woning/lokaal/erf

• Bij de verstoring van de openbare orde moet 
sprake zijn van overlast waardoor de veiligheid
én de gezondheid van mensen in de directe 
omgeving in ernstige mate wordt bedreigd



Specifieke bevoegdheden 

Politiewet

Art.11:

1. Als de politie in een gemeente optreedt ter 

handhaving van de openbare orde en ter 

uitvoering van de hulpverleningstaak staat zij 

onder het gezag van de burgemeester.

2. De burgemeester kan de betrokken ambtenaren 

van politie de nodige aanwijzingen geven voor 

de vervulling van de in het eerste lid bedoelde 

taken.



Specifieke bevoegdheden

Wet Bibob

• De wet Bibob geeft bestuursorganen een 
instrument ter voorkoming en bestrijding van 
(georganiseerde) criminaliteit.

• Doel: het voorkomen dat de overheid ongewild 
criminaliteit faciliteert, bijv. het witwassen van 
geld. 

• Een bestuursorgaan kan krachtens deze wet 
besluiten een vergunning in te trekken of te 
weigeren als het vermoeden bestaat dat de 
aanvrager of de vergunninghouder deze zal 
gebruiken voor het plegen van strafbare feiten.



Specifieke bevoegdheden 

Opiumwet

• Art. 13b: bevoegdheid tot opleggen van een last 
onder bestuursdwang als in woningen of lokalen 
dan wel in of op bij woningen of zodanige 
lokalen behorende erven een middel als bedoeld 
in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of 
verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

• Bevoegdheid tot sluiting van een woning of 
bedrijfspand voor een bepaalde duur



Specifieke bevoegdheden 

Wet Veiligheidsregio’s

In geval van brand, een lokale ramp, crisis of

dreiging:

• Art. 4: het gezag bij brand en bij ongevallen 
anders dan bij brand voor zover de brandweer 
daarbij een taak heeft

• Art. 5: het opperbevel i.g.v. een ramp of van 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan

• Art. 6: kan de leiding van het ambulancevervoer 
aanwijzingen geven t.b.v. de openbare orde

• Art. 7: is belast met de informatievoorziening 
tijdens de ramp of crisis (crisiscommunicatie) 
naar bevolking en hulpverleners



Specifieke bevoegdheden 

Wet tijdelijk huisverbod

• Art. 2: opleggen huisverbod aan een persoon als 

uit feiten of omstandigheden blijkt dat zijn 

aanwezigheid in de woning ernstig en 

onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid 

van één of meer personen die met hem in de 

woning wonen of als er ernstigs vermoeden van 

dat gevaar bestaan



Specifieke bevoegdheden

Wet BOPZ

• Regelt “In Bewaring Stelling” (IBS)

• Criteria IBS: betrokkene ouder dan 12 jaar; 

vermoeden van een ernstige psychiatrische 

stoornis; gevaarlijke situatie; betrokkene wil niet 

vrijwillig opgenomen worden; gevaar kan niet 

worden afgewend door personen of instanties



Specifieke bevoegdheden

Wet Openbare Manifestaties

• Wanneer een betoging of demonstratie wordt 
gehouden is de WOM van toepassing.

• Art. 5 lid 1: burgemeester is bevoegd n.a.v. een 
kennisgeving voorschriften en beperkingen 
stellen of een verbod geven 

• Art. 5 lid 2 sub c: burgemeester kan een 
manifestatie verbieden ter bescherming van de 
gezondheid, in het belang van het verkeer en

ter bestrijding of voorkoming van wanordelijk-
heden



Specifieke bevoegdheden

Wet Publieke Gezondheid I

• Art. 6 lid 2: de burgemeester geeft in principe 
leiding aan de bestrijding van een epidemie van 
een infectieziekte, alsook de directe 
voorbereiding daarop en draagt zorg voor de 
toepassing van maatregelen

• Hij is bevoegd om mensen zodanig in 
quarantaine te plaatsen (art.35-39), gebouwen 
te sluiten (art. 47) of anderszins aanvullende 
maatregelen te nemen.



Specifieke bevoegdheden

Wet Publieke Gezondheid II

• Art. 38: bevoegdheid een persoon die gevaar 

oplevert voor de verspreiding van een bepaalde 

infectieziekte verbod opleggen om beroeps- of 

bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten, die 

een ernstig risico inhouden voor verspreiding 

van die infectieziekte

• Art. 47: bevoegdheid gebouwen, vervoer-

middelen, goederen en waren controleren op de 

aanwezigheid van een besmetting, zo nodig 

door het nemen van monsters



APV

• APV is een belangrijke bron van openbare orde 
bevoegdheden.

• De gemeenteraad stelt de APV vast en belast de 
burgemeester daarin veelal met de uitvoering.

• APV bepalingen ter handhaving van de 
openbare orde gelden voor iedereen en hebben 
betrekking op verschillende situaties: 
betogingen, bestrijding ongeregeldheden, 
verblijfsontzeggingen, evenementen, toezicht op 
inrichtingen, cameratoezicht, bestuurlijke 
ophouding, aanwijzing veiligheidsrisicogebieden



Grond- en verdragrechten I

• Bij openbare ordebevoegdheden: soms afwijking 

van “andere dan bij de Grondwet gestelde 

voorschriften” mogelijk 

• Afwijken van Grondwet in beginsel niet mogelijk 

• Tal van grondrechten in geding bij besluiten 

inzake de openbare orde 

• Ook tal van verdragsrechten in geding



Grond- en verdragrechten II

Voorbeelden:

• Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (art.10 

Grondwet)

• Eerbiediging privéleven, familie- en gezinsleven 

(art. 8 EVRM) 

• Lichamelijke integriteit (art. 11 Grondwet)

• Bewegingsvrijheid (4e Protocol EVRM/ art.12 

IVBPR) 

• Ongestoord genot eigendom (art. 1 EP EVRM) 



Grond- en verdragrechten III

Beperkingssystematiek Grondwet: 

• Grondwet bepaalt op welke wijze, bijv. “bij of 

krachtens de wet”, “de wet kan regels stellen”: 

zoals wetgever kan dereguleren aan bijv. de 

burgemeester

• Soms geeft Grondwet aan voor welk doel, bijv. 

“in het belang van de openbare orde”



Grond- en verdragrechten IV

Beperkingssystematiek Verdragen: 

• Beperking toegestaan op basis van grondslag in 
nationaal recht: 

- voldoende kenbaar (accesible) 

- voorzienbaar naar gevolgen (forseeable) 

- noodzakelijk in een democratische

samenleving 

• Verdragsbepalingen stellen vaak preciezere 
inhoudelijke eisen aan de beperking dan Gw (zie 
bijvoorbeeld art. 8 lid 2 EVRM) 


