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Inleiding
In de late jaren „60 is door het Amerikaanse leger het ARPAnet opgericht. Het
ARPAnet was een netwerk dat meerdere Amerikaanse legerstations met elkaar verbond.
De diverse legeronderdelen waren op deze manier in staat om op een eenvoudige en
snelle manier te communiceren. Het ARPAnet was de voorloper van het World Wide
Web. De naam internet is pas ontstaan in de jaren „90 van de twintigste eeuw. Het
internet heeft voor een ware revolutie gezorgd voor bedrijven en individuele gebruikers.
De komst van een dergelijk groot en ingewikkeld netwerk geeft een hoop voordelen.
Een van de voordelen is de hoeveelheid aanwezige informatie en de snelle manier van
communiceren. Toch bezit het internet en de daarbij behorende virtuele wereld een
duistere en moeilijk vatbare kant. Deze kant levert problemen op voor wet en
regelgeving en daarbij behorende handhaving.
Door de komst van het internet zijn zowel voor- als nadelen ontstaan. De
nadelen hebben met name betrekking op een nieuw soort criminaliteit. Deze
criminaliteit wordt ook wel ‘high-tech crime’ genoemd. High-tech crime kan worden
verdeeld in twee categorieën. De eerste is categorie is de cybercriminaliteit. Bij deze
vorm van criminaliteit kunnen we denken aan fraude en oplichting via internet, het
illegaal en digitaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermd muziek- en
filmmateriaal, stalking via internet, verspreiden van illegale inhoud op het internet zoals
kinderporno. De tweede categorie high tech crime is de computercriminaliteit. Deze
categorie bestaat onder andere uit grootschalige aanvallen op informatiesystemen,
inbreken in computernetwerken en het onbereikbaar maken van websites door extreem
grote hoeveelheden gegevens te sturen.1
Tegen deze soorten van high tech crime kan het Openbaar Ministerie in de
persoon van de officier van justitie optreden. Dit optreden heeft betrekking op de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De bevoegdheid van het Openbaar
Ministerie is gegeven in artikel 2 en artikel 13 van de Politiewet. Naast de
strafrechtelijke handhaving bestaat ook de openbaar-orderechtelijke handhaving. Deze
vorm van handhaving staat onder het gezag van de burgemeester en is gegeven in artikel
2 en artikel 12 van de Politiewet. De burgemeester verkrijgt hierbij de bevoegdheid om
op andere dan strafvorderlijke wijze de openbare orde in zijn gemeente te handhaven.
Volgens het TNO rapport „Tussen dwang en drang OOV, ICT en ontgrenzing
van het gedrag‟ maakt:
‘ICT het burgers steeds makkelijker zich te ontrekken aan de regels en normen waar het
huidige openbare orde en veiligheidbeleid(OOV-beleid) op gestoeld is: het gedrag van
burgers in de netwerksamenleving wordt steeds ongrijpbaarder en mogelijk ook steeds
meer onbeheersbaar. Het risico bestaat dat, als het OOV-beleid niet in staat blijkt met
die gedragsveranderingen mee te bewegen, burgers steeds meer hun eigen gang zullen
gaan en dat het vertrouwen van burgers in het probleemoplossende vermogen van de
overheid ernstig zal afnemen.’ 2

Dit onderzoek zal gaan over de bevoegdheid van de burgemeester in relatie tot
mogelijke fysieke openbare orde verstoringen die veroorzaakt zijn in de virtuele wereld.
De vraag die hierbij een rol speelt is of de huidige openbare-ordebevoegdheden van een
burgemeester voldoende zijn om verstoringen van de fysieke openbare orde tegen te
1
2

http://www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/cybercrime/wat-is-cybercrime/
Frissen & Lieshout 2003, p. 3.
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gaan, veroorzaakt door uitingen in de virtuele wereld? Hierbij kan gedacht worden aan
opruiende uitingen op bijvoorbeeld het internet die een uitstralend effect hebben op de
fysieke wereld.
Het doel van dit onderzoek is het analyseren van een nog relatief nieuw gebied
in de openbare-ordehandhaving. Door middel van een analyse wil ik de gevolgen in
kaart brengen die de virtuele wereld heeft op de handhaving van de openbare orde.
Naast het in kaart brengen, hoop ik aanbevelingen te kunnen doen over de wijze waarop
het best gereageerd kan worden op verstoringen van de fysieke openbare orde
veroorzaakt in de digitale wereld.
Om het onderzoek af te bakenen ben ik genoodzaakt om alle uitingen op het
internet uit het buitenland buiten beschouwing te laten. Alle voorbeelden en uitingen
worden bekeken vanuit het Nederlandse recht en worden geacht opgeslagen en geuit te
zijn in Nederland. Dit onderzoek heeft niet als doel het begrip openbare orde te
verklaren. Hoewel het begrip openbare orde een vage term is, zal ik hier kort op ingaan.
Om de hoofdvraag te beantwoorden moeten enkele zaken verduidelijkt worden.
In hoofdstuk één zal de traditionele openbare-ordehandhaving worden bekeken.
In de eerste paragraaf zal onderzocht worden wat precies met het begrip openbare orde
wordt bedoeld. In deze paragraaf zal ook een indeling worden gemaakt in plaatsen waar
een burgemeester mag en kan optreden. Deze scheiding is noodzakelijk omdat later in
het onderzoek beoordeeld dient te worden of deze indeling ook mogelijk is in de
virtuele wereld. In de tweede paragraaf wordt bekeken welke organen bevoegd zijn om
de openbare orde te handhaven. Vervolgens worden in de derde paragraaf de
bevoegdheden van een burgemeester om de openbare orde te handhaven uiteengezet.
Voor dit onderzoek zijn de bevoegdheden uit de artikelen 172 lid 2 en lid 3 en 175
Gemeentewet van belang omdat deze de burgemeester een bevoegdheid geven om de
openbare orde te handhaven. De daarop volgende paragraaf staat in het teken van de
daadwerkelijke handhaving van de openbare orde door de politie.
In hoofdstuk twee van dit onderzoek staat centraal of de openbare orde
bevoegdheden van een burgemeester voldoende grondslag bieden om de vrijheid van
meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te beperken. In dit
hoofdstuk wordt tevens onderzocht hoe de nationale rechter en het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens inbreuken op grondrechten toetsen.
Het derde hoofdstuk zal ingaan op de verhouding tussen de virtuele wereld en de
fysieke wereld. Met name is van belang wanneer een burgemeester bevoegd is om op te
treden in de virtuele wereld en welke bevoegdheden hij daarvoor kan gebruiken.
Daarnaast zal net als in hoofdstuk één worden bekeken of de virtuele ruimte in
verschillende plaatsen kan worden onderverdeeld en in welke van deze plaatsen een
burgemeester bevoegd mag optreden. Een van de problemen die een rol zal spelen in dit
hoofdstuk is dat het internet niet gebonden is aan gemeentegrenzen dan wel jurisdictie,
en geen gezag heeft waardoor een plaats van optreden of bevoegdheid nog niet is aan te
wijzen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de samenkomst van de fysieke openbare
orde en de virtuele wereld onderzocht. Hierbij worden een aantal voorbeelden
behandeld van situaties waarbij virtuele uitingen gevolgen hebben voor de fysieke
openbare orde in een gemeente. De problematiek uit hoofdstuk drie zal in deze
voorbeelden behandeld worden en de eventuele daaruit voortkomende oplossingen
toegepast. Daarnaast wordt onderzocht of de burgemeester voldoende bevoegdheden
bezit om virtuele uitingen of oproepen op het internet te verwijderen indien deze een

6

bedreiging vormen voor de openbare orde. Tenslotte onderzoek ik of de politie
voldoende bevoegdheid heeft om uitlatingen of oproepen op het internet te verwijderen
indien deze een gevaar vormen voor de fysieke openbare orde.
In het laatste hoofdstuk zal ik op basis van voorgaande hoofdstukken een
conclusie trekken en aanbevelingen voor de toekomst doen.

7

Hoofdstuk I Fysieke openbare orde
1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de fysieke openbare-ordehandhaving onderzocht. Het begrip
openbare orde is een vaag begrip en wordt in paragraaf 1 verduidelijkt. In de daarop
volgende paragraaf wordt de handhaving van de openbare orde bekeken. Vervolgens
worden de bevoegdheden van een burgemeester om de openbare orde te handhaven
uiteengezet. In de paragraaf die hierop volgt, wordt onderzocht hoever de
bevoegdheden, om de openbare orde te handhaven, grondrechten kunnen beperken.
Tenslotte is in de laatste paragraaf uiteengezet hoe inbreuken door de nationale rechter
dan wel door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden getoetst.
2 Openbare orde
De term openbare orde is een onduidelijk begrip en is voordurend in beweging. Het
begrip is een zogenaamd containerbegrip. Het is niet op voorhand te zeggen wat wel en
wat niet tot de openbare orde behoort. In de literatuur is evenmin sprake van een
eenduidige definitie. In deze paragraaf behandel ik een tweetal definities van twee
verschillende auteurs besproken. De eerste definitie is van Hennekens.
„Als de Gemeentewet spreekt van openbare orde (art. 151b, 151c, 172, 174a, 175 en 176
Gemw.) doelt zij op het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatste voor
zover dat door menselijk handelen beïnvloed en bepaald wordt.‟3

Uit de definitie van Hennekens zijn twee essentiële elementen te halen. Aan deze
elementen moet volgens Hennekens voldaan worden, wil men spreken van openbare
orde. Het eerste element is het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven. Het tweede
element is dat dit ordelijk verloop moet worden beïnvloedt door menselijk handelen.
De volgende definitie komt van Van der Meulen. Hij heeft de in Nederland
meest gangbare definitie van het begrip openbare orde ontwikkeld.
„De openbare orde is de naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor
het publiek toegankelijke plaatsen, welke gang van zaken wordt gekenmerkt door een
overwegende mate van algemene vrijheid deze plaatsen overeenkomstig hun
bestemming te gebruiken in veiligheid voor persoon en goed.‟4

De openbare orde wordt bepaald door wat normaal gevonden wordt en in de loop de
tijden veranderd. Als we de definities van Van der Meulen en Hennekens met elkaar
vergelijken, valt op hoe moeilijk en hoe lastig het is, daarop greep te krijgen.
Het begrip openbare orde wordt in de volgende paragraaf verder onderzocht. In
de eerste paragraaf zal ik onderzoeken wat het begrip openbaar inhoudt en de tweede
paragraaf zal in het teken staan van het begrip orde.
2.1 Openbaar
In deze paragraaf wordt het begrip openbaar onderzocht. Het begrip openbaar betekent
volgens het VanDale woordenboek: „voor iedereen toegankelijk‟. Dit houdt in dat ook
plaatsen bestaan die niet voor een ieder toegankelijk zijn. Om te bepalen wat de
3
4

Hennekens 2007, p. 4.
Van der Meulen 1993, p. 21.
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juridische betekenis is van openbaar in het licht van het begrip openbare orde moet een
indeling worden gemaakt in plaatsen die als openbaar zijn aan te merken. De Wet
openbare manifestaties (Wom) maakt een tweedeling en spreekt van openbare plaatsen
en niet-openbare plaatsen. De volgorde van de Wom zal worden aangehouden. Om te
bepalen of een plaats openbaar is, wordt de ruimte ingedeeld in openbare plaatsen en
niet-openbare plaatsen. Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om de niet-openbare
plaatsen verder onder te verdelen in plaatsen. Bij deze verdeling ontstaan drie nietopenbare plaatsen: de voor publiek toegankelijke plaats, de niet voor publiek
toegankelijke plaats en woningen. Door de indeling van de Wom en de verdere
onderverdeling van niet-openbare plaatsen te gebruiken zal duidelijker worden wat met
het begrip openbaar in het begrip openbare orde wordt bedoeld. Deze indeling in
plaatsen zal later terugkomen in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden of
de indeling in plaatsen ook van toepassing is in de virtuele wereld.
2.1.1 Openbare plaatsen
De eerste categorie is de openbare ruimte ook wel de openbare plaats. Een definitie van
een openbare plaats is in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties gegeven.
1. In deze wet wordt verstaan onder openbare plaats: plaats die krachtens bestemming of vast
gebruik openstaat voor het publiek.

De definitie uit de Wet openbare manifestaties geeft weinig duidelijkheid. Om tot een
duidelijkere definitie te komen moet door middel van een tweetal criteria worden
bepaald wanneer sprake is van een openbare plaats. Deze twee criteria hanteert de
regering in de Memorie van Toelichting op de Wet openbare manifestaties.
„Allereerst is vereist dat de plaats openstaat voor het publiek. Dat wil zeggen dat in
beginsel een ieder vrij is om er te komen, te vertoeven en te gaan; dit houdt in dat het
verblijf op die plaats niet door de gerechtigde aan een bepaald doel gebonden mag zijn.
Dit sluit overigens niet uit, dat bepaalde activiteiten op de desbetreffende plaats
verboden kunnen zijn. Dat de plaats openstaat betekent voorts, dat geen beletselen in de
vorm van een meldingsplicht, de eis van een voorafgaand verlof, of de heffing van een
toegangsprijs gelden voor het betreden van de plaats. Op grond van het vorenstaande
kunnen bijvoorbeeld stadions, postkantoren, warenhuizen, restaurants, musea,
ziekenhuizen en kerken niet als openbare plaatsen worden aangemerkt.„5

Het tweede criterium waaraan volgens de regering moet worden voldaan:
„... is dat het openstaan van de plaats dient te zijn gebaseerd op bestemming of op vast
gebruik. De term bestemming ziet op het karakter dat door de gerechtigde aan de plaats
is gegeven, blijkens een besluit of blijkens de uit de inrichting van de plaats sprekende
bedoeling. Een openbare plaats krachtens vast gebruik ontstaat, wanneer de plaats
gedurende zekere tijd wordt gebruikt als had deze die bestemming, en de rechthebbende
deze feitelijke toestand gedoogt. Dat het openstaan van de plaats moet berusten op
bestemming of vast gebruik in de hier bedoelde zin brengt mee dat een incidentele
openstelling van een plaats door de rechthebbende voor gebruik door het publiek, bij
voorbeeld voor een vergadering, de plaats nog niet tot een openbare plaats in de zin van
deze wet maakt.‟6

5
6

Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 15.
Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 16.
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Een en ander betekent dat sommige plaatsten niet als openbaar in de zin van de Wet
openbare manifestaties kunnen worden aangemerkt. Deze plaatsen zijn bijvoorbeeld
winkels, kerken en ziekenhuizen. De regering legt in de Memorie van Toelichting op de
Wet openbare manifestaties uit dat plaatsen als openbaar moeten worden aangemerkt:
„... de plaatsen waar men komt en gaat. Allereerst valt hierbij te denken aan de straat, de
weg in de ruime zin des woords, dat wil zeggen de wegen die voor een ieder vrij
toegankelijk zijn. Daarnaast omvat het begrip nog een aantal andere plaatsen die een
met de weg vergelijkbare functie vervullen, en daarom als het verlengde van de weg
kunnen worden aangemerkt. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: openbare
plantsoenen, speelweiden en parken, en de voor een ieder vrij toegankelijke gedeelten
van overdekte passages, van winkelgalerijen, van stationshallen en van vliegvelden.
Ook de voor een ieder vrij toegankelijke wateren - men denken aan waterwegen en
recreatiepiassen - zullen veelal zijn aan te merken als openbare plaatsen.‟7

In het kader van de vrijheid van godsdienst moet ik u erop wijzen dat een uitzondering
is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de Wet openbare manifestaties. In dit tweede lid
wordt door de regering een derde categorie plaatsen aangenomen die betrekking hebben
op de vrijheid van godsdienst. Dit artikel heeft betrekking op gebouwen of besloten
plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet. De Hoge Raad heeft
tweetal arresten uit 18568 en 18579 het begrip besloten plaatsen aldus omschreven: „open
en niet overdekte plaatsen, die door muren, heiningen of wel met heggen zijn omgeven,
en daardoor van den openbaren weg en van openbare plaatsen zijn afgescheiden.‟ Deze
plaatsen kunnen beschouwd worden als een derde categorie waarbij de regering een
functionele omschrijving hanteert:
„... bestemming dan wel vaste wijze van gebruik van een plaats bepalend is, en niet een
enkel uiterlijk kenteken, zoals het al dan niet afgescheiden zijn van de plaats. Weliswaar
zal veelal uit de afscheiding geconcludeerd kunnen worden, dat de plaats tot besloten
plaats is bestemd, maar dit behoeft niet steeds het geval te zijn: ook voor het publiek
toegankelijke plaatsen (bij voorbeeld openbare parken) kennen soms een afscheiding,
terwijl omgekeerd het besloten karakter ook op andere wijze kan blijken dan door een
afscheiding - bij voorbeeld door een bord verboden toegang. Voorts verdient nog
opmerking, dat in de voorgestelde omschrijving tot de openbare plaatsen mede worden
gerekend de overdekte plaatsen die openstaan voor het publiek.‟10

Deze derde categorie is alleen van toepassing in het kader van de vrijheid van
godsdienst en zal in dit onderzoek niet verder besproken worden.
Onder een openbare plaats wordt verstaan een plaats waar men komt en gaat en
die openstaat voor publiek. Op een openbare plaats is het in beginsel voor een ieder vrij
om er te komen en te gaan. Het verblijf op een dergelijke plaats mag niet door de
rechthebbende aan een bepaald doel verbonden worden. Voorbeelden van openbare
plaatsen zijn: plantsoenen die voor een ieder openstaan, de voor een ieder vrij
toegankelijke gedeelten van overdekte passages, winkelgalerijen, stationshallen en
vertrekhallen van vliegvelden, waterwegen en recreatieplassen.
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2.1.2 Niet-openbare plaatsen
De Wet openbare manifestaties(Wom) maakt een tweedeling en spreekt van openbare
plaatsen en niet-openbare plaatsen. In deze paragraaf worden de niet-openbare plaatsen
verder onderverdeeld. Bij deze verdeling ontstaan drie niet-openbare plaatsen namelijk:
de voor publiek toegankelijke plaats, de niet voor publiek toegankelijke plaats en
woningen. Deze plaatsen worden in drie aparte subparagrafen uitgewerkt.
2.1.2.1 Voor publiek toegankelijke plaatsen
De eerste plaats die onderscheiden kan worden in de niet-openbare plaatsen, is de voor
publiek toegankelijke plaats. Voor een beschrijving van het begrip voor publiek
toegankelijk plaatsen zal ik een beroep doen op de Memorie van Toelichting van artikel
139f Wetboek van Strafrecht. De toelichting op dit artikel bepaald wat onder de voor
publiek toegankelijke plaats valt.
„Een lokaal is voor het publiek toegankelijk indien het feitelijk toegankelijk is voor een
in beginsel onbeperkt aantal personen b.v. een restaurant, een museum. Ook een lokaal
dat niet toegankelijk is voor een bepaalde groep personen (b.v. niet voor minderjarigen)
blijft voor het publiek toegankelijk evenals het lokaal waarvan de toegang slechts aan
een bepaalde groep wordt toegestaan, indien die groep in beginsel een onbeperkt aantal
personen omvat (b.v. uitsluitend toegankelijk voor reizigers).‟11

De voor publiek toegankelijke plaatsen zijn plaatsen die openstaan voor het publiek,
maar waarvan het verblijf door de gerechtigde aan een bepaald doel verbonden is.
2.1.2.2 Niet voor publiek toegankelijke plaatsen
De tweede te onderscheiden plaats van de niet-openbare plaatsen, is de niet voor publiek
toegankelijke plaats. De regering heeft in de toelichting op artikel 139f van het Wetboek
van strafrecht bepaald wat onder de niet voor publiek toegankelijke plaats valt.
„Niet voor het publiek toegankelijke lokalen zijn b.v. een hotelkamer, een lokaal
uitsluitend toegankelijk voor leden van een vereniging of een bepaald gezelschap; ook
kantoor- en bedrijfsruimten kunnen onder dit begrip vallen.‟12

Brouwer en Schilder leggen de niet voor publiek toegankelijke plaats aan de hand van
artikel 174a lid 2 Gemeentewet als volgt uit.
„Dit begrip omvat alle ruimten waarin de aldaar gebezigde activiteiten zich in
beslotenheid voltrekken, maar niet sprake is van woning. Men kan denken aan een
schuur, garage, berging, als ook aan een sociëteits- of verenigingsgebouw, voor zover
de activiteiten hierin uitsluitend gericht zijn op een besloten groep van personen.‟13

De niet voor publiek toegankelijke plaatsen zijn plaatsen die niet openstaan voor het
publiek, waarvan het verblijf gericht is op een besloten groep van personen.
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2.1.2.3 Woningen
De laatste te onderzoeken categorie van plaatsen, wordt gevormd door de woningen.
Om het begrip woning te definiëren, maak ik gebruik van de Algemene wet op
binnentreden. De regering heeft in de Memorie van Toelichting op deze wet bepaald
wanneer sprake is van een woning.
„Of een ruimte een woning is, wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke
kenmerken zoals de bouw en de aanwezigheid van een bed en ander huisraad, maar ook
door de daaraan werkelijk gegeven bestemming. J. Remmelink spreekt in dit verband
van de «bewoningswil» (Noyon/Lan-gemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht,
artikel 138, aant. 15). De woning behoeft niet in een woonhuis gelegen te zijn. Tal van
woningen bevinden zich in woonwagens en woonschepen. Daarnaast kan in een ander
schip (Rb Alkmaar 5 april 1898, W. 7122) of in een tent, caravan, keet of barak een
woning zijn ingericht. Onder omstandigheden (bij voorbeeld langdurig verblijf met
permanent karakter) kan volgens het commentaar op het Wetboek van Strafvordering
van A. L. Melai (artikelen 120-123, aant. 5) ook een hotelkamer als woning gelden.
Naar het oordeel van Remmelink daarentegen is zelfs niet vereist dat men in een ruimte
langdurig verblijf houdt. «Wel kan uiteraard een heel korte tijd een indicatie zijn, dat de
bewoningswil niet aanwezig was, en dat er ook feitelijk niet gewoond zal zijn». De
hotelkamer waar iemand de nacht doorbrengt beschouwt hij als diens woning (t.a.p.).‟14

In deze subparagraaf hebben we gezien dat een ruimte feitelijk in gebruik moet zijn als
woning. De ruimte moet de bestemming woning hebben. Deze bestemming kan worden
afgeleid worden uit de aanwezigheid van een bed en sanitaire voorzieningen en de
aanwezigheid van een bewoningswil.
2.2 Orde
In deze paragraaf onderzoek ik wat onder orde verstaan wordt in de samenstelling
openbare orde. Naar mijn mening kan onder orde worden verstaan; het geheel van
strafvoorschriften waaraan een ieder zich moet houden. Als deze voorschriften
overtreden worden, is sprake van een verstoorde orde. Het overtreden van een strafbaar
gesteld voorschrift zoals het fietsen zonder licht valt aan te merken als een verstoring
van de orde.
Naast het overtreden van strafnormen kunnen gedragingen ook de orde
verstoren. Dit zijn gedragingen die onrechtmatige hinder of onrechtmatig gevaar
vormen. Bij onrechtmatige hinder kan gedacht worden aan een groep jongeren die
verzamelen voor een huis. Voor dit huis laten de jongeren overdag constant hun
brommermotor lopen. Van onrechtmatig gevaar is sprake als bijvoorbeeld na een zware
storm dakpannen losliggen en de eigenaar de gevaarzetting niet beëindigd. Deze
gedragingen zijn niet strafbaar, maar leveren wel onrechtmatige hinder of onrechtmatig
gevaar op voor de omgeving.
Onder het begrip orde wordt verstaan de situatie waarbij een ieder zich aan de
rechtsregels houdt, dat wil zeggen dat men geen strafbare gedragingen verricht of zich
schuldig maakt aan het veroorzaken van onrechtmatige hinder of gevaar.
2.3 Tussenconclusie
In het voorgaande is het begrip openbare orde onderzocht. Om te verduidelijken wat
onder openbare orde wordt verstaan, heb ik beiden begrippen afzonderlijk besproken.
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Ten eerste is gedefinieerd wat onder openbaar valt. Van openbaar kan worden
gesproken als een plaats waar men komt en gaat, openstaat voor publiek. Deze openbare
plaats is in beginsel voor een ieder vrij om er te komen en te gaan. Het verblijf op een
dergelijke plaats mag niet door de rechthebbende aan een bepaald doel verbonden
worden. Voorbeelden van openbare plaatsen zijn: plantsoenen die voor een ieder
openstaan, de voor een ieder vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages,
winkelgalerijen, stationshallen en vertrekhallen van vliegvelden, waterwegen en
recreatieplassen.
Vervolgens is het begrip orde onderzocht. Onder orde wordt verstaan de situatie
waarbij een ieder zich aan de rechtsregels houdt, dat wil zeggen dat men geen strafbare
gedragingen verricht of zich schuldig maakt aan het veroorzaken van onrechtmatige
hinder of gevaar.
Naar mijn mening kan van openbare orde worden gesproken indien zich een
situatie voordoet waarin iemand zich op een plaats bevindt die te boek staat als
openbaar, in de zin van de Wet openbare manifestatie, en waar deze persoon zich
onthoudt van het verrichten van strafbare gedragingen en het veroorzaken van
onrechtmatige hinder of gevaar. Als een persoon op een openbare plaats zich schuldig
maakt aan een strafbare gedraging of het veroorzaken van onrechtmatig gevaar of
hinder kan mijn inziens gesproken worden van een verstoring van de openbare orde.
Daarmee zeg ik nog niet wie aan die verstoring een einde dient te maken. Dat probleem
behandel ik in de volgende paragraaf.
3 Handhaving
In deze paragraaf onderzoek ik wie bevoegd is om de openbare orde te handhaven. De
taak om de openbare orde te handhaven is gegeven aan twee functies. De officier van
justitie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de openbare orde en de
burgemeester is belast met de openbaar-orderechtelijke handhaving
In dit artikel 2 Politiewet 1993 schrijft de wetgever over het bevoegde gezag.
Het bevoegde gezag heeft de leiding over de politie. Het bevoegde gezag bestaat uit
burgemeester en de officier van justitie.15 Om duidelijke afspraken te maken stelt artikel
14 van de Politiewet 1993 dat de burgemeester, de officier van justitie en het hoofd van
het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps regelmatig met elkaar
overleggen. In dit zogenaamde driehoeksoverleg wordt bepaald binnen welk
grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en, zo nodig, met de korpschef, over
de taakuitvoering van de politie.
De politie staat onder het gezag van de officier van justitie als het gaat om de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en onder het gezag van de burgemeester
bij de openbare orde rechtelijke handhaving.16 Bij het handhaven van de openbare orde
is de politie alleen bevoegd om op te treden op openbare plaatsen. In sommige gevallen
kan een gedraging in een voor publiek toegankelijke ruimte een uitstralend effect
hebben op de openbare ruimte. Indien deze uitstralende effecten gevolgen hebben voor
de veiligheid of de gezondheid in de omgeving van deze voor publiek toegankelijke
ruimte kan een burgemeester hiertegen optreden. Het moet dan wel gaan om openbare
samenkomsten waarbij de burgemeester toezicht houdt en of de geldende regels worden
nageleefd. Een samenkomst is openbaar als zij in beginsel voor een ieder toegankelijk is
15
16
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en dus geen besloten of persoonlijk karakter heeft. Met artikel 174 Gemeentewet kan
een burgemeester niet optreden in niet voor publiek toegankelijke plaatsen. In sommige
gevallen kan de burgemeester optreden in woningen indien de woning een ander
karakter aanneemt. Van een ogenschijnlijk woning kan sprake zijn als een pand
bijvoorbeeld ingericht is als verkoop- en gebruikersruimte van softdrugs. De rechter
oordeelde dit in een zaak dat waar een loket, een bar met prijslijst en een aantal tafels
met zitmeubilair in een gedeelte dat niet direct bereikbaar was vanuit de overige
gedeelten van het pand.17 De burgemeester mag op basis van artikel 174 Gemeentewet
geen grondwettelijk beschermde grondrechten beperken. Misschien kan een
burgemeester op basis van een gemeentelijke verordening wel grondrechten beperken
met betrekking tot het feitelijke toezicht op voor publiek toegankelijke plaatsen.
3.1 Gemeentelijke verordeningen en geringe inbreuken
In deze paragraaf onderzoek ik of een autonome verordening in sommige gevallen
voldoende grondslag biedt om inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer.
Zoals uit voorgaande is gebleken moet voor een inbreuk op een grondrecht een
formele wet beschikbaar zijn. Een dergelijke formele wet is nodig om beperkingen te
stellen aan bijvoorbeeld artikel 10 van de Grondwet. In 1983 werd het recht op
bescherming van persoonlijke levenssfeer opgenomen in de Grondwet. In 1988 trad dit
grondrecht in werking. Een inbreuk maken op dit artikel is slechts toegelaten op basis
van een specifiek voor dit doel gecreëerde formele wet. Voor autonome verordening die
zich mengt in de persoonlijke levenssfeer, lijkt geen plaats meer. Zelfs niet als deze
verordening gedrag reguleert waardoor openbare belangen kunnen worden geraakt.
Brouwer en Vols stellen dat na twintig jaar meerdere verordeningen onmiskenbaar
inbreken op de persoonlijke levenssfeer.18
Uit de rechtspraak blijkt dat in sommige gevallen een geringe inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer niet strijdig is met artikel 10 Grondwet, zelfs niet als de basis
hiervoor wordt gevonden in een verordening.19 Brouwer en Vols stellen zich naar
aanleiding van deze uitspraak de vraag hoe vastgesteld kan worden wanneer een inbreuk
gering is.
Wanneer sprake is van een geringe inbreuk op artikel 10 Grondwet kan worden
afgeleid uit de jurisprudentie van het straf- en strafprocesrecht. Voordat sprake was van
een wettelijke basis hanteerde de rechter bij het observeren van verdachten een viertal
criteria: (a) duur, (b) intensiteit, (c) plaats en (d) doel van de inbreuk.20 De vraag rijst of
deze criteria ook zijn te hanteren bij de vraag of een verordening dan wel haar
toepassing niet meer oplevert dan een geringe inbreuk op art. 10 Grondwet? 21 Brouwer
en Vols concluderen:
„In de rechtspraak worden geringe inbreuken op het recht op privacy toegestaan. Wat
onder een geringe inbreuk moet worden verstaan, is afhankelijk van de toepassing van
vier criteria: doel, duur, intensiteit en plaats. Van criteria weten we dat juristen er mee
kunnen goochelen als artiesten met konijnen. Als een verordening eenmaal de „geringeinbreuk-toets‟ heeft doorstaan dan is de last onder bestuursdwang of dwangsom ter
17
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handhaving van die verordening, ook als degene die er door getroffen wordt een
expliciet beroep op art. 10 Grondwet doet, geen probleem´22

Mogelijk kan een opruiende uiting die verspreidt wordt vanaf iemands computer of
email-box en ernstige gevolgen heeft voor de fysieke openbare orde door een
burgemeester verwijderd worden. Dit zijn maatregelen die duidelijk inbreuk maken op
de persoonlijke levenssfeer. Het is de vraag of dit soort maatregelen als een geringe
inbreuk kunnen worden aangemerkt en of een gemeentelijke verordening hierin
volstaat. De methode van de geringe inbreuken zal nader onderzoek vereisen.
3.2 Strafrechtelijke handhaving
De eerste vorm van rechtsordehandhaving is de strafrechtelijke rechtsorde handhaving
door de officier van justitie. Voor een beschrijving van het begrip voor strafrechtelijke
handhaving doe ik een beroep op de Memorie van Toelichting op de Politiewet 1993.
De regering bepaalt dat strafrechtelijke handhaving inhoudt:
„... de daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de beëindiging, de vervolging en de
berechting van strafbare feiten, alsmede de uitvoering van beslissingen van de rechter of
het OM in strafzaken‟23

De strafrechtelijke handhaving is expliciet gericht op de voorkoming en opsporing van
strafbare feiten en het bestraffen van daders.
3.3 Openbare-orderechtelijke handhaving
De tweede vorm van rechtsordehandhaving wordt gedaan door de burgemeester.
Deze bevoegdheid heeft de wetgever in artikel 12 Politiewet 1993 uitgewerkt en geeft
de burgemeester daarin bevoegdheden om de rechtsorde in zijn gemeente te handhaven.
De wetgever heeft in de Memorie van Toelichting op de Politiewet 1993
uitgelegd wat onder de handhaving van de openbare orde valt.
„De handhaving van de openbare orde omvat zowel de daadwerkelijke voorkoming en
beëindiging van zich concreet voordoende of dreigende verstoringen van de openbare
orde als de algemene, bestuurlijke, voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben
op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving.‟24

De taakomschrijving van een burgemeester staat onder meer in artikel 172 lid 1 van de
Gemeentewet. De taak om als burgemeester de openbare orde te handhaven is volgens
de wetgever een plicht. Dit wordt expliciet door de regering benadrukt in de Memorie
van toelichting op de Gemeentewet.
„Het onderhavige artikel maakt de burgemeester niet alleen bevoegd maar legt op hem
ook de plicht om de openbare orde te handhaven. Hij is met deze taak belast omdat hij
als eenhoofdig orgaan tot de op dit gebied vereiste snelle en doeltreffende
besluitvorming in staat is.‟25
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De bevoegdheid om als burgemeester handhavend op te treden tegen openbareordeverstoringen zijn vastgelegd in onder andere de Gemeentewet. De politie voert
onder leiding van de burgemeester de taak uit om de openbare orde in de gemeente te
handhaven.
Bij de handhaving van de openbare orde door een burgemeester staat niet de
bestraffing van de dader centraal. Bij deze manier van ordehandhaving gaat het erom
dat geschonden rechtsregels weer nageleefd worden. Hierin staat het herstellen van de
rechtsorde voorop. Deze laatste vorm van openbare-ordehandhaving onder leiding van
de burgemeester staat centraal in dit onderzoek.
4 Bevoegdheid burgemeester
Uit voorgaande paragrafen is duidelijk geworden wat met het begrip openbare orde
wordt bedoeld en is onderzocht wie bevoegd is om de openbare orde te handhaven. Uit
deze paragraaf kwam naar voren dat de burgemeester het bevoegde gezag is als het gaat
om de aansturing van de politie met betrekking tot de openbaar orderechtelijke
handhaving. Met deze taak kan de burgemeester met behulp van de politie verstoringen
van de openbare orde voorkomen of beëindigen. In deze paragraaf onderzoek ik waar de
bevoegdheden van een burgemeester om tegen verstoringen van de openbare orde op te
treden gecodificeerd zijn. Daarbij staan een drietal artikelen centraal. De eerste
bevoegdheid is gecodificeerd in artikel 172 lid 2 Gemeentewet en zal onderzocht
worden in de volgende subparagraaf. De bevoegdheden uit de artikelen 172 lid 3 en 175
Gemeentewet worden daarna besproken.
4.1 Artikel 172 lid 2 Gemeentewet
De burgemeester is volgens artikel 172 lid 1 van de Gemeentewet belast met de
handhaving van de openbare orde. De burgemeester heeft hiertoe een aantal
bevoegdheden verkregen. Een van deze bevoegdheden is gegeven in artikel 172 lid 2
Gemeentewet. Deze bevoegdheid geeft de burgemeester het recht om op te treden bij
verstoringen van de openbare. Als een burgemeester op basis van dit artikel wil
optreden, moet sprake zijn van een overtreding van een wettelijk voorschrift. Artikel
172 lid 2 Gemeentewet spreekt van overtreding van een wettelijk voorschrift die
betrekking heeft op de openbare orde. In de literatuur zijn sommige auteurs het hier niet
mee eens. Hennekens legt bijvoorbeeld uit dat het juist niet relevant is wat voor soort
wettelijk voorschrift wordt overtreden. Hij zegt dat voor verstoringen van de openbare
orde de effecten van het gedrag bepalend zijn en niet het soort wettelijk voorschrift.26
Artikel 172 lid 2 Gemeentewet spreekt naast het beëindigen van overtredingen
van wettelijke voorschriften ook van beletten. Uit het woord beletten kan worden
afgeleid dat de burgemeester dreigende ordeverstoringen ook dient te voorkomen.27 Lid
2 geeft de burgemeester de mogelijkheid om te kunnen optreden bij een dreigende
verstoringen van de openbare orde.
De burgemeester heeft met artikel 172 lid 2 Gemeentewet de bevoegdheid
verkregen om op te treden tegen orde verstoringen. Dit artikel geeft de burgemeester de
bevoegdheid om bij overtredingen van wettelijke voorschriften, die betrekking hebben
op de openbare orde, deze door de politie te doen beletten of te beëindigen. Het tweede
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lid van artikel 172 bevat geen basis voor normstellend optreden door de burgemeester
zelf.
4.2 Artikel 172 lid 3 Gemeentewet
De volgende bevoegdheid is gegeven in artikel 172 lid 3 Gemeentewet. Dit derde lid is
voorgesteld bij amendement.28 De wetgever heeft dit derde lid toegevoegd omdat een
burgemeester soms moet kunnen optreden zonder dat een wettelijke voorschrift is
overtreden dat effect heeft op de openbare orde.29 Op basis van dit derde lid kan een
burgemeester normstellend optreden. Dit derde lid geeft de burgemeester de
mogelijkheid om te kunnen optreden bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde
in geval van onrechtmatige hinder of onrechtmatig gevaar. Uit het artikel blijkt dat een
burgemeester kan optreden in gevallen wanneer sprake is van ernstige vrees voor het
ontstaan van verstoringen van de openbare orde. Als een burgemeester op basis van dit
artikel wil optreden moet het gaat om overtredingen van rechtsnormen. Het zou
ongewenst zijn als een burgmeester optreedt op basis van morele normen. Bij een
optreden op basis van morele normen zou bijvoorbeeld een burgemeester op basis van
geloofsovertuigingen bepaalde handelingen kunnen verbieden. Men kan hierbij denken
aan een verbod om op zondag in Staphorst te kunnen pinnen bij een geldautomaat. Het
optreden op basis van artikel 172 lid 3 Gemeentewet is alleen mogelijk bij
overtredingen van rechtsnormen.
4.3 Artikel 175 Gemeentewet
Uit voorgaande is gebleken dat een burgemeester de bevoegdheid heeft om bij
overtredingen van wettelijke voorschriften of bij onrechtmatige hinder of gevaar te
kunnen optreden. Naast deze bevoegdheden kan de burgemeester ook de orde
handhaven door middel van een noodbevel. Deze mogelijkheid is gecodificeerd in
artikel 175 lid 1 Gemeentewet.
Als een burgemeester een noodbevel wil geven, moet worden voldaan aan vier
eisen. Ten eerste moet voldaan worden aan het situatievereiste, dat wil zeggen dat
sprake moet zijn van omstandigheden die tot ingrijpen ter handhaving van de openbare
orde kunnen nopen. Ten tweede moet voldaan worden aan het doelcriterium waarbij het
noodbevel moet zijn gericht op het beëindigen of voorkomen van (verdere)
ordeverstoringen. Ten derde dient het noodbevel te voldoen aan de eis van subsidiariteit.
Deze subsidiariteiteis houdt in dat voor het oplossen van de openbare orde verstoring
geen minder zwaar middel voorhanden is. Tenslotte dient het noodbevel te voldoen aan
de eis van proportionaliteit. Hierbij moet het bevel in juiste verhouding staan tot de te
bestrijden problematiek, dat wil zeggen een geschikt middel en niet ingrijpender dan
noodzakelijk.
Met artikel 175 lid 1 Gemeentewet kan de burgemeester afwijken van de
normale wetgeving. Dit afwijken is alleen mogelijk als een situatie van nood zich
voordoet. In deze situaties kan een burgemeester bevelen geven die afwijken van de
gestelde voorschriften met uitzondering van de Grondwet.
Een burgemeester kan tevens met deze bevoegdheid optreden in gevallen
waarbij de burgemeester ernstige vrees heeft voor het ontstaan van oproerige
bewegingen, ernstige wanordelijkheden of rampen of zware ongevallen.
28
29
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5 Uitvoering van bevoegdheid
De burgermeester is zoals uit paragraaf 1.3 blijkt bevoegd om de openbare orde in zijn
gemeente te handhaven. Deze bevoegdheden zijn gegeven in de artikelen 172 lid 2 en 3
en 175 van de Gemeentewet. In deze paragraaf onderzoek ik hoe de burgemeester de
openbare orde daadwerkelijk handhaaft. De vraag die hierbij centraal staat is wie de
verkregen bevoegdheden van een burgemeester om de openbare orde te handhaven
daadwerkelijk tot uitvoering zal brengen. Zoals uit voorgaande bevoegdheden is
gebleken gebruikt hij daarvoor de politie.
5.1 Toepassing bevoegdheden
In deze paragraaf wordt onderzocht over welke ordebevoegdheden de politie
beschikt om verstoringen van de openbare orde feitelijk te kunnen handhaven.
Blijkens de Memorie van Toelichting op artikel 28 van de oude Politiewet (art. 2
Politiewet 1993) acht de regering de bevoegdheid van de politie gegrond in de taak die
de politie is opgedragen.
„Van een nadere omschrijving van de bevoegdheden, die de politie bij de vervulling van
haar taak kan uitoefenen, is afgezien. Uit de bewoordingen van de taakomschrijving
volgt reeds, dat de politie bij de keuze van de middelen, waarmede zij haar taak vervult,
gebonden is aan het geldende recht, hetwelk, krachtens een algemeen erkende
ongeschreven regel, medebrengt, dat zij geen gebruik maakt van onnodig harde
middelen of van middelen, die niet in juiste verhouding staan tot de ernst van de
onrechtmatige toestand, die moet worden voorkomen of ongedaan gemaakt. De
ondergetekenden zijn van oordeel, dat het achterwege laten van een nadere regeling van
de bevoegdheden van de politie ook niet in strijd is met de beginselen van de rechtstaat,
omdat de rechtmatigheid van het optreden der politie in laatste instantie ter beoordeling
staat van de onafhankelijke rechter.‟30

De regering oordeelde bij de invoering van de nieuwe Politiewet1993 dat zij het oude
artikel 28 zonder wijzigingen heeft overgenomen in artikel 2 Politiewet 1993. Blijkens
de Memorie van Toelichting op artikel 2 Politiewet1993 acht de regering de
omschrijving van de politietaak zo belangrijk:
„dat zij in het wetsvoorstel ook optisch een vooraanstaander plaats moet innemen dan in
de bestaande Politiewet het geval is. In het verlengde hiervan leek het ons logisch ook
de bevoegdheden van de politie, die immers uitvloeisel zijn van de haar opgedragen
taak, en het hoofdstuk over het gezag en toezicht over de politie naar voren te halen.‟31

De Hoge Raad oordeelde dat artikel 2 Politiewet 1993 een algemene taakomschrijving
bevat voor de politie en niet kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift op
basis waarvan vorderingen of bevelen kunnen worden gegeven waaraan op straffe van
overtreding van artikel 184 lid 1 Wetboek van Strafrecht moet worden voldaan. Daarbij
verdient echter opmerking dat artikel 2 Politiewet 1993 wel als een wettelijk voorschrift
kan worden aangemerkt ter uitvoering waarvan de in artikel 184 Wetboek van Strafrecht
bedoelde ambtenaren handelingen kunnen ondernemen waarvan het beletten,
belemmeren of verijdelen overtreding van artikel 184, eerste lid, Wetboek van
Strafrecht kan opleveren.32
30
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De politie heeft drie bevoegdheden om de openbare orde daadwerkelijk te
kunnen handhaven. Deze bevoegdheden bestaan uit het geven van een bevel, een
vordering, of het toepassen van geweld. Bevelen worden door politieambtenaren
gegeven ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde. Als een dergelijk bevel
genegeerd wordt is de politieambtenaar bevoegd om iemand krachtdadig te
verwijderen.33 Naast de mogelijkheid van het geven van bevelen kan een
politieambtenaar door middel van een vordering de openbare orde handhaven. Tenslotte
is een politieambtenaar bevoegd om bij de uitoefening van haar taak geweld toe te
passen indien het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Het gebruik van
geweld moet als ultimum remedium worden gezien.34
De volgende vraag die beantwoord dient te worden is waar deze bevoegdheden
ingezet kunnen worden. Politieambtenaren zijn bevoegd om verstoringen van de
openbare orde op openbare plaatsen te handhaven. Optreden van de politie op nietopenbare plaatsen is niet toegestaan. Van der Meulen schrijft met betrekking tot de
toegang tot woningen.
„Hetgeen daar plaats vindt behoort derhalve in beginsel niet tot de openbare orde. Dit
neemt niet weg dat hetgeen binnen een woning plaatsvindt een zodanige uitstralende
werking kan hebben dat het wel als verstoring van de openbare orde kan worden
aangemerkt. In zulk een geval zou binnentreden in de betreffende woning dienstig
kunnen zijn voor de handhaving van de openbare orde.‟35

Van der Meulen schrijft dat het dienstig is om in sommige gevallen een woning te
kunnen binnentreden. Dat het binnentreden in woningen dienstig kan zijn is mijn
inziens logisch. Hierbij dient echter wel te worden onderzocht of dit binnentreden ook
gerechtigd is. Voor het binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner moet
namelijk sprake zijn van een wettelijke grondslag. Deze eis is neergelegd in artikel 12
van de Grondwet. Tegenwoordig is het mogelijk voor de politie om een woning te
kunnen binnentreden. Deze bevoegdheid is neergelegd in de Algemene wet op het
binnentreden. In deze wet is beschreven welke personen onder bepaalde
omstandigheden een pand mogen binnentreden of een machtiging hiervoor mogen
geven. In het kort bepaalt deze wet dat voor het binnentreden van een woning een
schriftelijke machtiging nodig is tenzij er een onmiddellijke noodzaak voor
binnentreden is. Van een onmiddellijke noodzaak is volgens het derde lid van artikel 2
Algemene wet op het binnentreden sprake wanneer ter voorkoming of bestrijding van
ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in
de woning moet worden binnengetreden.
Op basis van de Algemene wet op het binnentreden kan niet worden opgetreden
in niet-openbare plaatsen. Dit blijkt uit de Memorie van Toelichting op de wet.
„In het licht van de strekking van de grondwettelijke bescherming van het huisrecht is er
geen aanleiding deze bescherming ook te doen uitstrekken tot met een woning
verbonden ruimten die in het geheel niet voor bewoning zijn bestemd en die van
buitenaf via een eigen ingang kunnen worden betreden.‟ 36
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De regering spreekt in voorgaand citaat over: „ruimten die in het geheel niet voor
bewoning zijn bestemd.‟ Op basis hiervan kan met de Algemene wet op het
binnentreden niet opgetreden worden in niet-openbare plaatsen.
De wet bepaalt in artikel 3 lid 1 Algemene wet op het binnentreden dat de
advocaat-generaal bij het ressortsparket, de officier van justitie en de hulpofficier van
justitie bevoegd zijn om een machtiging uit te geven. De burgemeester mag op grond
van artikel 3 lid 2 Algemene wet op het binnentreden machtigingen uitgeven voor
andere doeleinden dan strafvordering. Het geven van een machtiging is slechts dan
toegestaan als het te bereiken doel dit redelijkerwijs vereist. In de Memorie van
Toelichting wordt volstaan met de opmerking dat het voor de hand ligt de burgemeester
aan te wijzen als een tot het afgeven van een machtiging bevoegde autoriteit, omdat hij
de eerste verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving van de openbare orde. 37 De
burgemeester kan op basis van de Algemene wet op het binnentreden een extra
bevoegdheid toekennen aan politieambtenaren. Deze machtiging mag hij alleen
uitgeven voor andere doeleinden dan strafvordering.
Uit voorgaande is gebleken in welke plaatsen de politie de openbare orde mag
handhaven. De logische vervolgvraag hierop is wanneer de politie bevoegd is om op te
treden ter handhaving van de openbare orde. De politie moet op basis van deze
bevoegdheden optreden tegen verstoringen van de openbare orde op openbare plaatsen.
Bij dit optreden moeten zij op basis van een bevel of een vordering of doormiddel van
de toepassing van geweld de openbare orde daadwerkelijk handhaven.
5.2 Extra bevoegdheden op basis van bevel
De vraag die in deze subparagraaf centraal staat is of een burgemeester op basis van een
bevel verdergaande bevoegdheden dan de normale bevoegdheden kan toekennen aan
betrokken politieambtenaren.
De politie heeft normaal gesproken drie bevoegdheden om op te treden tegen
openbare orde verstoringen. In sommige gevallen krijgen politieambtenaren extra
bevoegdheden om op te treden tegen ernstige verstoringen van de openbare orde. Deze
extra bevoegdheden komen voort uit de bevelsbevoegdheid van een burgemeester. Een
dergelijke bevelsbevoegdheid kan voortvloeien uit artikel 175 Gemeentewet waarbij de
burgmeester een noodbevel afkondigt. De burgemeester kan in een dergelijke situatie
alle bevelen geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van
gevaar nodig acht. Van der Meulen schrijft in zijn proefschrift over deze kwestie:
„dat de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in dit artikel(175 Gemw.) een
grondslag ontwaard om deze ambtenaren te bevelen iets te doen waartoe zij zonder
bevel niet bevoegd zouden zijn geweest.‟38

De uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waar naar Van der
Meulen verwijst, oordeelde in de zaak over de extra bevoegdheden van
politieambtenaren bij de kroningsdag van Koningin Beatrix.
„Deze maatregelen zouden daarin bestaan, dat verweerder uit hoofde van zijn
bevoegdheden op grond van de artt. 219 Gem.w. en 35 Politiewet politieambtenaren
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opdracht zou geven zich in het betrokken gebied te posteren. Deze ambtenaren dienden
op grond van art. 28 Politiewet zo nodig voetgangers te bevelen zich te verwijderen.‟39

Van der Meulen stelt dat op deze wijze aan het op zichzelf onbevoegde politie-optreden
de rechtvaardiginggrond ambtelijk bevel wordt meegegeven. De optredende
politieambtenaar zou derhalve geacht kunnen worden in de rechtmatige uitoefening
zijner bediening te zijn.40 Op dit punt ben ik het niet eens met Van der Meulen, omdat
een noodbevel van een burgemeester ex artikel 175 Gemeentewet niet gericht is tot de
politie. Noodbevelen van een burgemeester zijn gericht op het publiek. Een noodbevel
van een burgemeester verandert tijdelijk de rechtssituatie. Deze verandering moet de
politie handhaven.
Dezelfde methode van toekennen van extra bevoegdheden aan politieambtenaren
op basis van artikel 175 Gemeentewet heeft plaatsgevonden bij de ontruiming van het
krakersbolwerk de Lucky Luyk. Bij de ontruiming van dit pand heeft de politie gebruik
gemaakt van de omliggende niet-openbare percelen van een woning. Hoekstra heeft
hierover een oordeel gegeven in het tijdschrift Provincie en Gemeente.
„Het in goede staat van verdediging verkerende pand is op listige wijze ingenomen
doordat de politie het via het belendende perceel is binnengedrongen. Hiertoe is aan de
betreffende politieambtenaren het bevel ex artikel 219 Gemeentewet-oud gegeven dat
perceel te betreden, zo nodig tegen de wil van de bewoners.‟41

Van der Meulen geeft in zijn proefschrift ook een oordeel over de toegepaste methode.
„Het bevel aan de politie verschaft deze bevoegdheden en zou derhalve als "machtiging"
kunnen worden aangeduid. De praktische voordelen van deze constructie zijn evident.
De wijze waarop burgers met een rechtsplicht worden opgezadeld is echter zo indirect
en daardoor zo moeilijk kenbaar - terwijl op basis van dezelfde bevoegdheid ook
rechtstreeks verplichtingen kunnen worden opgelegd - dat er naar mijn oordeel per
definitie sprake is van onoverkomelijke strijd met het fundamentele beginsel der
rechtszekerheid.‟42

Volgens Van der Meulen is deze methode in strijd met het fundamentele beginsel van
rechtszekerheid. Naar aanleiding van deze problematiek heeft de wetgever de Algemene
wet op het binnentreden gecreëerd.
De politie moet verstoringen van openbare orde met haar normale bevoegdheden
beëindigen of beletten. Als een burgemeester gebruik maakt van een noodbevel ex
artikel 175 Gemeentewet om de openbare orde te handhaven kan hij geen extra
bevoegdheden aan politieambtenaren geven, aldus Hennekens.43
De Algemene wet op het binnentreden kent de mogelijkheid om bevoegdheden
toe te kennen aan politieambtenaren. Deze extra bevoegdheden bepalen dat
politieambtenaren een woning in sommige gevallen zonder toestemming van de
bewoner kunnen betreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk
gevaar voor de veiligheid van personen of goederen. In de gevallen dat geen sprake is
39
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van onmiddellijk gevaar moet de politie een machtiging krijgen van de burgemeester die
expliciet autorisatie verleent.
In de volgende paragraaf wordt onderzocht of en hoe grondrechten beperkt
kunnen worden ter handhaving van de openbare orde.
6 Conclusie
In dit hoofdstuk is de traditionele openbare-ordehandhaving uiteengezet. Als eerste is
het begrip openbare orde gedefinieerd. Hierbij is het begrip openbare orde opgedeeld in
openbaar en orde. Het begrip openbaar en het begrip orde zijn hierbij gedefinieerd. Naar
mijn mening kan op basis van deze analyse van openbare orde worden gesproken indien
zich een situatie voordoet waarin iemand zich op een plaats bevindt die te boek staat als
openbaar in de zin van de Wet openbare manifestatie en waar deze persoon zich
onthoudt van het verrichten van strafbare gedragingen of zich schuldig maakt aan het
veroorzaken van onrechtmatige hinder of gevaar.
In de volgende paragraaf is de handhaving van de openbare orde onderzocht. Bij
de handhaving van de openbare orde kan een onderscheid worden gemaakt tussen de
openbare-orderechtelijke handhaving door een burgemeester en de strafrechtelijkeordehandhaving door de officier van justitie In dit onderzoek staat de openbareorderechtelijke handhaving centraal. Bij deze manier van handhaven staat de politie
onder leiding van de burgmeester In deze paragraaf is ook kort stilgestaan bij de
mogelijkheid om op basis van een gemeentelijke verordening geringe inbreuken te
maken op de persoonlijke levenssfeer. Het gaat dan om een autonome verordening die
in sommige gevallen voldoende grondslag biedt om inbreuk te maken op de
persoonlijke levenssfeer. Het vreemde hieraan is dat voor inbreuken op grondrechten
normaliter een formele wet is vereist. Maar uit de rechtspraak blijkt dat in sommige
gevallen een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet strijdig is met artikel
10 Grondwet, zelfs niet als de basis hiervoor wordt gevonden in een verordening.44
Als een burgemeester wil optreden in zijn functie als openbare-orderechtelijke
handhaver moet hij hiervoor bevoegdheden hebben verkregen. Deze bevoegdheden zijn
in paragraaf vier behandeld. De voor dit onderzoek van toepassing zijnde bevoegdheden
zijn gecodificeerd in de Gemeentewet. De burgemeester heeft op basis van artikel 172
lid 2 Gemeentewet de bevoegdheid om maatregelen te nemen bij overtredingen van
wettelijke voorschriften die zien op de openbare orde. Het derde lid van artikel 172
Gemeentewet geeft een burgemeester de bevoegdheid om de openbare orde te
handhaven in gevallen waarbij geen wettelijk voorschrift wordt overtreden. Tenslotte is
het noodbevel van een burgemeester ex artikel 175 Gemeentewet besproken. Op basis
van deze bevoegdheid 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. Uit de tekst
van artikel 175 Gemeentewet blijkt dat niet van de Grondwet mag worden afgeweken.
De wetgever heeft echter een aantal uitzonderingen gegeven die toch de mogelijkheid
geven om in sommige gevallen grondrechten te beperken.
Vervolgens is onderzocht wie op basis van de bevoegdheden van een
burgemeester belast is met de daadwerkelijk handhaving van de openbare orde. Hieruit
vloeit voort dat de politie aangestuurd wordt door de burgemeester en dat de politie met
haar normale bevoegdheden uit de Politiewet 1993 de openbare orde dient te
44
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handhaven. In deze paragraaf is tevens beschreven dat een burgmeester geen extra
bevoegdheden kan toekennen aan politieambtenaren om de openbare orde
daadwerkelijk te handhaven.
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Hoofdstuk II Grondrechten en openbare orde
1 Algemeen
In dit hoofdstuk onderzoek ik of een burgemeester met de bevoegdheden uit de artikelen
172 lid 2 en lid 3 en 175 van de Gemeentewet grondrechten kan beperken. Daarbij richt
ik mij op de grondrechten vrijheid van meningsuiting en de bescherming van iemand
zijn persoonlijke levenssfeer. Hierbij zal worden onderzocht hoe rechters omgaan met
de beperkingen van deze grondrechten.
Tenslotte zal onderzocht worden welk effect de digitale wereld heeft op
grondrechten. Hierbij zal ik gebruik maken van het rapport van de Commissie
„Grondrechten in het digitale tijdperk‟. De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is
of het huidige openbare-orde- en veiligheidbeleid dat overwegend gebaseerd is op
wetgeving en regels die gelden voor de fysieke werkelijkheid, voldoende uitgerust is om
in te kunnen spelen op deze nieuwe vormen van gedrag.
1.1 Beperking vrijheid van meningsuiting
Artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 EVRM beschermen beiden de vrijheid van
meningsuiting.45 Deze grondrechten staan toe dat een ieder vrij zijn mening kan
verkondigen. Bepaalde meninguitingen kunnen echter onwenselijk worden geacht. In
dit onderzoek behandel ik eerst artikel 7 Grondwet. Uit artikel 7 Grondwet vloeit voort
dat beperkingen mogelijk zijn als voldaan wordt aan een aantal eisen. Een van deze
eisen is dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting zijn grondslag moet
hebben in een wet van formele zin.
De grondwetgever laat beperkingen op de vrijheid van meningsuiting toe. Gaat
het om een beperking op grond van de inhoud dan wordt dit alleen toegestaan door de
formele wetgever. Lagere wetgevers mogen nooit op basis van de inhoud een uiting
beperken. In de jurisprudentie is een tweede manier van beperken aangenomen. Hierbij
wordt een uiting niet op inhoud beperkt maar op de verspreiding hiervan. Deze manier
van beperken mag door lagere wetgevers worden uitgevoerd. Het recht om een mening
te verspreiden kan door de lagere wetgever worden beperkt op basis van de algemene
regelstellende bevoegdheid.
Ook in artikel 10 EVRM wordt de vrijheid van meningsuiting beschermd. In het
eerste lid van artikel 10 EVRM worden de vrijheden genoemd. Het tweede lid stelt dat
deze vrijheden kunnen worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties. Als de wetgever een meningsuiting wil beperken, moet worden
voldaan aan de drie eisen die artikel 10 EVRM stelt. Op basis van deze eisen moet een
inbreuk een basis hebben in een nationale wet. Ten tweede moet de inbreuk dienen op
een legitiem doel en tenslotte moet een inbreuk noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving.
Volgens de eerste eis uit artikel 10 EVRM moet sprake zijn van een wet die de
bevoegdheid tot een inbreuk geeft. Als een burgemeester de verspreiding van een uiting
wil beperken op basis van de handhaving van de openbare orde moet een wet deze
bevoegdheid geven. Een burgemeester zou bijvoorbeeld de verspreiding van een
45
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mening kunnen beperken als de Gemeentewet hem hiervoor de bevoegdheid geeft. De
inhoud kan een burgemeester niet beperken tenzij een speciale wet hem hier de
bevoegdheid voor geeft. Artikel 10 EVRM spreekt echter van „wet‟. Op basis van deze
benaming is een beperking van een meningsuiting op basis van artikel 10 EVRM ook
met lagere wetgeving mogelijk.
Ten tweede dient de inbreuk een legitiem doel te hebben. Deze legitieme doelen
zijn opgesomd in het tweede lid van artikel 10 EVRM. Dit tweede lid eist dat
beperkingen in het belang moeten zijn van: de nationale veiligheid, territoriale
integriteit, openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de
goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke
mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke
macht te waarborgen. Voor de openbare-ordehandhaving die centraal staat in dit
onderzoek, zijn de belangen: openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden
en strafbare feiten en de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen van
belang.
Volgens de derde eis uit artikel 10 EVRM dient een beperking van de vrijheid
van meningsuiting noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. In deze
noodzakelijkheid ligt het proportionaliteitsvereiste verscholen. Aan de
noodzakelijkheideis in een democratische samenleving wordt voldaan als deze
beantwoordt aan een dringende maatschappelijke behoefte en evenredig is aan het
wettig nagestreefde doel en de ter rechtvaardiging aangevoerde gronden relevant zijn en
voldoen aan het gestelde in artikel 10, tweede lid EVRM.
Het verschil tussen artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM is dat het verdrag
spreekt van een „wet‟. Hier botst het verdrag met de Grondwet omdat de Grondwet
expliciet een formele wet eist. Op dit punt gaat de Grondwet boven het EVRM omdat
artikel 54 EVRM bepaalt dat geen bepaling van het EVRM zal worden uitgelegd als
beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden die verzekerd kunnen worden ingevolge de wetten van enige
Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge enig ander Verdrag waarbij de Hoge
Verdragsluitende Partij partij is. Bij beperkingen op de vrijheid van meningsuiting in
Nederland moet een formele wet de bevoegdheid geven.
Als de burgemeester uitingen die verstoringen van de openbare orde
veroorzaken wil verbieden, moet voldaan zijn aan de eisen van artikel 10 EVRM en
artikel 7 Grondwet. Hierbij moet de burgemeester aan een drietal eisen voldoen: Ten
eerste moet de inbreuk moet een basis hebben in een nationale wet, ten tweede dient de
inbreuk een legitiem doel te hebben en tenslotte moet de inbreuk noodzakelijk zijn in
een democratische samenleving.46
1.1.1 Beperking grondrecht door burgemeester
Naast deze algemene uiteenzetting van grondrechtbeperking zal ik onderzoeken of een
burgemeester met de bevoegdheden uit de Gemeentewet met betrekking tot de
handhaving van de openbare orde de vrijheid van meningsuiting kan beperken. De
bevoegdheden die centraal staan zijn de artikelen 172 lid 2 en lid 3 en 175 van de
Gemeentewet
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De vraag die in deze alinea beantwoord moet worden is of een burgemeester op
basis van artikel 172 lid 2 Gemeentewet de vrijheid van meningsuiting kan beperken ter
handhaving van de openbare orde. Het tweede lid van dit artikel geeft de bevoegdheid
om de openbare orde te handhaven in het geval een wettelijk voorschrift wordt
overtreden. Deze bepaling bevat geen basis voor normstellend optreden door de
burgemeester zelf.47 Maar via een strafrechtelijk voorschrift kan een burgemeester wel
optreden. Dit soort situaties komen bijvoorbeeld voor bij haatzaaiende uitingen die niet
door de officier van justitie worden aangepakt. De effecten van een dergelijke
haatzaaiende opmerking, men kan hierbij denken aan een spandoek „vol is vol‟, hebben
een negatief effect op de openbare orde. De burgemeester is dan bevoegd om deze
verstoring van de openbare orde te beletten. Een burgemeester kan op basis van artikel
172 lid 2 Gemeentewet zelf geen grondrechten beperken maar dit kan wel op basis van
een overtreding van een stafrechtelijk voorschrift omdat deze effect kan hebben op de
openbare orde.
De volgende bevoegdheid die wordt onderzocht is 172 lid 3 Gemeentewet. Op
basis van deze bevoegdheid kan een burgemeester optreden ter handhaving van de
openbare orde zonder dat een wettelijke voorschrift is overtreden.48 Het derde lid geeft
de burgemeester een bevoegdheid om normstellend op te kunnen treden, maar de
Grondwet laat een burgemeester geen grondrechten beperken omdat de bevoegdheden
in de Gemeentewet te algemeen zijn. Voor de beperking van grondrechten moet een
specifieke wet deze bevoegdheid aan een burgemeester geven.49 De burgemeester kan
op basis van dit artikel 172 lid 3 Gemeentewet niet de vrijheid van meningsuiting
beperken. Brouwer en Schilder verduidelijken dit in een reactie op een uitspraak van de
Rechtbank 's-Hertogenbosch. De rechtbank oordeelde in deze zaak over een
gebiedsontzegging op basis van 172 lid 3 Gemeentewet.
„Uit de wetsgeschiedenis blijkt overduidelijk dat met behulp van deze
bevelsbevoegdheid geen inbreuk mag worden gemaakt op door de Grondwet
beschermde grondrechten. Door een zo omvattend gebiedsverbod op te leggen, beperkt
de burgemeester niet alleen de bewegingsvrijheid zoals vastgelegd in het vierde
Protocol bij het EVRM, maar maakt hij bijvoorbeeld ook inbreuk op het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van art. 10 Gw.‟50

In de praktijk wordt artikel 172 lid 3 Gemeentewet veelal gebruikt voor een bevel om
zich niet op een bepaalde plaats op te houden of voor een bevel dat verplicht tot het
volgen van een bepaalde route. Deze bevelen impliceren een beperking van de
bewegingsvrijheid. De bewegingsvrijheid is niet beschermd in de Grondwet maar wel in
internationale verdragen.51 De burgemeester beperkt dan indirect met artikel 172 lid 3
dit grondrecht. Hij is bevoegd om dit grondrecht te beperken omdat de
bewegingsvrijheid niet beschermd is in de Grondwet. Als een dergelijk grondrecht
alleen beschermd is door een verdrag kan een burgemeester op grond van artikel 172 lid
3 Gemeentewet beperken.
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Tenslotte dient onderzocht te worden of een burgemeester op basis van een
noodbevel grondrechten kan beperken. In de tekst van artikel 175 lid 1 Gemeentewet is
opgenomen dat van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften kan worden
afgeweken. Op basis van deze tekst zijn inbreuken op de Grondwet niet toegelaten. De
wetgever heeft echter geoordeeld dat uitzonderingen mogelijk zijn.52 Deze
uitzonderingen zijn van toepassing op een drietal grondrechten. De wetgever heeft
bepaald dat artikel 6, artikel 7 en artikel 9 van de Grondwet tot de uitzonderingen
behoren.53 Op grond hiervan kan de vrijheid van meningsuiting beperkt worden door de
burgemeester. Zoals uit voorgaande is gebleken mogen lagere wetgevers geen
beperkingen stellen op basis van de inhoud van een uiting. Lagere wetgevers kunnen
een meningsuiting op basis van het verspreidingsrecht beperken maar niet op de inhoud.
„De artikelen 174 en 175 kunnen wegens hun algemene karakter niet als dergelijke beperkingen specificerende - bepalingen worden opgevat. Dit betekent dat de
burgemeester bij de uitoefening van zijn bevoegdheid krachtens deze artikelen niet de
verspreiding van geschriften of van andere uitingen mag verbieden of beëindigen op de
grond dat hij de inhoud als zodanig van die geschriften onwenselijk acht. Evenmin mag
hij een betoging of een vergadering verbieden of ontbinden omdat hij het onderwerp als
zodanig van die manifestaties onwenselijk acht. Wel zal de burgemeester met
inachtneming hiervan bevelen mogen geven ter handhaving van de openbare orde of ter
beperking van gevaar. Dit kan betekenen, dat hij de verspreiding van geschriften
verbiedt omdat hij daarvan ernstige wanordelijkheden vreest.‟54

De regering verduidelijkt vervolgens in de Memorie van Toelichting op de
Gemeentewet in welke gevallen een burgemeester de vrijheid van meningsuiting mag
beperken.
„Het kan zeer wel zijn dat uitsluitend geschriften met een bepaalde inhoud of
vergaderingen en betogingen met een bepaald onderwerp tot die vrees aanleiding geven
(men denke aan de verspreiding van racistische geschriften in bepaalde stadsgedeelten).
Het verbod zal dan uitsluitend op die geschriften betrekking hebben. Het motief voor
het verbod is in deze gevallen niet de inhoud als zodanig van de geschriften, maar het
voorkomen van de naar redelijke verwachting daaruit voortvloeiende ernstige
wanordelijkheden.‟55

De beperking van een meningsuiting op basis van artikel 175 Gemeentewet mag alleen
betrekking hebben op de verspreiding van een uiting. De regering spreekt in het vorige
citaat over de verspreiding van racistische geschriften. Naar mijn mening geeft de
regering hier een verkeerd voorbeeld omdat een strafvoorschrift over het hoofd wordt
gezien. Het gegeven voorbeeld is tegenwoordig verkeerd omdat artikel 172 lid 2
Gemeentewet in dit soort gevallen kan worden toegepast. De regering heeft dit
voorbeeld gebruikt bij de bespreking van de Gemeentewet in 1985 toen het tweede lid
van artikel 172 Gemeentewet nog niet bestond. Tegenwoordig kan artikel 172 lid 2
gemeentewet een rol spelen. Want op basis van artikel 137c Wetboek van Strafrecht
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wordt hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk
beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. Het
voorbeeld dat de regering geeft kan namelijk ook op strafrechtelijke wijze worden
aangepakt. De vraag die hierbij centraal staat is of een burgemeester dan bevoegd is om
op te treden ter handhaving van de openbare orde indien een officier van justitie niet
doet. De Hoge Raad heeft in een soortgelijkende kwestie hierover een uitspraak
gedaan.56 Het ging in deze zaak om de inbeslagname van een rode vlag, die een
demonstrant tijdens wanordelijkheden aan het stadhuis wilde bevestigen. Het Hof stelde
vast dat geen sprake was van een strafvorderlijke inbeslagneming. De vraag was
vervolgens of art. 28 Politiewet-oud (art. 2 Politiewet 1993) een grondslag kon bieden
voor de inbeslagneming. Het Hof overwoog dat sprake was van "een onder zich nemen
ter daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde", als in art. 28 Politiewet bedoeld, en
achtte de inbeslagneming op die grond rechtmatig. In dit soort gevallen kan een
burgemeester optreden op grond van artikel 172 lid 2 Gemeentewet. Het voorbeeld van
de regering lijkt een ongelukkige keuze maar dat komt omdat het tweede lid van artikel
172 Gemeentewet ten tijde van de bespreking nog niet bestond.
De regering stelt vervolgens dat de bevoegdheid om grondrechten te beperken
alleen in dwingende omstandigheden gebruikt mag worden.
„Het betreft hier grondwettelijk beschermde gedragingen, die - zolang zij volgens de
gewone wettelijke voorschriften geoorloofd zijn - in beginsel bescherming verdienen
van de zijde van de overheid, ook wanneer de inhoud haar onsympathiek is en wellicht
afwijzende reacties oproept bij het publiek. Eerst wanneer - bij voorbeeld door het
ernstig provocerend karakter van de (te verwachten) gedragingen - naar redelijke
verwachting de andere mogelijkheden tot voorkoming van wanordelijkheden te kort
schieten, zal naar het zware middel van een verbod mogen worden gegrepen.‟57

Hieruit concluderend zijn beperkingen van de vrijheid van meningsuiting mogelijk als
de burgemeester een noodbevel ex artikel 175 Gemeentewet afgeeft. Deze beperking
mag alleen plaatsvinden als andere mogelijkheden tot voorkoming van
wanordelijkheden te kort schieten. Daarbij mag de burgemeester niet beperken op grond
van de inhoud maar alleen op basis van de verspreiding van een uiting.
Bij een bevel tot beperking van de verspreiding van een mening moet voldaan
worden aan de eisen van artikel 10 EVRM en artikel 7 Grondwet. Op grond van artikel
175 Gemeentewet heeft de inbreuk een basis in een formele wet. Vervolgens moet de
beperking een legitiem doel hebben. Dit legitieme doel staat in het tweede lid van
artikel 10 EVRM. Op basis van de handhaving van de openbare orde kan een
burgemeester zich beroepen op de belangen: openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten en de bescherming van de goede naam of de
rechten van anderen. Tenslotte moet beoordeeld worden of de inbreuk op artikel 10
EVRM jo. artikel 7 Grondwet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Van
een noodzakelijkheid in een democratische samenleving is sprake als een behoorlijk
evenwicht is gerealiseerd tussen de eisen van de gemeenschap/het algemeen belang
enerzijds en bescherming van de individuele mensenrechten anderzijds. Als aan deze
56
57

HR 22 februari 1977, NJ 1977, 288 m.nt. ThWvV.
Kamerstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 151.

28

drie eisen is voldaan is een beperking van een meningsuiting geoorloofd. Indien een
burgemeester een dergelijke besluit neemt, staat voor de belanghebbende beroep bij de
rechter open.
1.1.2 Toetsing inbreuk op grondrechten
In deze paragraaf onderzoek ik hoe besluiten van een burgemeester die grondrechten
beperken door een rechter worden getoetst. Als een rechter moet oordelen over een
besluit dat de vrijheid van meningsuiting beperkt op grond van de handhaving van de
openbare orde toets de rechter dit in vier fases. Deze toets doet de rechter aan de hand
van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM. In de eerste fase toetst een rechter of
daadwerkelijk sprake is van een beperking van de uitingsvrijheid. Is dat niet het geval
dan komt toetsing aan artikel 10 EVRM in het geheel niet aan de orde. Bij de tweede
fase toetst de rechter of de beperking is voorzien bij formele wet. Indien de beperking
niet op een wettelijke bepaling berust, wordt daardoor artikel 7 Grondwet geschonden.
In de derde ronde bekijkt de rechter of een beperking van de meninguiting berust op een
of meer belangen uit artikel 10 lid 2 EVRM. Indien dat niet het geval dan wordt artikel
10 EVRM geschonden. Ten slotte volgt de beslissende vraag of de beperking in kwestie
noodzakelijk is in een democratische samenleving. Deze laatste fase is de belangrijkste
omdat de rechter beoordeeld of de gemaakte afweging voldoende grondslag heeft om
noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. De rechter gebruikt bij deze
toets een aantal criteria die zijn opgesteld door het Europese Hof van de Rechten van de
Mens (hierna EHRM). Deze criteria heeft het EHRM opgesteld in de zaak Buckley vs.
Verenigd Koninkrijk.58 Het EHRM houdt hierbij rekening met de vraag of er alternatieve
manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken met minder negatieve implicaties voor het
genot van de verdragsrechten. Daarnaast heeft het Hof een aantal aanverwante
subcriteria ontwikkeld, die gebruikt worden bij deze proportionaliteitstoets. Het Hof
gaat in deze subcriteria na of er een dringende sociale noodzaak is voor de inperking, en
of de redenen/rechtvaardigen voor de inbreuk voldoende en relevant zijn. Men noemt
dit wel het pertinentiecriterium. Het Hof gaat hierbij na of de gewraakte beperking
nuttig, relevant en toereikend is om het beoogde doel te bereiken.59 Deze criteria moeten
worden gezien als een geheel van instrumenten die het EHRM zichzelf ter beschikking
heeft gesteld om de noodzaak van een inmenging te beoordelen.
Het EHRM gebruikt niet altijd dezelfde criteria.60 Het gaat per inperkinggeval
om een ‘fair balance’-test, om de vraag of een behoorlijk evenwicht is gerealiseerd
tussen de eisen van de gemeenschap/het algemeen belang enerzijds en bescherming van
de individuele mensenrechten anderzijds.
In de jurisprudentie van het EHRM wordt in het algemeen aan de nationale
instanties op dit punt een ruime beoordelingsvrijheid gelaten (‘margin of appreciation’).
Deze beoordelingsvrijheid hangt af van de concrete omstandigheden van elk geval en
zal in sommige gevallen minder ruim zijn.61 Een voorbeeld kan gevonden worden in de
Sunday Times-zaak, waarin de Engelse rechter de klagers had verboden een bepaald
artikel te publiceren in de Sunday Times. Het Europese Hof was uiteindelijk van
mening dat deze beperking van de in artikel 10 EVRM vastgelegde vrijheid van
meningsuiting niet noodzakelijk was in een democratische samenleving. Daarbij
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overwoog het Hof dat een beperking slechts noodzakelijk is in een democratische
samenleving als: Deze beantwoordt aan een dringende maatschappelijke behoefte,
evenredig is aan het wettig nagestreefde doel en of de ter rechtvaardiging aangevoerde
gronden relevant zijn en voldoen aan het gestelde in artikel 10, tweede lid EVRM. 62,63
1.2 Beperking persoonlijke levenssfeer
De Nederlandse Grondwet en het EVRM bevatten allebei een artikel dat bescherming
biedt tegen inmenging in de persoonlijke levenssfeer. In Nederland is dit in artikel 10
lid 1 van de Grondwet vastgelegd en in Europees verband is dit vastgelegd in artikel 8
EVRM.
Wat precies onder de persoonlijke levenssfeer valt is niet geheel duidelijk. De
regering heeft het recht niet willen definiëren. De regering heeft deze keuze gemaakt
omdat de persoonlijke levenssfeer tal van terreinen omvat, waarvan sommige volop in
ontwikkeling zijn. Voor mijn onderzoek is de bescherming van een woning van belang.
De persoonlijke levenssfeer wordt beschermd door artikel 10 Grondwet.64 De
artikelen 11 tot en met 14 Grondwet zijn meer gespecialiseerd dan artikel 10 Grondwet.
Deze artikelen geven extra zekerheden en meer bescherming aan burgers op sommige
terreinen. Voor dit onderzoek is ook artikel 12 Grondwet van belang omdat dit artikel
expliciet het binnentreden van woningen tegen de wil van de bewoners beschermd. Dit
artikel stelt dat het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner
alleen is geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe
bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en
het daarbij binnendringen in een woning zonder toestemming van de bewoner moet zijn
grondslag hebben in formele wet.
Het EVRM heeft ook een artikel dat het recht op de persoonlijke levenssfeer
beschermt. Artikel 8 EVRM geeft een ieder het recht op respect voor zijn privéleven,
zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Tot dit artikel zijn de
grondrechten uit de artikel 10 tot en met 14 van de Grondwet te herleiden. Het EVRM
beschermt de persoonlijke levenssfeer met één artikel. De bescherming die artikel 8
EVRM biedt is belangrijker dan de bescherming uit de Grondwet. De voorrang van dit
artikel vloeit voor uit de regel van Brouwer, hij stelt:
„Dat in een logisch geordend rechtssysteem het immers noodzakelijk is dat de
rechtsregels van de grotere gemeenschap boven die van de daarvan deel uitmakende
staten uitstijgen.‟65

In dit onderzoek staat artikel 8 EVRM dan ook centraal. Het tweede lid van artikel 8
EVRM stelt dat de persoonlijke levenssfeer beperkt kan worden. Als de wetgever
inbreuk wil maken op de persoonlijke levenssfeer moet voldaan worden aan een drietal
eisen. De inbreuk moet een basis hebben in een nationale wet. Ten tweede moet de
inbreuk gestoeld zijn op een legitiem doel en tenslotte moet een inbreuk noodzakelijk
zijn in een democratische samenleving.
Bij de eerste eis uit het tweede lid van artikel 8 EVRM moet sprake zijn van een
wet die de bevoegdheid tot een inbreuk geeft. Als een burgemeester een inbreuk wil
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maken op de persoonlijke levenssfeer op basis van de handhaving van de openbare orde
moet een wet deze bevoegdheid geven. Een burgemeester zou bijvoorbeeld inbreuk
kunnen maken als de Gemeentewet hem hiervoor de bevoegdheid geeft. Artikel 8
EVRM spreekt van „wet‟. Op basis van deze benaming is een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer met lagere wetgeving mogelijk.
Ten tweede dient de inbreuk een legitiem doel te hebben. Deze legitieme doelen
zijn opgesomd in het tweede lid van artikel 8 EVRM. Dit tweede lid eist dat
beperkingen in het belang moeten zijn van: de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Voor de
openbare-ordehandhaving zijn de belangen: openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten en de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen van belang.
Volgens de laatste eis uit het tweede lid van artikel 8 EVRM dient een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving.
In deze noodzakelijkheid ligt het proportionaliteitsvereiste verscholen. Aan de
noodzakelijkheideis in een democratische samenleving wordt voldaan als deze
beantwoordt aan een dringende maatschappelijke behoefte en evenredig is aan het
wettig nagestreefde doel (proportionaliteit) en de ter rechtvaardiging aangevoerde
gronden relevant zijn en voldoen aan het gestelde in artikel 8, tweede lid EVRM.
Het verschil tussen artikel 10 jo. 12 Grondwet en artikel 8 EVRM is dat het
verdrag spreekt van een „wet‟. Deze term houdt in dat inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer op basis van het verdrag niet alleen mogelijk zijn met formele wetten maar
ook met lagere wetten. Hier botst het verdrag met de Grondwet omdat de Grondwet
expliciet een formele wet eist. Op dit punt gaat de Grondwet boven het EVRM omdat
artikel 54 EVRM bepaald dat geen bepaling van het EVRM zal worden uitgelegd als
beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden die verzekerd kunnen worden ingevolge de wetten van enige
Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge enig ander Verdrag waarbij de Hoge
Verdragsluitende Partij partij is. Bij inbreuken op de persoonlijke levenssfeer moet een
formele wet de bevoegdheid geven.
Als de burgemeester inbreuk wil maken op iemands persoonlijke levenssfeer
omdat hierdoor de openbare orde wordt verstoord, moet voldaan zijn aan de eisen van
artikel 8 EVRM en artikel 10 en 12 Grondwet. Hierbij moet de burgemeester aan een
drietal eisen voldoen: Ten eerste moet de inbreuk een basis hebben in een nationale wet
(formele wet), ten tweede dient de inbreuk een legitiem doel hebben(de belangen uit
artikel 8 lid 2 EVRM) en tenslotte moet de inbreuk noodzakelijk zijn in een
democratische samenleving.66
Naast deze uiteenzetting van grondrechtenbeperkingen zal ik onderzoeken of een
burgemeester met de bevoegdheden uit de Gemeentewet met betrekking tot de
handhaving van de openbare orde inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer.
De bevoegdheden die centraal staan zijn de artikelen 172 lid 2 en lid 3 en 175 van de
Gemeentewet.
De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of een burgemeester op
basis van artikel 172 lid 2 Gemeentewet een inbreuk mag maken op de persoonlijke
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levenssfeer. Zoals uit voorgaande is gebleken kan een burgemeester op basis van artikel
172 lid 2 Gemeentewet niet zelf grondrechten beperken, maar wel bij de overtreding
van een strafrechtelijk voorschrift omdat deze overtreding een effect kan hebben op de
openbare orde.
De volgende bevoegdheid die wordt onderzocht is 172 lid 3 Gemeentewet. Zoals
uit paragraaf 1.6.2 is gebleken kan een burgemeester op basis van dit artikel geen
inbreuk maken op grondrechten die verankerd zijn in de Grondwet. Als de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer niet in de Grondwet zou zijn opgenomen maar alleen
beschermt wordt door een internationaal verdrag zou de burgemeester wel mogen
beperken. In deze gevallen zou artikel 172 lid 3 bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid
kunnen beperken omdat deze alleen in verdragen wordt beschermd. Op grond van
artikel 172 lid 3 Gemeentewet zijn inbreuken op de persoonlijke levenssfeer niet
mogelijk.
Zoals uit paragraaf 1.6.2 is gebleken kan met artikel 175 lid 1 Gemeentewet
geen inbreuk worden gemaakt op grondrechten. De wetgever heeft echter bepaald dat
op sommige grondrechten wel inbreuk mag worden gemaakt op basis van artikel 175.67
De uitzonderingen zijn artikel 6 (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), artikel 7
(vrijheid van meningsuiting) en artikel 9 (vrijheid van vergadering en betoging). Uit
deze opsomming blijkt dat op persoonlijke levenssfeer geen inbreuk mag worden
gemaakt door artikel 175 Gemeentewet. In de praktijk is echter regelmatig sprake van
aantasting van dit grondrecht. Deze aantasting komt nog wel eens voor bij het
gedwongen ontruimen van woningen en het doorzoeken van auto‟s. De rechter heeft
deze inbreuken onrechtmatig geacht. De rechtbank oordeelde in deze zaak.
„Het doorzoeken van voertuigen levert een (zij het beperkte) inbreuk op het recht op
eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 van de
Grondwet.‟68

Dit is een probleem en daarom is eind 1994 een rapport verschenen waarin verslag
wordt gedaan van een onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke
noodbevoegdheden.69 In aanbeveling 12 van dit rapport wordt gesteld dat de wetgever
bij de totstandkoming van de Gemeentewet geen aandacht heeft besteed aan de vraag of
via noodmaatregelen de grondrechten van de artikelen 10 en 12 van de Grondwet
kunnen worden beperkt.70
In het rapport wordt door de minister van Binnenlandse Zaken geconstateerd dat
de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet geen wettelijke grondslag kunnen zijn
voor de beperking van het recht op privacy. Een praktisch gevolg hiervan kan
bijvoorbeeld zijn dat bij bommeldingen niet door middel van een noodbevel (artikel 175
Gemeentewet) of een noodverordening (artikel 176 Gemeentewet) de verplichting kan
worden opgelegd om het huis te verlaten of om deuren en ramen open te laten staan Een
ander voorbeeld betreft de evacuatie van een groot aantal gemeenten tijdens de
overstromingen van het voorjaar van 1995. Ook ten aanzien daarvan moet worden
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geconcludeerd dat de burgemeester niet de bevoegdheid bezat bewoners daadwerke1ijk
uit hun huis te laten verwijderen.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft, mede naar aanleiding van deze
gebeurtenissen, geconstateerd dat het ontbreken van een beperkingsmogelijkheid op het
recht van privacy (artikel 10 Grondwet) in noodtoestanden voor gemeenten een
knelpunt vormt. De minister heeft daarom toegezegd te bevorderen dat in de
Gemeentewet alsnog een wettelijke basis wordt gecreëerd die de mogelijkheid biedt om
het recht op privacy in noodsituaties te beperken.71 De door de regering aangekondigde
wetswijziging om dit op te lossen is nog steeds niet tot stand gekomen. Een inbreuk
maken op de persoonlijke levenssfeer op basis van artikel 175 Gemeentewet is daarom
nog niet mogelijk.
1.2.1 Toetsing inbreuk op grondrechten
In deze paragraaf zal ik onderzoeken hoe de rechter inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer toetst, de rechtbank hanteert bij de beoordeling van een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer een driestappen toets.72 Met deze toets beoordeelt de rechter of
een maatregel in strijd is met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De eerste stap die een rechter maakt, is beoordelen sprake is van een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer. Als sprake is van een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer dan is deze niet zonder meer onrechtmatig. De rechter zal in de tweede stap
beoordelen of de inbreuk rechtmatig of onrechtmatig is.
Deze (on)rechtmatigheid zal de rechter verder beoordelen aan de hand van de
eisen uit artikel 8 lid 2 EVRM. De eerste eis uit het tweede lid van artikel 8 EVRM is of
de inbreuk bij wet is voorzien. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer moeten zijn
voorzien in formele wetgeving en voldoende kenbaar zijn voor de burger. In sommige
gevallen volstaat echter een verordening van een lagere wetgever. Dit is alleen mogelijk
in gevallen waarin sprake is van geringe inbreuken op artikel 10 Grondwet.73
De tweede eis waaraan een rechter zal toetsen is of de inbreuk voldoet aan één
van de doelcriteria genoemd in het tweede lid van artikel 8 EVRM. De doelcriteria
stellen dat een inbreuk noodzakelijk moet zijn in het belang van: de nationale veiligheid,
de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Bij de derde eis toetst de rechter of de gemaakte inbreuk noodzakelijk zijn in een
democratische samenleving. Het gaat per inperkinggeval om een ‘fair balance’-test, om
de vraag of een behoorlijk evenwicht is gerealiseerd tussen de eisen van de
gemeenschap/het algemeen belang enerzijds en bescherming van de individuele
mensenrechten anderzijds.74
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2 Digitale grondrechten
2.1 Inleiding
Na de algehele grondwetsherziening van 1983 is er vrijwel niets meer gebeurd met de
grondrechtenbepalingen in de Grondwet. Sindsdien zijn we in het digitale tijdperk
beland en gaan de veranderingen nog sneller. In dit hoofdstuk wordt de huidige stand
van zaken onderzocht met betrekking tot grondrechten in het digitale tijdperk. De
vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staan in
dit hoofdstuk centraal. Hierbij zal ik gebruik maken van het rapport „Grondrechten in
het digitale tijdperk‟ die de Commissie Franken in 2000 heeft opgesteld.75
2.2 Commissie Franken
Door de opkomst van het digitale tijdperk heeft de regering nagedacht over
grondrechten en de digitale wereld. Begin 1999 heeft het kabinet een wetsvoorstel
gedaan tot wijziging van artikel 13 Grondwet. Dit artikel heeft als doel de bescherming
van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Het wetsvoorstel werd ingrijpend door de
Tweede Kamer geamendeerd waardoor de Eerste Kamer geen steun gaf aan het
wetsvoorstel.76 Nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel afkeurde heeft de regering de
Commissie „Grondrechten in het digitale tijdperk‟ opgericht. Deze commissie onder
leiding van Franken bracht op 24 mei 2000 haar rapport uit.77 Het kabinet nam de
voorstellen van de Commissie-Franken grotendeels over, maar tot een nieuw
wetsvoorstel is het tot op de dag van vandaag nog niet gekomen.78
Het kabinet heeft de commissie „Grondrechten in het digitale tijdperk‟ opgezet
om adviezen te schrijven inzake de gevolgen van nieuwe informatie- en
communicatietechnologie voor de grondrechten. In het onderzoek stond centraal of de
huidige grondrechten nog voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe informatieen communicatietechnologieën.
Voordat ik begin met de grondrechten heeft de commissie ingezien dat door
technologische ontwikkelingen begrippen van betekenis veranderen. Zo merkte een
deelnemer van de commissie op dat „een heroriëntatie zou moeten plaatsvinden op
begrippen als wanordelijkheden, openbare orde, woning en vrijheidsbeneming.‟79
2.2.1 Digitale vrijheid van meningsuiting
De commissie heeft in haar rapportage uitgebreid aandacht besteed aan de
grondrechtelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting. De commissie
oordeelde dat het huidige artikel 7 Grondwet niet meer van deze tijd is en heeft naar
aanleiding van het onderzoek aanbevelingen gedaan om het huidige artikel 7 Grondwet
te wijzigen. De commissie stelde voor om het huidige artikel 7 te veranderen in:
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Nieuw artikel 7 Grondwet:80
1 Ieder heeft het recht vrij zijn mening te uiten. Dit recht omvat de vrijheid om
denkbeelden of andere informatie te openbaren, te verspreiden of te ontvangen.
2 Bij de wet kan dit recht worden beperkt. Een beperking van de vrijheid om te
openbaren kan geen voorafgaand verlof inhouden. Een beperking van de vrijheid om te
verspreiden of te ontvangen kan tevens krachtens de wet plaatsvinden en een
voorafgaand verlof inhouden, mits deze beperking wordt gesteld in het belang van de
openbare orde en zij geen betrekking heeft op de inhoud van de denkbeelden of andere
informatie.
3 Indien de beperking betrekking heeft op de inhoud van handelsreclame of
productinformatie, kan dit recht ter bescherming van de gezondheid of in het belang van
de veiligheid tevens krachtens de wet worden beperkt.
4 Bevordering van voldoende pluriformiteit in de denkbeelden en andere informatie is
voorwerp van zorg van de overheid. Bij de wet kunnen daartoe regels worden gesteld
over publieke mediadiensten en de algemene aard van de informatie die door middel
van deze diensten wordt verspreid.

De Commissie is van mening dat het noodzakelijk is om artikel 7 Grondwet te wijzigen
omdat het naar haar mening onvoldoende bescherming biedt bij nieuwe ontwikkelingen
in het digitale tijdperk. Het voorstel tot wijziging van artikel 7 Grondwet zal nu nader
onderzocht worden.
Met de rapportage stapt de Commissie duidelijk af van de techniekafhankelijke
formulering van het grondrecht. De in het eerste lid opgenomen grondrechten
vermelden expliciet het recht op openbaren, verspreiden of te ontvangen. De Commissie
beoogt hier de verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad op te nemen. Op basis van
deze jurisprudentie kan de gemeente optreden tegen bijvoorbeeld het plakken van
posters. Dommering merkt terrecht op dat: „binnen een gemeente altijd een muurtje om
te plakken moet overblijven.‟81 Het leerstuk van een verspreidingsmiddel van
zelfstandige betekenis is inmiddels ingehaald door de algemene noodzakelijkheidstoets
uit het tweede lid van artikel 10 EVRM.82 Dommering merkt op dat dit bij de
verspreiding van elektronische signalen geen rol speelt omdat gemeentelijke
antenneverboden getoetst worden aan het tweede lid van artikel 10 EVRM.
Hij merkt verder op dat de Commissie de begrippen openbaren en verspreiden
overneemt van de drukperscontext en ze als aanknopingspunt gebruikt voor de
voorgestelde beperkingen systematiek uit de leden twee en drie. Maar dat deze
begrippen totaal niet passen in de elektronische omgeving.83
Voor deze problematiek maakt de Commissie gebruik van een voorbeeld uit het
staatsrecht: de geluidswagen. Als een geluidswagen rijdt, verspreidt deze de boodschap
en het geluid maakt de boodschap openbaar. De Commissie oordeelt dat het internet op
een lijn zit met de geluidswagen.
„De Commissie realiseert zich dat het onderscheid tussen beide handelingen niet altijd
even scherp is en bovendien dat er vaak geen sprake is van twee afzonderlijke
activiteiten, maar van een samenval van momenten. Zo kan van een dergelijke samenval
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sprake zijn bij bijvoorbeeld een belangrijk medium als internet. In de “off-line-wereld”
kan gedacht worden aan het rijden met een geluidswagen door de stad.‟84

De Commissie bepaalt in het tweede lid van artikel 7 dat de vrijheid van meningsuiting
beperkt kan worden. Dommering oordeelt met betrekking tot het tweede lid: „dat de
openbaarmaking alleen kan worden beperkt bij wet en geen voorafgaand verlof mag
inhouden. Verspreiden en ontvangen daarentegen mogen krachtens de wet (dus
bijvoorbeeld bij verordening mits de gedelegeerde wetgevende bevoegdheid steunt op
een formele wet) worden beperkt in het belang van de openbare orde mits die beperking
maar niet betrekking heeft op de inhoud van de denkbeelden. En er mag wel de eis van
een voorafgaand verlof voor verspreiden en ontvangen worden opgenomen.‟85
De Commissie bepaaldt in het tweede lid dat het verspreiden of ontvangen kan
worden beperkt in het belang van de openbare orde en zij geen betrekking heeft op de
inhoud van denkbeelden of andere informatie. Dommering merkt op dat de Commissie
gebruik maakt van het oude openbare orde begrip van de verspreidingsjurisprudentie.
De Commissie denkt bij openbare orde aan:
„Bij het criterium “het belang van de openbare orde” wordt met name gedacht aan de
beveiliging van het verkeer, het voorkomen van wanordelijkheden, het handhaven van
de rust in de nachtelijke uren en de bescherming van het stadsaanzicht of het
landschapsschoon.‟86

De Commissie bepaalt in haar rapportage wat dit voor het internet betekent.
„Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, kan bij een samenval van het openbaren en
verspreiden van informatie onder meer worden gedacht aan het rijden van een
geluidswagen of het plaatsen van een home page op het internet. Op grond van
bovenstaand voorstel bestaat zowel voor de formele wetgever als de lagere wetgever
geen bevoegdheid de meningsuiting via internet aan een voorafgaand verlof te
verbinden. Het belang van de openbare orde heeft immers betrekking op de fysieke
ruimte, terwijl bovendien voorafgaand verlof niet op de inhoud van de uiting betrekking
kan hebben‟.87

De Commissie oordeelt dat het belang van de openbare orde betrekking heeft op de
fysieke ruimte. Ik ben het daar niet mee eens omdat het gebruik van elektronische
middelen grote gevolgen kan hebben voor de fysieke openbare orde. Dommering
schrijft in een reactie op de rapportage dat hij van mening is dat de Commissie een te
scherpe scheiding maakt tussen de fysieke openbare orde en elektronische
communicatie.
„Is er een scherpe scheiding tussen fysieke openbare orde en elektronische
communicatie mogelijk? De voetbaloorlogen tussen relschoppers worden gevoed met
GSM spraak- en databerichten tussen de deelnemers en de „leiders‟. Het SMS berichten
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verkeer via mobiele toestellen neemt een enorme vlucht. Straks komt daar het „wappen‟
(mobiel internetten) bij. Al dit verkeer heeft een (semi) openbaar karakter waarbij
informatie vanuit centrale openbare punten („hooligan‟ webpagina‟s) wordt opgehaald
of aldaar wordt achtergelaten en via grote groepen wordt verspreid. Het gebruik kan
enorme consequenties hebben voor de fysieke openbare orde, dus waarom zouden
plaatselijke overheden niet vergunningstelsels voor het gebruik kunnen invoeren om het
gebruik op bepaalde tijden en plaatsen te beperken?‟88

Dommering raakt hier de kern van mijn onderzoek. Hij heeft in 2000 al ingezien wat de
gevolgen kunnen zijn van elektronische middelen op de fysieke openbare orde. Ik ben
het echter niet volledig met hem eens, omdat de vrijheid van meningsuiting naar mijn
mening bij verspreiden of ontvangen nooit vooraf beperkt mag worden. Het geven van
vergunningen om uitingen via elektronische middelen te controleren kan niet omdat dan
beperkt kan worden op de inhoud van een uiting terwijl dit expliciet is verboden door de
wetgever. Wel ben ik van mening dat het ingrijpen op een elektronisch middel mogelijk
moet zijn indien een opruiende uiting gevolgen heeft op de fysieke openbare. Deze
beperking mag dan niet plaatsvinden op de inhoud maar op de verspreiding hiervan.
Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken kunnen de gevolgen van uitingen via
elektronische middelen grote gevolgen hebben voor de veiligheid en openbare orde in
een gemeente. Hierbij dient de burgemeester de mogelijkheid te hebben om op te treden
en de verspreiding van een opruiende uiting te beperken.
In de volgende paragraaf wordt onderzocht wat de Commissie „Grondrechten in
het digitale tijdperk‟ voorstelt met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer uit artikel 10 Grondwet heeft bepaald.
2.2.2 Digitale bescherming van de persoonlijke levenssfeer
In de rapportage heeft de Commissie-Franken aandacht besteed aan de gevolgen van
nieuwe technische ontwikkelingen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Behoudens een kleine afwijking in de formulering, wordt het eerste lid van artikel 10
Gw niet gewijzigd. De Commissie is van mening dat het huidige artikel 10 Grondwet
voldoende ruim en daardoor technologisch-onafhankelijk is.
Nieuw artikel 10 Grondwet:89
1 Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Dit recht kan bij of
krachtens de wet worden beperkt.
2 De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de
verwerking van persoonsgegevens.
3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van de over
hen verwerkte gegevens, van de herkomst van die gegevens, van de doeleinden
waarvoor zodanige gegevens worden verwerkt, alsmede inzake de aanspraken op
verbetering en verwijdering van zodanige gegevens en het verzet tegen de verwerking
van die gegevens.

Het nieuwe artikel 10 Grondwet dat door de Commissie wordt voorgesteld bevat geen
ingrijpende wijzigingen en zal in dit onderzoek niet verder behandeld worden.
In de volgende paragraaf zal het ik het huidige beleid met betrekking tot
grondrechten en de digitale wereld onderzoeken. In deze paragraaf zal onder andere
88

Dommering 2000, p. 177-185.
Rapport van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk, Rotterdam: Phoenix & den Oudsten
2000, p. 132.
89

37

bekeken worden wat het kabinet met de voorstellen van de Commissie „Grondrechten in
het digitale tijdperk‟ heeft gedaan.
2.3 Het huidige beleid
Zoals uit voorgaande paragrafen is gebleken merkt de Commissie-Franken in 2000 op
dat de digitale wereld gevolgen heeft voor grondrechten. De Commissie heeft in haar
rapportage voorstellen gedaan om het de artikelen 5, 7, 10 en 13 Grondwet te wijzigen.
Sommige voorstellen van de commissie sluiten beter aan bij de digitale wereld,
maar het kabinet is uiteindelijk niet overgegaan tot de overname van de adviezen. Het
kabinet heeft de adviezen naast zich neergelegd nadat de Raad van State zich hierover
kritisch heeft uitgelaten. Uiteindelijk is besloten de wetsvoorstellen tot herziening van
de Grondwet niet naar de Tweede Kamer te sturen. De Staatscommissie grondrechten is
nog wel bezig met de adviezen van de Commissie-Franken. Deze commissie stelde in
februari 2010 in haar voortgangrapportage en op haar website:
„De Staatscommissie zal niet alle vragen die de Commissie Franken heeft behandeld
kunnen bespreken, gelet op de beperkte tijd die beschikbaar is. Richtinggevend voor een
selectie is de opdracht versterking van de Grondwet. Op dit moment heeft het de
voorkeur van de Commissie zich te concentreren op de artikelen 7, 10 en 13 Gr. Bij
artikel 7 wordt gediscussieerd over de vraag of een algemeen geformuleerd recht op
vrijheid van meningsuiting moet worden toegevoegd aan artikel 7 en over de
verhouding van nieuwe media tot artikel 7, lid 2. Ook hebben de mogelijke beperkingen
op de rechten en vrijheden van genoemde artikelen de aandacht. In de discussie over
artikel 13 is de vraag aan de orde of het middel (de brief) of de inhoud (vertrouwelijke
communicatie) wordt beschermd.‟90

Welliswaar is de Staatscommissie nog met de voorstellen van de Commissie-Franken
aan het werk. We kunnen daarbij stellen dat in de afgelopen tien jaar geen wijzigingen
doorgevoerd in de Grondwet die betrekking hebben op de digitale wereld.
De rapportage van de Commissie „Grondrechten in het digitale tijdperk‟ is een
onderzoek waar veel tijd en werk in is gestoken. Uiteindelijk is het rapport onder in een
lade beland. Het handelen van het kabinet in deze kwestie laat duidelijk zien dat men
geen idee heeft hoe met de komst van de digitale wereld moet worden omgegaan.
3 Conclusie
In dit hoofdstuk is onderzocht of een burgemeester met de bevoegdheden uit artikel 172
lid 2 en 3 en 175 Gemeentewet grondrechten kan en mag beperken. De grondrechten die
centraal staan, zijn de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. In deze paragrafen is aandacht besteed aan grondwettelijke
bepalingen en de bepalingen uit het EVRM.
Uit de paragraaf over de vrijheid van meningsuiting is gebleken dat beperkingen
van de vrijheid van meningsuiting mogelijk zijn als de burgemeester een noodbevel ex
artikel 175 Gemeentewet afgeeft. Beperkingen op grondrechten zijn eigenlijk niet
toegestaan maar de grondwetgever heeft bepaald dat op sommige grondrechten wel
inbreuk mag worden gemaakt op basis van bevoegdheden uit de Gemeentewet op artikel
6, artikel 7 en artikel 9 Grondwet.91 Beperkingen hierop mogen alleen plaatsvinden als
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andere mogelijkheden ter voorkoming van wanordelijkheden te kort schieten. Hierbij
mag de burgemeester het grondrecht beperken, met betrekking tot de verspreiding van
een uiting. Naast het recht om de verspreiding te beperken kan een burgemeester met
artikel 172 lid 2 Gemeentewet ook de inhoud van een uiting beperken indien sprake is
van een overtreding van een strafrechtelijk voorschrift.
Bij een bevel tot beperking van de verspreiding van een mening moet voldaan
worden aan de eisen van artikel 10 EVRM en artikel 7 Grondwet. Op grond van artikel
175 Gemeentewet heeft de inbreuk een basis in een formele wet. Vervolgens moet de
beperking een legitiem doel hebben. Dit legitieme doel staat in het tweede lid van
artikel 10 EVRM. Op basis van de handhaving van de openbare orde kan een
burgemeester zich beroepen op de belangen: openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten en de bescherming van de goede naam of de
rechten van anderen. Tenslotte moet worden beoordeeld of de inbreuk op artikel 10
EVRM noodzakelijk is in een democratische samenleving. Van een noodzakelijkheid in
een democratische samenleving is sprake als een behoorlijk evenwicht is gerealiseerd
tussen de eisen van de gemeenschap/het algemeen belang enerzijds en bescherming van
de individuele mensenrechten anderzijds. Het moet gaan om een fair balance tussen de
beide belangen. Indien voldaan wordt aan de eisen en sprake is van goede
belangenafweging is een beperking van een meningsuiting geoorloofd.
Uit de paragraaf over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is
gebleken dat een burgemeester geen inbreuk mag maken op de persoonlijke levenssfeer
op grond van de bevoegdheden uit de artikel 172 en 175 Gemeentewet. Het recht op de
persoonlijke levenssfeer behoort namelijk niet tot de uitzonderingen die de
grondwetgever heeft opgesomd.
Na de behandeling van de grondrechten is in dit hoofdstuk onderzocht hoe
rechters inbreuken op grondrechten toetsen. Als een rechter moet oordelen over een
besluit dat de vrijheid van meningsuiting beperkt op grond van de handhaving van de
openbare orde toetst de rechter dit in vier fases. Deze toets doet de rechter aan de hand
van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM. In de eerste fase toetst een rechter of
daadwerkelijk sprake is van een beperking van de uitingsvrijheid. Is dat niet het geval
dan komt toetsing aan artikel 10 EVRM of artikel 7 Grondwet in het geheel niet aan de
orde. Bij de tweede fase toetst de rechter of de beperking is voorzien bij formele wet.
Indien de beperking niet op een wettelijke bepaling berust, wordt daardoor artikel 7
Grondwet geschonden. In de derde ronde bekijkt de rechter of een beperking van de
meninguiting berust op een of meer belangen uit artikel 10 lid 2 EVRM. Indien dat niet
het geval dan wordt artikel 10 EVRM geschonden. Ten slotte volgt de beslissende vraag
of de beperking in kwestie noodzakelijk is in een democratische samenleving. Deze
laatste fase is de belangrijkste omdat de rechter beoordeeld of de gemaakte afweging
voldoende grondslag heeft om noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving.
De rechtbank hanteert bij de beoordeling van een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer in een driestappen toets.92 Met deze toets beoordeelt de rechter of een
maatregel in strijd is met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De eerste stap die een rechter maakt, is beoordelen of sprake is van een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer. Als sprake is van een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer dan is deze niet zonder meer onrechtmatig. De rechter zal in de tweede stap
beoordelen of de inbreuk rechtmatig of onrechtmatig is.
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Deze (on)rechtmatigheid zal de rechter verder beoordelen aan de hand van de
eisen uit artikel 8 lid 2 EVRM. De eerste eis uit het tweede lid van artikel 8 EVRM is of
de inbreuk bij wet is voorzien. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer moeten zijn
voorzien in formele wetgeving en voldoende kenbaar zijn voor de burger. In sommige
gevallen volstaat echter een verordening van een lagere wetgever. Dit is alleen mogelijk
in gevallen waarin sprake is van geringe inbreuken op artikel 10 Grondwet.93
De tweede eis waaraan een rechter zal toetsen is of de inbreuk voldoet aan één
van de doelcriteria genoemd in het tweede lid van artikel 8 EVRM. De doelcriteria
stellen dat een inbreuk noodzakelijk moet zijn in het belang van: de nationale veiligheid,
de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Bij de derde eis toetst de rechter of de gemaakte inbreuk noodzakelijk is in een
democratische samenleving. Het gaat per inperkinggeval om een ‘fair balance’-test, om
de vraag of een behoorlijk evenwicht is gerealiseerd tussen de eisen van de
gemeenschap/het algemeen belang enerzijds en bescherming van de individuele
mensenrechten anderzijds.94
Tenslotte is in dit hoofdstuk onderzocht wat de positie is van grondrechten in het
digitale tijdperk. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de rapportage van de Commissie
„Grondrechten in het digitale tijdperk‟. Deze Commissie heeft in 2000 opgemerkt dat
tijden veranderen en dat grondrechten met die tijd mee moeten veranderen. Daarnaast
heeft de Commissie in de rapportage opgemerkt dat door veranderingen in technieken
een andere betekenis aan het begrip openbare orde moet worden toegekend. Hoewel de
voorstellen niet hebben geleid tot wijzigingen van de Grondwet, is het onderzoek een
goede eye-opener geweest.
Het kabinet moet naar mijn mening een pro-actieve houding innemen, wil het in de
toekomst voldoende waarborgen blijven kunnen bieden voor burgers. Al met al heeft de
digitale revolutie geen gevolgen gehad voor de grondrechten en is er sinds het tweede
millennium niks meer veranderd. Daarom moeten de verouderde grondrechten nog
steeds worden toegepast op nieuwe digitale technologieën.
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Hoofdstuk III Virtuele openbare orde
1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de virtuele openbare-ordehandhaving onderzocht. Voor dit
onderzoek is het noodzakelijk om te bepalen of in de virtuele wereld ook sprake kan
zijn van openbare plaatsen of niet-openbare plaatsen. Hierbij zal ik bekijken of sprake
kan zijn van: virtuele openbare plaatsen, voor publiek toegankelijke virtuele plaatsen,
niet voor publiek toegankelijke virtuele plaatsen en virtuele woningen.
In de daarop volgende paragraaf wordt onderzocht wie bevoegd is om op te
treden op het internet. Omdat uitingen in de virtuele wereld niet aan grenzen gebonden
zijn, wordt bekeken of een burgemeester bevoegd is om op te treden in de virtuele
wereld. In deze paragraaf worden een tweetal theorieën uitgewerkt die een uitkomst
kunnen bieden bij het aanwijzen van een bevoegde burgemeester op het internet.
Tenslotte onderzoek ik in de laatste paragrafen hoe een burgemeester iemand
kan aansturen om een uiting op het internet te verwijderen. Dit is een belangrijke vraag
omdat degene die hiertoe opdracht krijgt zelf ook een bevoegdheid moet hebben om de
uiting te kunnen verwijderen.
Voordat ik begin met de beoordeling van de virtuele plaatsen, zal ik met een
voorbeeld de problematiek die in dit onderzoek speelt, verduidelijken. Uit dit voorbeeld
zal blijken dat opruiende uitingen op bijvoorbeeld het internet gevolgen kunnen hebben
op de fysieke openbare orde.
Een zaak uit maart 2010 die zich afspeelt in de gemeente Veenendaal toont het
gevaar van oproepen en uitingen op het internet. In deze gemeente is het weken onrustig
geweest na meerdere zware geweldsincidenten. Deze geweldsincidenten zijn door een
groep „s nachts uitgevoerd en gericht tegen willekeurige passanten. Op internet
circuleren sinds de misdrijven diverse berichten dat knokploegen richting Veenendaal
willen gaan en het voorzien hebben op de Marokkaanse Nederlanders, die als
schuldigen worden aangewezen. Naast deze individuele berichten is een actiegroep
opgericht. Deze actiegroep met de naam Veilig Veenendaal wil een burgerwacht
oprichten en zelfstandig een einde maken aan de geweldsdelicten. Veilig Veenendaal
stelt in het door haar uitgebrachte persbericht het volgende:
„Naar aanleiding van alle verschrikkelijke gebeurtenissen vind ik het tijd dat de
Veenendaalse burger het heft zelf in de hand gaat nemen. Het buitensporige
(gewelddadige) gedrag van de voornamelijk "licht getinte" medemens zorgt er voor dat
mensen „s nachts niet meer over straat durven. Mijn bedoeling is om een actiegroep op
te richten die de veiligheid op de vrijdag en zaterdagnacht gaat proberen te waarborgen
voor alle mensen/jongeren die zich in de vrijdag en zaterdagnacht op straat begeven.
Aangezien het de burgemeester en politie niet lijkt te lukken moeten wij daar zelf maar
voor gaan zorgen. Mijn bedoeling is om een groep mensen bijeen te brengen die op
vrijdag en zaterdagnacht gaan surveilleren in de straten omringend aan het
uitgaanscentrum. En eventueel op verzoek mensen die vanuit het centrum naar huis
willen uit het zogenoemde “risicogebeid” begeleiden. De bedoeling is dat dit
geweldloos gaat verlopen. Ik roep dan ook alleen mensen op te reageren die niet uit zijn
op een knokpartijtje maar die ook niet bang zijn om desgevraagd de confrontatie wel
aan te durven gaan als de situatie daarom vraagt. Voordat ik verder ga met het uitvoeren
van deze plannen wil ik graag reacties op dit initiatief en zoek ik mensen die eventueel
bereid zijn om hieraan mee te werken.‟

Uit het voorbeeld zijn twee gevaren voor de openbare orde te herleiden. Het eerste
gevaar is de groep die „s nachts door het gebruik van excessief geweld de openbare orde
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verstoort. Dit gevaar tracht de politie al te bestrijden. Het tweede gevaar is afkomstig
van inwoners van Veenendaal die vinden dat de politie te weinig maatregelen neemt
tegen de geweldsincidenten.
De individuele berichten en de oproep van de burgerwacht kunnen leiden tot een
verstoring van de fysieke openbare orde in de gemeente. De oproep op het internet
levert nog geen direct gevaar op, maar kan er wel voor zorgen dat burgers het recht in
eigen hand gaan nemen. De oproepen op het internet leiden op deze manier tot een
dreigende verstoring van de openbare orde. De burgemeester van Veenendaal wil het
liefst deze oproepen verwijderen omdat de berichten inwoners van de gemeente opjutten
en mogelijk de orde in de gemeente gaan verstoren.
De vraag die centraal in dit hoofdstuk staat is of een burgemeester op basis van
zijn openbare-ordebevoegdheden de oproepen op het internet die tot fysieke openbare
orde verstoringen kunnen leiden, mag en kan verwijderen. Voordat ik in ga op deze
vraag, zal eerst beoordeeld moeten worden of in de virtuele wereld verschillende
plaatsen zijn te onderscheiden.
2 Virtuele plaatsen
In het hoofdstuk de fysieke openbare orde zijn twee categorieën plaatsen onderscheiden.
Hierbij is onderzocht welke plaatsen als openbaar zijn aan te merken en welke plaatsen
niet openbaar zijn. In deze paragraaf zal ik onderzoeken of de indeling in plaatsen ook
van toepassing kan zijn op de virtuele wereld. Bij de behandeling van de niet-openbare
plaatsen zal ik onderzoeken of in de virtuele ruimte ook sprake kan zijn van voor
publiek toegankelijke plaatsen, niet voor publiek toegankelijke plaatsen en woningen.
2.1 Virtuele openbare plaatsen
De eerste te onderscheiden plaats die in het eerste hoofdstuk is behandeld, is de
openbare plaats. Onder een openbare plaats wordt verstaan een plaats waar men komt en
gaat en die openstaat voor publiek. Op een openbare plaats is het in beginsel voor een
ieder vrij om er te komen en te gaan. Het verblijf op een dergelijke plaats wordt door de
rechthebbende niet aan een bepaald doel verbonden.
Het voorgaande is een fysieke omschrijving van een openbare plaats. Deze
fysieke omschrijving moet uitgelegd worden naar de virtuele wereld. Bij een virtuele
openbare plaats moet dan sprake zijn van een digitale locatie die openstaat voor publiek
en waar een bezoeker vrij is om te komen zonder aan bepaalde eisen te voldoen.
In de virtuele wereld bestaan naar mijn mening dergelijke plaatsen. Hierbij kan
gedacht worden aan het bezoeken van bepaalde internetwebsites. Het bezoeken van
bijvoorbeeld de internetpagina http://www.openbareorde.nl is voor een ieder
toegankelijk en staat open voor het publiek. Daarnaast kan de website benaderd worden
zonder toestemming of wachtwoord van de beheerder. Dit soort websites zijn eenzijdig
van aard omdat de bezoeker zelf niet in staat is om berichten te plaatsen of een discussie
te starten. Naast deze eenzijdige websites bestaan er ook internetwebsites waar
gebruikers zelf kunnen reageren of discussiëren. Op dit soort websites kunnen
gebruikers bijvoorbeeld nieuwsberichten lezen, maar kan ook een reactie geplaatst
worden zonder voorafgaand verlof van de beheerder.
Naar mijn oordeel is het mogelijk om het fysieke begrip openbare plaats toe te
passen op de virtuele wereld. Zoals uit voorgaande blijkt kan gesproken worden van
virtuele openbare plaatsen.
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2.2 Virtuele niet-openbare plaatsen
In deze paragraaf wordt onderzocht of in de virtuele wereld sprake kan zijn van nietopenbare plaatsen. De niet-openbare plaatsen kunnen, zoals uit het eerste hoofdstuk is
gebleken, verder onderverdeeld worden. Bij deze verdeling ontstaan drie niet-openbare
plaatsen. Dit zijn de: voor publiek toegankelijke plaats, de niet voor publiek
toegankelijke plaats en woningen. Iedere plaats zal uitgewerkt worden in een aparte
subparagraaf. In deze subparagrafen wordt onderzocht of de fysieke omschrijvingen
uitgelegd kunnen worden naar de virtuele wereld.
2.2.1 Virtuele voor publiek toegankelijke plaatsen
De eerste plaats die onderscheiden kan worden in de niet-openbare plaatsen, is de voor
publiek toegankelijke plaats. Dit zijn plaatsen die openstaan voor het publiek, maar
waarvan het verblijf door de gerechtigde aan een bepaald doel is verbonden. Deze
plaatsen zijn niet openbaar zoals de straat maar wel voor het publiek toegankelijk.
Voorbeelden hiervan zijn: voetbalstadions, postkantoren, winkels, theaters, restaurants
en cafés.95
Het voorgaande is een fysieke omschrijving van de voor publiek toegankelijke
plaatsen. Deze fysieke omschrijving moet uitgelegd worden naar de virtuele wereld en
zal bekeken moeten worden of op het internet plaatsen bestaan die voor publiek
openstaan maar aan een bepaald doel verbonden zijn.
Dergelijke virtuele plaatsen zijn naar mijn mening aanwezig. Men kan hierbij
denken aan internetfora die gericht zijn op een bepaald onderwerp. Een voorbeeld van
een dergelijke plaats kan gevonden worden op http://www.forum.ftd.nu. Dit forum is
een plaats waar gebruikers praten over de ‘Fill thread database’. Dit is een
computerprogramma waarmee een overzicht wordt gecreëerd van muziek, films en
software die legaal dan wel illegaal beschikbaar zijn gesteld door de gebruikers. Het
programma geeft een overzicht van films, muziek en software die zijn geplaatst op het
Usenet.96 Indien een bezoeker het forum wil bekijken, zijn de onderwerpen ontzichtbaar.
Om de informatie en de onderwerpen zichtbaar te maken, moet de bezoeker zich
registreren.97 Na een simpele registratie waarbij de bezoeker een
gebruikersnaam,wachtwoord en een e-mailadres moet opgegeven is het mogelijk om het
forum te bezoeken en mee te discussiëren.98
Dit soort fora zijn plaatsen die vrij te bezoeken zijn maar waar de inhoud niet
direct zichtbaar is. Voor het bekijken van een dergelijke plaats moet altijd een extra
handeling worden verricht. Bezoekers moeten bewust de website opzoeken en de tijd
nemen om zich te registreren. Na deze handelingen is het mogelijk om volledig toegang
te krijgen tot de plaats. Deze manier van handelen lijkt op de fysieke wereld. Want voor
het bezoeken van een voetbalwedstrijd moet eerst een toegangsbewijs worden gekocht
voordat toegang kan worden verkregen tot het stadion.
Naar mijn oordeel is het mogelijk om het fysieke begrip voor publiek
toegankelijke plaatsen toe te passen op de virtuele wereld. Zoals uit voorgaande is
gebleken bestaan virtuele voor publiek toegankelijke plaatsen.
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2.2.2 Virtuele niet voor publiek toegankelijke plaatsen
De tweede te onderscheiden plaats van de niet-openbare plaatsen, is de niet voor publiek
toegankelijke plaats. Deze plaatsen staan niet open voor het publiek en het verblijf is
gericht op een besloten groep van personen.
Naar mijn mening bestaan in de virtuele wereld dergelijke besloten plaatsen ook.
Hierbij moet voornamelijk in de richting van de overheid en grote bedrijven worden
gekeken. Deze instanties hebben interne netwerken die niet zijn aangesloten op het
internet, dit zijn de zogenaamde intranetten. Met deze intranetten kunnen medewerkers
van bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie bepaalde informatie bekijken en eventueel
wijzigen. Deze informatie is alleen te raadplegen in de gebouwen van het Ministerie zelf
en uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers. Een voorbeeld van een
dergelijk netwerk is GPS. GPS is een systeem dat nu toegepast wordt bij het Openbaar
Ministerie en de Rechtspraak. GPS staat voor Geïntegreerd Processysteem Strafrecht en
maakt het mogelijk om strafzaken nog beter te organiseren en uit te voeren. Het systeem
zorgt ervoor dat bij elke strafzaak de processtappen in de juiste volgorde worden
doorlopen en dat termijnen worden bewaakt. Deze systemen zijn alleen toegankelijk
voor bepaalde personen en zijn slechts op een beperkt aantal locaties te bereiken.
Naar mijn oordeel is het mogelijk om het fysieke begrip voor de niet publiek
toegankelijke plaatsen toe te passen op de virtuele wereld. Zoals uit voorgaande is
gebleken zijn virtuele niet voor publiek toegankelijke plaatsen aanwezig.
2.2.3 Virtuele woningen
De laatste te onderscheiden plaats van de categorie niet-openbare plaatsen, worden
gevormd door de woningen. Het fysieke begrip stelt dat onder een woning wordt
verstaan een ruimte die feitelijk in gebruik is als woning. De ruimte moet een de
bestemming woning hebben. Deze bestemming kan afgeleid worden uit de
aanwezigheid van een bed of sanitaire voorzieningen en de aanwezigheid van een
bewoningswil.
Om te bepalen of deze fysieke omschrijving van de niet voor publiek
toegankelijke plaatsen ook kan worden toegepast op de virtuele wereld moet worden
onderzocht of in de virtuele wereld plaatsen bestaan die feitelijk in gebruik zijn als
woning. Het gaat daarbij om een object dat een privédomein is van een persoon en
afgesloten kan worden voor andere mensen. Naar mijn mening bestaan dergelijke
plaatsen ook in de virtuele wereld. Hierbij kan gedacht worden aan e-mailboxen die
enkel en alleen te benaderen zijn door de rechtmatige gebruiker.99 Naast deze emailboxen kan men denken aan computers die doormiddel van een wachtwoord of
biometrisch gegeven vergrendeld zijn. Het fysieke begrip van een woning eist ook een
feitelijk gebruik. Het blijken van een feitelijk gebruik in de virtuele wereld is moeilijk
maar naar mijn mening niet onmogelijk. Bij een feitelijk gebruik kan gedacht worden
aan het aanwezigheid van recente verstuurde e-mails in e-mailboxen. Bij een losse
computers kan het feitelijk gebruik blijken uit de aanwezigheid van documenten die
recent zijn gebruikt.
Naar mijn oordeel is het mogelijk om het fysieke begrip voor woningen toe te
passen op de virtuele wereld. Zoals uit voorgaande kan worden afgeleid, zijn in de
virtuele wereld een soort van virtuele woningen aanwezig. De transformatie van het
fysieke begrip woning naar de virtuele wereld is moeilijk maar niet onmogelijk.
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2.3 Tussenconclusie
Uit voorgaande paragrafen kan geconcludeerd worden dat de fysieke definities van
plaatsen ook kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van virtuele ruimtes.
Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om virtuele ruimtes in te delen in: virtuele
openbare plaatsen, voor publiek toegankelijke virtuele plaatsen, niet voor publiek
toegankelijke virtuele plaatsen en virtuele woningen. Op grond van deze constatering
rijst de vraag hoe een virtuele plaats kan leiden tot een burgemeester die bevoegd is om
daar op te kunnen treden. Deze vraag wordt onderzocht in de volgende paragraaf.
3 Digitale bevoegdheid
3.1 Inleiding
In deze paragraaf zal ik onderzoeken welke burgemeester bevoegd is om op te treden
tegen opruiende uitingen in de virtuele wereld, die gevolgen hebben voor de fysieke
openbare orde. In een normale fysieke openbare orde handhavingsituatie is de
burgemeester bevoegd om op te treden binnen zijn gemeente. De gemeentegrenzen zijn
de grenzen die geregistreerd zijn in de wet Algemene regels herindeling (wet Arhi). 100
Deze grenzen bepalen de omvang van een gemeente. Iedere gemeente heeft een eigen
burgemeester die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde in die
gemeente. Zoals Van der Meer schrijft in zijn proefschrift over gemeentegrenzen:
„Gemeentegrenzen zijn geen doel op zich maar een middel om de reikwijdte van het
gezag en de taken van gemeenten te definiëren.‟101

De plaats waar openbare orde verstoringen optreden, zijn vaak helder omdat deze
plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen. Het internet is echter niet gebonden aan
gemeente-, provincie- of landsgrenzen en onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor dit
netwerk. De vraag die in de paragraaf centraal staat, is welke burgemeester kan
optreden tegen uitingen in de virtuele wereld die gevolgen hebben op de fysieke
openbare orde in zijn gemeente. De problematiek die hierbij speelt, is dat het internet
niet aan een enkele plaats is gebonden. Om greep te krijgen op deze problematiek heb ik
in mijn onderzoek twee theorieën bedacht die een fysieke locatie bepalen bij een uiting
op het internet. In de volgende paragraaf zal een theorie van het internationaal
privaatrecht worden uitgewerkt en toegepast. Deze theorie is afgeleid van het door het
Europese Hof van Justitie gewezen Kalimijnen arrest.
3.2 Handlungsort & Erfolgsort
In deze paragraaf wordt een theorie uit het internationaal privaatrecht uitgewerkt. Op
basis van deze theorie is het mogelijk om bij een opruiende uiting op het internet twee
plaatsen van optreden aan te wijzen. Het moet daarbij wel gaan om een opruiende uiting
die bedreigend is voor de fysieke openbare orde in een gemeente.
Het internationaal privaatrecht is de tak van het recht die in een internationale
situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank
van welk land bevoegd is en of andere landen een rechterlijke uitspraak moeten
erkennen en uitvoeren.
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Alvorens de theorie uit te werken, bekijk ik de opvatting van het internationaal
privaatrecht met betrekking tot het internet. Het internet is volgens het internationaal
privaatrecht niet te beschouwen als een loci sine lege (plaats zonder recht). In de
heersende leer stelt het internationaal privaatrecht dat op internet gepleegde
onrechtmatige daden, gewoon de regeling van artikel 3 Wet conflictenrecht
Onrechtmatige daad worden toegepast. In geval van beledigende uitspraken die worden
gepubliceerd, moet worden bekeken waar deze beledigende uitspraken inwerken op de
persoon en de waar de schade ontstaat.102
In het internationaal privaatrecht speelt de onrechtmatige daad vaak een rol.
Onduidelijk is dan welk gerecht van een land bevoegd is om over de zaak te oordelen.
Voor deze problematiek is een oplossing gevonden door het Europese Hof van Justitie.
Om te bepalen welk recht bij onrechtmatige daden van toepassing is, heeft het
Europese Hof van Justitie in het Kalimijnen arrest besloten dat de rechter bevoegd is
van zowel de Handlungsort als van de Erfolgsort om van een vordering kennis te
nemen. In deze zaak ging het om het volgende:
Mines de Potasse d‟ Alsace (Frankrijk) loost zout in de Rijn en brengt daardoor schade
toe aan de Westlandse tuinder Bier, die vanwege de vervuiling van het water een
reinigingsinstallatie moet aanschaffen. De heer Bier en de Stichting Reinwater dagen de
Frans Kalimijnen voor de Nederlandse rechter ter zake van onrechtmatige daad en eisen
schadevergoeding. De rechtbank te Rotterdam verklaart zich onbevoegd. In hoger
beroep vraagt het Hof te „s-Gravenhage een prejudiciële beschikking aan het Hof van
Justitie van de EG die luidt: „Is de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan het Handlungsort of het Erfolgsort‟? Het Hof stelt: beide kunnen in dit
geval de plaats zijn waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. De verzoeker
is vrij in zijn keuze.103

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om deze rechtsregel van het Europese Hof om te
zetten. Deze omzetting zal ik maken door naar analogie te redeneren. Naar mijn mening
kan de regel ook leiden tot een plaats waar een burgemeester bevoegd is. Deze
burgemeester kan dan optreden tegen de opruiende uiting op internet die leidt of
mogelijk leidt tot een verstoring van de fysieke openbare orde.
De regel die het Europese Hof van Justitie hier geeft, heeft betrekking op de
aansprakelijkheid van schade. In het geval van de Kalimijnen ging het om een
zoutlossing in de Rijn. Deze zoutlozingen vonden plaats in Frankrijk maar de schade
realiseerde zich in Nederland. Het Europese hof besluit dat ook de plaats waar het
schade brengende feit zich heeft voorgedaan bevoegd is.
Uitingen op het internet die opruiend van aard zijn, kunnen gevolgen hebben
voor de fysieke openbare orde in een gemeente. Deze uitingen hebben echter het
probleem dat onduidelijk is waar deze zijn geschreven en niet vastgesteld kan worden in
welke gemeente de uiting fysiek is gedaan. Voor deze problematiek kan de Kalimijnen
methode een uitkomst bieden.
Op basis van de omgezette Kalimijnen methode moet bepaald worden wat de
Handlungsort en Erfolgsort is. De Handlungsort is de plaats waar de uiting op het
internet fysiek is geschreven. Deze is op het internet vaak onduidelijk. In deze gevallen
moet worden bepaald wat de Erfolgsort is. De Erfolgsort is de plaats waar de fysieke
openbare orde mogelijk verstoord wordt door de uiting op het internet.
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Als we de regel uit het Kalimijnen arrest toepassen kom ik tot de conclusie dat
de burgemeester van een gemeente bevoegd is als in zijn gemeente de openbare orde
mogelijke verstoord gaat worden door de uiting op het op het internet.
Dit is namelijk de plaats waar het schadebrengende feit, in dit onderzoek de verstoring
van de openbare orde, optreedt. Naar mijn mening kan door analogisch redeneren
worden gesteld dat door middel van deze omgezette regel de bevoegde burgemeester
van een gemeente kan worden aangewezen. Op basis van een voorbeeld ga ik de
methode verduidelijken.
Op het internet is een website online gegaan waarin mensen met elkaar kunnen
discussiëren over hun favoriete voetbalclub. Na verloop van tijd wordt een discussie
gestart waarbij de gemoederen hoog oplopen en de supporters van rivaliserende ploegen
willen de afspreken. De intentie van de afspraak is om de discussie in de openbaarheid
fysiek met elkaar af te sluiten. Men spreekt af om in Delfzijl de degens met elkaar te
gaan kruisen. De burgemeester van de gemeente Delfzijl wordt getipt over de afspraak
tussen de hooligans. De burgemeester is in staat om maatregelen te nemen als gevechten
dreigen te starten of zijn begonnen. De burgemeester wil liever voorkomen dat nog
meer mensen de oproep zien en wil graag de discussie of de oproep op de website
verwijderen. De burgemeester vraagt zich af wie bevoegd is om de uiting op het internet
te verwijderen.
Voor dit bevoegdheidsprobleem kan de hierboven uitgelegde en omgezette
Kalimijnen methode worden toegepast. De website waar de oproep is gedaan is de
zogenaamde Handlungsort, de plaats waar men tot de gevechten oproept. De plaats waar
de oproep is geschreven is onbekend omdat het internet zich niet verbindt aan land- of
gemeentegrenzen. Uit de oproep op het forum is echter wel te herleiden dat de groep in
Delfzijl zal gaan afspreken. Deze plaats kan, gezien de intentie van de bezoekers,
worden aangemerkt als een plaats waar de openbare orde mogelijk verstoord zal gaan
worden. Delfzijl is dan de plaats waar de gevolgen van de oproep zullen optreden. Deze
plaats wijst op basis van de omgezette Kalimijnen methode de bevoegde gemeente aan.
In dit voorbeeld wordt de burgemeester van Delfzijl aangewezen als bevoegde
burgemeester om de openbare orde te handhaven.
De manier van kwalificeren die het Europese Hof van Justitie in de Kalimijnen
zaak heeft bedacht, zou naar mijn mening door middel van analogie kunnen worden
toegepast om een plaats van bevoegdheid aan te wijzen indien de opruiende teksten
leiden tot een fysieke verstoring van de openbare orde.
In de volgende paragraaf wordt een tweede methode uitgewerkt die kan leiden
tot een bevoegde burgemeester.
3.3 Plaats van fysieke opslag
Naast de omgezette Kalimijnen methode kan mogelijk de plaats waar opruiende
uitingen fysiek worden opgeslagen een rol spelen bij de bevoegdheidsbepaling.
Het internet bestaat uit miljoenen computers die met elkaar verbonden zijn. Alle
webpagina‟s, blogs, tweets en filmpjes op het internet zijn opgeslagen op zogenaamde
servers. Deze servers staan wereldwijd verspreid en bevatten meerdere harde schijven.
Als een bericht op een internetpagina wordt geplaatst wordt de tekst opgeslagen op de
harde schijf van een server. Omdat een bericht op internet altijd ergens fysiek wordt
opgeslagen, kan de plaats van opslag worden aangemerkt als de plaats waar de uiting
fysiek is gedaan. De locatie van de server wijst dan de bevoegde burgemeester aan.
Deze methode om een bevoegde burgemeester aan te wijzen is niet ideaal en
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geeft problemen. Het eerste probleem is dat berichten die in Nederland worden
geschreven niet altijd opgeslagen worden op een server in Nederland. Op deze manier
zou een opruiende uiting die geschreven is in Oude Pekela opgeslagen kunnen worden
op een server in de Verenigde Staten of de Tokelau-eilanden. Dit probleem zal ik in dit
onderzoek niet verder behandelen. De voorbeelden in die in dit onderzoek worden
besproken worden geacht opgeslagen te zijn op een server in Nederland.
Het tweede probleem van deze methode is dat de plaats van fysieke opslag
dikwijls niet overeenkomt met de plaats waar de openbare orde mogelijk verstoord
wordt. De opruiende uiting uit Oude Pekela zou dan bijvoorbeeld opgeslagen worden op
een server in Amsterdam. De bevoegdheid tot optreden zou dan liggen bij de
burgemeester van Amsterdam omdat daar de uiting fysiek is gedaan(opgeslagen). De
burgemeester van Amsterdam mag echter niet optreden in Oude Pekela want hij kan
alleen de orde handhaven binnen zijn eigen gemeentegrenzen. Voor dit laatste probleem
kan mogelijk een oplossing worden gevonden door burgemeesters gemeenschappelijk
bevoegd te maken. Deze oplossing wordt in de volgende subparagraaf behandeld.
3.3.1 Optreden buiten gemeentegrens
Voor het probleem uit de voorgaande paragraaf kan mogelijk een oplossing worden
gevonden in de voetbalwet. Bij de behandeling van de voetbalwet hebben sommige
auteurs geopperd om een burgemeester bevoegdheden te geven om buiten zijn
gemeentegrenzen te kunnen optreden.
In de Voetbalwet worden meerdere bevoegdheden besproken. Voor deze scriptie
is van belang de meldingsplicht voor supporters met een stadionverbod. Supporters met
een stadionverbod moet het onmogelijk worden gemaakt zich op wedstrijddagen in de
buurt van het stadion te begeven door ze te verplichten zich te melden op een
politiebureau. Brouwer en Schilder stellen echter een probleem aan de orde met
betrekking tot de nieuwe Voetbalwet:
„Het lokale stadionverbod kan er effectief mee worden gehandhaafd. Alleen het lokale
verbod, want de burgemeester kan geen meldingsplicht opleggen voor uitwedstrijden
van de club van zijn gemeente. Dat is een gemiste kans. De wetgever zou er goed aan
doen de meldingsplicht zodanig aan te passen dat de effecten de gemeentegrens en zelfs
de nationale grenzen kunnen overschrijden.‟104

Het probleem dat Brouwer en Schilder aankaarten verduidelijken ze met een voorbeeld.
„Stel dat een Ajaxfan in Amsterdam bij een wedstrijd rotzooi trapt, dan kan de
burgemeester van Amsterdam hem een verplichting opleggen om zich gedurende drie
maanden op een politiebureau van Amsterdam te melden, eventueel in combinatie met
een Arenaverbod. Door deze gedragsaanwijzing wordt de hooligan deze drie maanden
belet om de thuiswedstrijden van Ajax te bezoeken alleen de thuiswedstrijden en niet de
uitwedstrijden. De burgemeester van Amsterdam heeft alleen de bevoegdheid om de
openbare orde in de hoofdstad te handhaven. Zelfs als hij bijna zeker weet dat de
supporter bij de eerstvolgende uitwedstrijd van Ajax in Groningen weer vernielingen
aanricht, dan toch is het niet aan hem om ter voorkoming daarvan een meldingsplicht op
te leggen. Dat zou zijn Groningse collega moeten doen. Maar ook deze staat met lege
handen. Aan de wettelijke eis van herhaaldelijke ordeverstoring is immers niet voldaan;
normaliter speelt Ajax maar een keer per jaar in Groningen en de Groningse
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burgemeester kan bezwaarlijk elders gepleegde onregelmatigheden ten grondslag leggen
aan zijn (preventieve) ordemaatregel.‟105 Brouwer en Schilder stellen met betrekking tot
deze problematiek het volgende:
„Zou het niet veel verstandiger zijn om de handhaving van de openbare orde in één hand
te houden: die van de burgemeester. Die zou in verband met voetbalvandalisme de
bijzondere bevoegdheid moeten krijgen om een inwoner van zijn stad te verplichten
zich ook bij uitwedstrijden van de voetbalclub uit zijn gemeente te melden op een
locatie in zijn plaats. Een dergelijke constructie sluit niet alleen veel beter aan bij het
bestaande prerogatief van de burgemeester inzake de handhaving van de openbare orde,
maar valt ook democratisch veel beter te verantwoorden. 106 (...) „Vanuit rechtsstatelijk
perspectief bestaat geen bezwaar tegen de omstandigheid dat een burgemeester zich dan
ook tevens inlaat met de handhaving van de openbare orde in een andere plaats dit
effect zal door de burgemeesters van die andere steden in binnen en buitenland ook
geenszins als bezwaarlijk worden ervaren.‟107

Het voorstel van Brouwer en Schilder zou een uitkomst kunnen bieden bij de
bevoegdheidproblematiek uit voorgaande paragraaf. Als een uiting op een server in
Amsterdam fysiek is opgeslagen zou op basis van het voorstel van Brouwer en Schilder
de burgemeester van Amsterdam ook buiten zijn gemeente grenzen kunnen optreden en
bijvoorbeeld de burgemeester van Oude Pekela te hulp kunnen schieten. Dit is dan een
soort van samenspel tussen de beide burgemeesters.
Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord wanneer een burgemeester zijn
bevoegdheden moet overdragen. Naar mijn oordeel moet dit beoordeeld worden aan de
hand van de openbare-ordesituatie. Hierbij kan gedacht worden aan een verplichte
overdracht van bevoegdheden bij de overtreding van een strafvoorschrift. Bij
verstoringen van de openbare orde door niet strafbare feiten moet de overdracht van
bevoegdheden plaatsvinden op basis van vrijwilligheid van een burgemeester. Deze
methode vereist nader onderzoek en wetsvoorstellen. Daarom zal deze methode in dit
onderzoek niet verder behandeld worden.
3.4 Tussenconclusie
In deze paragraaf is onderzocht welke burgemeester bevoegd is om op te treden tegen
opruiende uitingen in de virtuele wereld die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke
openbare orde. Het probleem dat centraal in deze paragraaf staat is dat uitingen op het
internet niet gebonden zijn aan gemeente- of landsgrenzen. Het is daarom onduidelijk
wie verantwoordelijk en wie bevoegd is om op te treden tegen digitale uitingen die de
fysieke openbare orde verstoren in een gemeente.
In deze paragraaf zijn twee methodes ontwikkeld die dit probleem proberen op
te lossen. De eerste methode is een afgeleide van het internationaal privaatrecht en wijst
een bevoegde burgemeester aan op basis van de plaats waar de openbare orde dreigt te
worden verstoord. De tweede methode gaat uit van de fysieke opslag van een opruiende
uiting op het internet. Alles wat op het internet te vinden is, wordt opgeslagen op een
harde schijf. Opruiende uitingen worden dus opgeslagen op een fysieke plaats. Op basis
van deze methode wijst de opslaglocatie van een uiting de bevoegde burgemeester aan.
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Het probleem van deze methode is dat de „verkeerde‟ burgemeester bevoegdheden
heeft. De dreigende openbare orde verstoring zal niet plaatsvinden in zijn gemeente.
Voor dit laatste probleem kan mogelijk een oplossing worden gevonden door
burgemeesters gemeenschappelijk bevoegd te maken.
4 Uitvoering van digitale bevoegdheid
4.1 Inleiding
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat het mogelijk is om op grond van een
opruiende uiting op internet die de openbare orde fysiek verstoord een bevoegde
burgemeester aan te wijzen. De volgende vraag die beantwoord dient te worden, is hoe
een burgemeester iemand kan aansturen om een uiting op het internet te verwijderen.
Dit is een belangrijke vraag omdat degene die hiertoe opdracht krijgt zelf ook bevoegd
moet zijn om de uiting te verwijderen.
4.2 Bevoegdheid politie
Uitingen op het internet zijn opgeslagen op servers en worden beheerd door internet
service providers. Deze providers hebben een aantal locaties waar de servers zijn
ondergebracht. Deze locaties moeten gezien worden als niet voor publiek toegankelijke
plaatsen. De politie is in eerste instantie niet bevoegd om op basis van de openbareordehandhaving deze plaats te betreden en de opruiende uiting of oproep van de server
te verwijderen. De politie mag als openbare ordehandhaver alleen optreden op openbare
plaatsen en in sommige gevallen op basis van toezicht op voor publiek toegankelijke
plaatsen.
De politie is wel bevoegd binnen te treden in het geval van ontdekking van een
strafbaar feit op heterdaad. Deze bevoegdheid is gegeven in artikel 97 Wetboek van
Strafvordering. Naar mijn mening kan in het geval van een opruiende uiting op internet
waarbij strafbaar wordt gehandeld altijd toegang worden verkregen tot de server locatie
omdat het strafbare handelen op het internet te alle tijden als heterdaad kan worden
beschouwd. Dit komt omdat het de strafbare uiting niet tijdelijk van aard is maar
continu op het internet wordt gepubliceerd.
Het fysiek betreden van de server locatie door de politie ter handhaving van de
openbare orde is door middel van een complexe methode toch mogelijk. Op basis van
artikel 3 lid 2 van de Algemene wet op het binnentreden kan de politie binnentreden in
een niet voor publiek toegankelijke plaats. Met dit artikel is de burgemeester bevoegd
tot het geven van een machtiging tot binnentreden in een woning gelegen binnen zijn
gemeente voor andere doeleinden dan strafvordering. De Algemene wet op het
binnentreden heeft betrekking op woningen maar is ook van toepassing op niet voor
publiek toegankelijke plaatsen omdat deze plaatsen in het algemeen minder
bescherming hebben dan woningen. Als de politie met een machtiging van de
burgemeester bevoegd is om op basis van deze wet in woningen op te treden biedt de
wet ook voldoende grondslag om op te treden in de minder beschermde niet voor
publiek toegankelijke plaats.
Naast de toegang tot de server locatie moet de politie ook de mogelijkheid
hebben om een opruiende uiting of oproep van een server te verwijderen. De politie is
met haar normale bevoegdheden bevoegd om verstoringen van de openbare orde te
voorkomen, te beletten of te beëindigen. Op basis van artikel 172 lid 2 Gemeentewet is
de burgemeester bevoegd om overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking
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hebben op de openbare orde, te beletten of te beëindigen. Daarbij bedient hij zich van de
onder zijn gezag staande politie. Indien iemand op het internet mondeling of bij
geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het
openbaar gezag opruit kan de politie daartegen optreden op grond van artikel 131
Wetboek van Strafrecht.
De politie kan omdat sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift op
basis van een heterdaad situatie toegang verkrijgen tot de server locatie waar de
opruiende uiting fysiek is opgeslagen. Artikel 131 Wetboek van strafrecht geeft de
bevoegdheid om de vrijheid van meningsuiting te beperken en met artikel 172 lid 2
Gemeentewet kan de politie de oproep beletten of beëindigen. Dit beletten of
beëindigen kan de politie doen met bijvoorbeeld een deskundige die de opruiende
oproep of uiting van de server verwijderd.
In de gevallen dat geen sprake is van een overtreding van een wettelijk
voorschrift die betrekking heeft op de openbare orde kan de burgemeester voorgaande
methode toepassen op grond van artikel 175 Gemeentewet. Met dit artikel is de
burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare
orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij verschaft de politie toegang tot de
server locatie op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene wet op het binnentreden. Op
basis van artikel 175 Gemeentewet kan de politie met behulp van een deskundige de
oproep op uiting die de openbare orde verstoord van de server verwijderen.
Het betreden door de politie van een server locatie is zoals uit voorgaande blijkt
voor strafrechtelijk-ordehandhaving en openbare-ordehandhaving mogelijk. Dit
betreden heeft echter nog wel een praktisch probleem omdat de servers met de
opruiende uitingen vaak in een andere politieregio staan en de burgemeester alleen
bevelen kan geven in zijn eigen regio.
Om dit probleem enigszins op te lossen moeten de huidige 26 politiekorpsen, die
uit 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten bestaat, worden
ondergebracht in 10 regio's met één landelijke politiechef of directie die verantwoording
aflegt aan de Minister van Veiligheid. Met deze zogenaamde nationale politie kan de
hiervoor besproken problematiek beter worden gehandhaafd omdat het eenvoudiger
wordt om regio-overschrijdend op te treden.108 Het onderbrengen van de huidige
politiekorpsen in 10 regio's die onder een landelijke leiding komen te staan, lijkt
mogelijk omdat dit een langgekoesterde wens is van het CDA en de VVD. Omdat het
kabinet Rutte-Verhagen inmiddels is gevormd lijkt de wijziging in de politieorganisatie
een kwestie van tijd. Het wijzigen van de politieorganisatie en het geven van de
hiervoor beschreven extra bevoegdheden vereisen nieuwe wetsvoorstellen.
4.3 Bevoegdheid cybercrime politie
Het is denkbaar dat de hiervoor beschreven problematiek op een andere en mogelijk
eenvoudigere methode kan worden opgelost. Het is denkbaar dat het Meldpunt
Cybercrime van de politie wellicht een rol kan spelen in deze problematiek door op
afstand een opruiende uiting of oproep van het internet te verwijderen indien deze de
openbare orde fysiek verstoord. Het Meldpunt cybercrime is een onderdeel van het
Korps Landelijke Politie Diensten en verwerkt alle meldingen die te maken hebben met:
kinderporno, het seksueel benaderen van minderjarigen en radicale en terroristische
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uitingen op en via het internet.109 Het Meldpunt cybercrime kan gezien worden als de
Nederlandse cybercrime politie.
Voor dit onderzoek kan de huidige taak van het meldpunt die radicale en
terroristische uitingen op en via het internet verwerkt in sommige gevallen een
oplossing voor de problematiek bieden. Omdat sommige virtuele uitingen of oproepen
radicaal van aard zijn kunnen deze de openbare orde fysiek verstoren. Helaas kunnen
niet alle opruiende uitingen op het internet als radicaal worden gezien. Daarom moet
naar mijn mening het Meldpunt een extra taak krijgen. Deze taak moet als volgt worden
omschreven: virtuele uitingen of oproepen die de openbare orde fysiek kunnen
verstoren. Indien deze taak wordt toebedeeld aan het Meldpunt kan deze naar mijn
mening optreden tegen de hiervoor besproken problematiek. De bevoegdheid om als
cybercrime politie op te treden wordt in de volgende alinea uitgelegd.
Zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de cybercrime politie een bevoegdheid
heeft om een uiting of oproep van afstand te verwijderen. Mag de cybercrime politie
dan op basis van een noodbevel ex artikel 175 Gemeentewet de plaats betreden en kan
de burgemeester op grond van dit noodbevel alle bevelen geven aan de cybercrime
politie die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig
acht. De voorgaande vragen lijken een eenvoudige methode om de problematiek op te
lossen maar op basis van een noodbevel ex artikel 175 Gemeentewet kan een
burgemeester de politie geen extra bevoegdheden toekennen. Dit komt omdat artikel
175 Gemeentewet geen bevel bevat die gericht is tot de politie maar de burgemeester
slechts de bevoegdheid geeft om de rechtssituatie tijdelijk te wijzigen. De politie kan op
basis van een noodbevel nooit extra bevoegdheden verkrijgen. 110 De hiervoor
beschreven hypothetische methode waarbij de cybercrime politie op afstand optreedt
tegen opruiende uitingingen kan met de huidige wet- en regelgeving niet worden
uitgevoerd.
4.4 Verzoeken tot verwijdering
Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat het gecompliceerd is om als burgemeester de
politie een opdracht te geven om een virtuele uiting of oproep van het internet te
verwijderen. Daarom worden in de volgende subparagrafen twee manieren besproken
die op een andere wijze kunnen leiden tot een oplossing van de problematiek.
4.4.1 Verzoek aan internet service provider
Bij de oplossing die in deze paragraaf wordt besproken speelt de internet service
provider een centrale rol. Zoals uit het voorgaande is gebleken, beheren internet service
providers servers waarop uitingen of oproepen zijn opgeslagen. De burgemeester kan in
de gevallen de internet service provider verzoeken om de opruiende uiting te
verwijderen indien sprake is van een opruiende uiting of oproep die de fysieke openbare
orde dreigt te verstoren. De mogelijk tot verzoeken leid ik af uit de door de internet
service providers gezamenlijke ontwikkelde gedragscode. In deze gedragscode hebben
de providers afgesproken om ongewenste inhoud van het internet te verwijderen.
Deze Notice-and-Take-Down gedragscode heeft als doel om internet
tussenpersonen duidelijkheid te geven hoe omgaan moet worden met verzoeken om
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informatie van het internet te verwijderen.111 Bij de verzoeken gaat het meestal om
criminele phishingsites of kinderporno, maar ook om bijvoorbeeld misbruik van logo‟s
of discriminatie. De deelname aan de code is voor iedere internet provider vrijwillig en
schept geen wettelijke verplichtingen. In de gedragscode wordt in artikel 4a expliciet
gesteld dat:
„Meldingen van controle- of opsporingsdiensten kunnen op twee manieren plaatsvinden:
een formele melding wordt gedaan door de Officier van Justitie en heeft een dwingend
karakter. Tussenpersonen zijn verplicht hieraan te voldoen. Een opsporingsinstantie of
inspectiedienst kan ook een "gewone" melding doen zoals elke particulier dat kan doen.
Het is van belang dat de opsporings- of inspectiedienst duidelijk maakt dat in deze
situatie geen sprake is van een formeel bevel. Is er sprake van een formeel bevel, dan
dient de melding verifieerbaar afkomstig te zijn van de Officier van Justitie of de
controle- of opsporingsdienst. Is er sprake van een melding van een
opsporingsambtenaar zonder dat sprake is van een formeel bevel, dan moet dit ook
expliciet blijken uit de melding.‟112

Daarbij gaat het om een verzoek van de officier van justitie. Dan is er min of meer een
verplichting om mee te werken, dit vloeit voort uit artikel 54a Wetboek van Strafrecht.
Dit artikel bepaalt dat een internet service provider die niet meewerken wil aan een
verzoek van de officier van justitie het risico loopt om zelf vervolgd te worden. Het
opnemen van het dwingende karakter in de gedragscode is naar mijn mening onnodig
omdat de internet service provider te alle tijden een belangenafweging moet maken. Het
verzoek heeft daarom geen dwingend karakter omdat een internet service provider het
verzoek nog steeds kan afwijzen. De opname in de gedragscode is overbodig omdat een
officier van justitie zonder gedragscode nog steeds de mogelijkheid heeft om tegen een
internet service provider op te treden.
Op basis van de bepaling uit de gedragscode ben ik van mening dat een internet
service provider op verzoek van burgemeester ook tot verwijdering over zou moeten
gaan, dit ontleen ik uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die in het algemeen
van een internet service provider wordt verwacht. Deze maatschappelijke
verantwoordelijkheid houdt in dat een internet service provider die kennis krijgt van
mogelijke onrechtmatige uitlatingen of inbreukmakend handelen van klanten hier
adequaat op moet reageren. Als hij dit nalaat kan een internet service provider
onrechtmatig handelen.113
Op basis van deze methode zou de internet service provider op verzoek van een
burgemeester een opruiende uiting die gevaar oplevert voor de fysieke openbare orde
moeten verwijderen. Indien deze methode niet mogelijk blijkt te zijn, is een
samenwerking tussen burgemeester en de officier van justitie wellicht een oplossing.
5 Conclusie
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de fysieke definities van plaatsen gebruikt kunnen
worden voor de beoordeling van virtuele ruimtes. De virtuele ruimte kan ingedeeld
worden in virtuele openbare plaatsen en niet virtuele openbare plaatsen. Bij de virtuele
definities kan net zoals bij de fysieke definities een onderscheidt worden gemaakt in
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niet virtuele openbare plaatsen. Hierbij ontstaan dan de virtuele voor publiek
toegankelijke plaatsen, virtuele niet voor publiek toegankelijke plaatsen en virtuele
woningen.
Vervolgens is onderzocht welke burgemeester bevoegd is om op te treden bij
virtuele uitingen of oproepen op het internet die gevolgen hebben voor de fysieke
openbare orde. In deze paragraaf heb ik twee methodes besproken die dit vraagstuk
proberen op te lossen. De eerste methode is afgeleid van het internationaal privaatrecht
en wijst een bevoegde burgemeester aan op basis van de plaats waar de openbare orde
dreigt te worden verstoord. De tweede methode gaat uit van de fysieke opslag van een
opruiende uiting op het internet.
Tenslotte is in de laatste paragrafen onderzocht of een burgemeester de politie
opdracht kan geven om een uiting of oproep op het internet te verwijderen. In deze
paragraaf staat centraal of de politie of de cybercrime politie bevoegdheden bezit om
een uiting van een server te verwijderen. Als eerste is onderzocht of de politie toegang
kan krijgen tot een server locatie en de uiting op die locatie kan verwijderen. Hieruit
vloeide voort dat de politie bevoegd is om de server locatie te betreden ondanks dat dit
een niet voor publiek toegankelijke ruimte is. Het fysiek betreden van de server locatie
door de politie ter handhaving van de openbare orde is mogelijk op basis van artikel 3
lid 2 van de Algemene wet op het binnentreden. Op basis van dit artikel is de
burgemeester bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden in een woning
gelegen binnen zijn gemeente voor andere doeleinden dan strafvordering. De Algemene
wet op het binnentreden heeft betrekking op woningen maar is ook van toepassing op
niet voor publiek toegankelijke plaatsen omdat deze plaatsen in het algemeen minder
bescherming hebben dan woningen. Als de politie bevoegd is om op basis van deze wet
in woningen op te treden biedt deze wet ook voldoende grondslag om op te treden in de
minder beschermde niet voor publiek toegankelijke plaats.
Verder komt in deze paragraaf het probleem naar voren dat de burgemeester
alleen het politiekorps van zijn regio kan aansturen en dat hij onmachtig is om een
opruiende uiting of oproep die elders dan in zijn eigen regio is opgeslagen te
verwijderen. Ik stel in die paragraaf voor om de huidige politieorganisatie te wijzigen en
de politie extra bevoegdheden te geven met betrekking tot de hiervoor beschreven
problematiek. Vervolgens is onderzocht of het Meldpunt cybercrime een opruiende
uiting of oproep van afstand kan verwijderen indien deze gevolgen heeft op de fysieke
openbare orde. Hierbij is duidelijk geworden dat de politie op basis van artikel 175
Gemeentewet geen extra bevoegdheden van een burgemeester kan verkrijgen omdat een
noodbevel niet gericht is aan de politie maar alleen de rechtssituatie tijdelijk verandert.
Naar mijn mening moet de cybercrime politie in de toekomst een extra taak en
bevoegdheid krijgen.
Tenslotte zijn in de laatste paragrafen twee methodes beschreven die gebaseerd
zijn op een verzoek tot verwijdering van een opruiende uiting. Het eerste verzoek tot
verwijdering kan een burgemeester richten tot de internet service provider omdat bij
hem de opruiende uiting op een server is opgeslagen. Dit verzoek leid ik af uit de
gezamenlijk door de internet service provider opgerichte Notice-and-Take-Down
gedragscode. In deze gedragscode is een bepaling opgenomen waarbij een internet
service provider een verzoek tot verwijdering moet beoordelen en verwijderen. Het
verzoek van een officier van justitie heeft een dwingend karakter omdat een provider bij
weigering zelf strafrechtelijk veroordeeld kan worden. Op basis van deze bepaling ben
ik van mening dat een internet service provider ook op het verzoek van burgemeester tot
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verwijdering over zou moeten gaan in de gevallen van verstoringen van de openbare
orde. De internet service provider moet in deze gevallen op vrijwillige basis een
afweging maken en bepalen welk belang redelijkerwijs voorrang heeft.
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Hoofdstuk IV Fysieke-virtuele openbare orde
1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden beschreven die betrekking hebben op de
problematiek die in dit onderzoek centraal staan. Het gaat in deze voorbeelden om
uitingen of oproepen in de virtuele wereld die de fysieke openbare orde verstoren of
dreigen te verstoren. Dit hoofdstuk is een mengvorm van de voorgaande hoofdstukken
omdat de fysieke openbare orde en de virtuele openbare orde samenvallen. In elke zaak
worden de bevindingen en methodes uit voorgaande hoofdstukken toegepast. Tenslotte
wordt in de laatste paragraaf onderzocht welke problemen spelen bij dit onderzoek en of
voor de problematiek een oplossing gevonden kan worden.
2 L'apéro géant
Een van de voorbeelden die het onderwerp van dit onderzoek goed beschrijft is de zaak
met betrekking tot de Facebookborrels. Facebook is social media netwerk voor onder
andere scholieren, studenten en werknemers. Het wordt wereldwijd gebruikt en is zeer
populair onder studenten.
Gebruikers van Facebook roepen elkaar op om op een bepaalde locatie met
elkaar te gaan feesten en te drinken. Deze oproepen zijn spontaan en worden
georganiseerd op een willekeurige plaats in een land. Deze feesten worden zonder
overleg met de autoriteiten georganiseerd. Een voorbeeld van een dergelijk feest is
afkomstig uit Frankrijk waar het fenomeen L'apéro géant onder jongeren heel populair
is. Het volgende persbericht beschrijft de problematiek:
Frankrijk erg ongerust over "Facebookborrels"
In Nantes is een jongere gestorven tijdens een "apéro géant", een evenement waarbij
duizenden jongeren samenkomen om samen te drinken en te feesten. De 21-jarige
jongeman viel dronken van een brug. Lokale overheden zoeken al enkele weken naar
manieren om met de apéro's om te gaan. Al enkele weken raast een nieuwe rage door
Frankrijk. Jongeren organiseren in verschillende steden een "apéro géant". Via de
sociale netwerksite Facebook roepen ze zoveel mogelijk mensen op om op een bepaald
moment naar een bepaalde plaats te komen, om er samen het glas te heffen. Zo kwamen
in Nantes 9.000 mensen opdagen. Tientallen jongeren werden opgepakt voor
dronkenschap, drugshandel en vechtpartijen. De gemeentes zijn ontevreden met de
apéro's, en niet enkel omdat ze vooraf geen toelating kan geven. De apéro's brengen erg
veel overlast mee, zowel qua nachtlawaai, straatvuilnis en vandalisme als drank- en
drugsmisbruik. Bovendien is het erg moeilijk te voorspellen hoeveel volk zal komen
opdagen voor de Facebookborrels. Toch is het voor de gemeentes erg moeilijk om de
sociale initiatieven zomaar te verbieden, of om de organisatoren aansprakelijk te stellen
voor de overlast.
"De grootste Franse borrel ooit" in Parijs
Onder meer in Nîmes, Rijsel, Brest en Montpellier vonden de afgelopen weken al
dergelijke apéro's plaats. Telkens kwamen om en bij de 10.000 jongeren opdagen en
telkens belandden er zo'n 50 in comateuze toestand in het ziekenhuis. Zo'n 50.000
mensen hebben al bevestigd dat ze zullen deelnemen aan "de grootste Franse borrel
ooit". Die wordt gepland op 23 mei aan het plein bij de Eiffeltoren in Parijs. De
zenuwachtigheid bij het Parijse stadsbestuur en politie neemt toe. De "apéro géant" is
vergelijkbaar met de botéllon, die sinds vorig jaar erg populair is in Spanje. Ook in Gent
kwamen vorig jaar honderden jongeren samen op het Sint-Pietersplein om samen te
drinken en te feesten.114
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De risico's die een dergelijke borrel met zich meedraagt, zijn ontzettend groot. Dit soort
onverwachte feesten kunnen een gevaar opleveren voor de openbare orde. Het liefst wil
een burgemeester de oproep tot een Facebookborrel verwijderen om ervoor te zorgen
dat zo min mogelijk mensen naar zijn stad of dorp komen.
Voor de behandeling van deze kwestie moet een casus worden bedacht in
Nederland. Vooraf moet worden bekeken of voor een dergelijke activiteit een
evenementenvergunning is vereist. De borrels kunnen in sommige gevallen worden
aangemerkt als evenement en in sommige gevallen niet. Bij een evenement gaat het om
een festiviteit die toegankelijk is voor publiek en waarbij elke gemeente nadere
voorwaarden stelt met betrekking tot de afgifte van een evenementenvergunning. Deze
voorwaarden houden meestal rekening met het aantal verwachte personen en of
alcoholische dranken worden geschonken. Adang merkt in zijn artikel 'Flashmobs,
facebookborrels en spontane evenementen: een nieuwe uitdaging voor ordehandhavers'
het volgende op.115
„Duidelijk is ook dat de nieuwe media nieuwe mogelijkheden bieden om mensen te
mobiliseren. De principes zijn niet anders dan bij oproepen via mond-tot-mond reclame,
telefoon, of sms, maar met mobilisatie via een website, facebook of twitter kan in korte
tijd een grote groep mensen bereikt worden. In hoeverre die ook op een oproep ingaan
is nog heel wat anders, maar recente ontwikkelingen maken wel duidelijk dat
ordehandhavers de ontwikkelingen in de digitale wereld niet kunnen negeren en na
moeten gaan denken over de beste reactie op plotseling opkomende spontane
evenementen waar wel een oproep, maar geen organisator achter zit.‟116

Zoals Adang opmerkt gaat het om spontane evenementen waar geen duidelijke
organisator achter zit. Omdat organisators bij dit soort evenementen ontbreken kan
niemand hierop worden aangesproken en daarom moet een dergelijk probleem op
andere wijze worden opgelost. Mogelijk kan het probleem worden opgelost door
strafrechtelijk handhaving of door de openbaar-orderechtelijkehandhaving.
De zaak die in de volgende subparagraaf wordt besproken gaat over een oproep
op Facebook om een grootschalige borrel te organiseren in de gemeente Assen. De
burgemeester van de gemeente Assen wil de borrel voorkomen en vraagt zich af of hij
de oproep op Facebook onzichtbaar kan maken of verwijderen.
2.1 Oorzaak verstoring
De oorzaak van de verstoring is in deze zaak afkomstig van het internet. De oproep om
met elkaar te gaan feesten is dreigend voor de fysieke openbare orde in de gemeente
Assen. De burgemeester van Assen waar het feest zonder toestemming wordt
georganiseerd wil het liefst de oproep verwijderen of onzichtbaar maken. Door de
oproep te verwijderen of onzichtbaar te maken wordt getracht zo min mogelijk mensen
op de hoogte te stellen van het feest.
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2.2 Handhaven
In deze paragraaf wordt onderzocht wie bevoegd is om op te treden tegen de oproep op
Facebook. Allereerst zal ik onderzoeken of de burgemeester van Assen bevoegd is de
oproep van Facebook te verwijderen op basis van zijn openbare orde bevoegdheden.
Om te bepalen of de burgemeester van Assen bevoegd is om de oproep van
Facebook te verwijderen moet worden vastgesteld onder welke virtuele plaats Facebook
is onder te brengen. Naar mijn mening is Facebook een virtuele voor publiek
toegankelijke plaats omdat de oproep pas zichtbaar is nadat iemand zich registreert en
een profiel heeft aangemaakt. Hier vormt zich het eerste probleem omdat bij de
handhaving van de openbare orde de burgemeester en de politie in eerste instantie alleen
bevoegd zijn om op te treden op openbare plaatsen. Toch kan in sommige gevallen de
politie en burgemeester optreden in een voor publiek toegankelijk plaats indien de
gedraging een uitstralend effect heeft op de openbare ruimte. Indien deze uitstralende
effecten gevolgen hebben voor de openbare orde in de omgeving van deze voor publiek
toegankelijke ruimte of woning kan een burgemeester hiertegen optreden op basis van
artikel 174 Gemeentewet. Hierbij moet worden onderzocht of de oproep in de virtuele
voor publiek toegankelijke plaats een uitstralend effect heeft op de openbare orde in de
omgeving van de virtuele voor publiek toegankelijke plaats. Het is in dit geval moeilijk
om een afweging te maken omdat het enerzijds gaat om een fysieke plaats en anderzijds
om een fysieke plaats. Naar mijn mening is sprake van een uitstralend effect die
afkomstig is van de virtuele voor publiek toegankelijke plaats omdat de oproep gaat
leiden tot openbare orde verstoringen in de gemeente Assen. De oproep moet in deze
gevallen een uitstralend effect hebben op de omgeving van deze virtuele voor publiek
toegankelijke plaats. Naar mijn mening is dit ook mogelijk omdat Facebook niet
gebonden is aan grenzen. Indien een inwoner van de gemeente Assen lid is van
Facebook en de oproep leest is het uitstralende effect een gegeven feit. Naar mijn
mening kan een burgemeester dan op basis van artikel 174 Gemeentewet optreden.
Hypothetisch gezien is de burgemeester bevoegd om op te treden. Het is echter
onduidelijk welke burgemeester echt bevoegd is om op te treden. Deze onduidelijkheid
vloeit voort uit de unieke eigenschap van het internet. Het internet is namelijk niet
gebonden is aan specifieke grenzen. Om te bepalen welke burgemeester bevoegd is om
op treden op het internet wordt gebruik gemaakt van de theorieën uit de voorgaande
hoofdstukken.
De servers van Facebook staan hoogstwaarschijnlijk in de Verenigde Staten
waardoor de fysieke opslag van de uiting geen bevoegde Nederlandse burgemeester zal
aanwijzen. Hierdoor ben ik genoodzaakt de Kalimijnen-methode toe te passen omdat
deze wel een plaats van bevoegdheid zal aanwijzen. De Handlungsort van de uiting is
onbekend omdat onduidelijk is waar de oproep fysiek is geschreven. Daarom zal
gekeken moeten worden naar de Erfolgsort van de uiting. Dit is de plaats waar de
openbare orde dreigt te worden verstoord. De plaats waar de openbare orde fysiek
verstoord dreigt te worden is Assen. Deze plaats bepaalt dat de burgemeester van de
gemeente Assen bevoegd is om op te treden tegen de oproep op Facebook.
Vervolgens dient uitgezocht te worden op basis van welke bevoegdheid de
burgemeester van Assen de oproep kan laten verwijderen. De oproep is een
meningsuiting en kan niet zomaar beperkt worden. Deze bescherming komt voort uit het
derde lid van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM. Artikel 7 lid 3 Grondwet bevat
een algemene waarborg voor de vrijheid van meningsuiting voor andere middelen dan
drukpers en omroep. De burgemeester van Assen mag zoals uit de wetsgeschiedenis
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blijkt een verspreiding van iemands mening die tot ernstige wanordelijkheden kan
leiden verbieden ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar.
Hierbij mag de burgemeester alleen de verspreiding van de uiting beperken.
De oproep op Facebook is naar mijn mening een uiting die tot ernstige
wanordelijkheden kan leiden. De burgemeester mag met artikel 174 Gemeentewet op
basis van toezicht op de voor publiek toegankelijke openstaande gebouwen bevelen
geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.
Met betrekking tot de inperking van de vrijheid van meningsuiting moet deze
een basis hebben in een formele wet. In deze zaak is dat artikel 174 Gemeentewet.
Daarnaast moet de inbreuk een legitiem doel hebben. De legitimiteit kan gevonden
worden uit de opsomming van artikel 10 lid 2 EVRM. De legitimiteit tot optreden kan
gevonden worden in de bescherming van de openbare veiligheid of het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten. Naast de wettelijke basis en de legitimiteit moet
de inbreuk ook noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Hier moet een ‘fair
balance’-test worden gedaan. Het gaat er daarbij om of een behoorlijk evenwicht is
gerealiseerd tussen de eisen van het algemene belang enerzijds en de bescherming van
de individuele mensenrechten anderzijds. Het algemene belang in deze zaak is enerzijds
de beperking van een verspreiding van een oproep die mogelijk tot ernstige
wanordelijkheden zal leiden en anderzijds de vrijheid van degene die de oproep heeft
geplaatst om deze uitlatingen te doen. In dit geval ben ik van mening dat het belang van
één persoon niet opweegt tegen de algemene belangen van de burgemeester. De
beperking van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM lijkt dan ook mogelijk.
Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord wie de burgemeester van
Assen kan bevelen om de oproep van het internet te laten verwijderen. Hier loop ik
tegen het problematische deel van dit onderzoek aan omdat de politie in eerste instantie
geen bevoegdheid heeft om een uiting van een server te verwijderen. Maar op basis van
een ingewikkelde constructie kan de politie toegang krijgen tot de server locatie en de
oproep verwijderen. De politie kan op basis van een machtiging van de burgemeester
via de Algemene wet op het binnentreden toegang verkrijgen tot een server locatie. Op
basis van zijn bevoegdheden uit artikel 174 Gemeentewet kan de burgemeester bevelen
geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn. Op
basis van dit artikel kan de politie met een deskundige de oproep van de server beletten,
voorkomen of beëindigen.
In de hiervoor beschreven zaak is het maar de vraag of de officier van justitie
bevoegd is om op te treden. Omdat een oproep tot een borrel niet strafbaar is gesteld. De
officier kan enkel en alleen optreden indien de borrel fysiek plaatsvindt. De officier van
justitie kan dan bijvoorbeeld op grond van openbare dronkenschap, vernielingen of
baldadigheid optreden maar kan voortijdig niks doen. Terwijl in dit soort situaties het
juist gewenst is om vooraf te kunnen optreden en het gevaar te beperken.
Het is evident dat de oproep gaat leiden tot verstoringen van de openbare orde en
de burgemeester in dat soort gevallen de aangewezen persoon is om op te treden. Op
basis van de Algemene wet op het binnentreden kan een burgemeester de politie
machtigen tot binnentreden van een server locatie en met zijn bevoegdheden uit de
Gemeentewet de politie opdracht geven tot verwijdering van de oproep of uiting. Deze
constructie is ingewikkeld en niet eenvoudig toepasbaar. De huidige wet- en
regelgeving moet daarom worden aangepast om op een eenvoudigere wijze te kunnen
optreden tegen oproepen of uitingen op het internet die de fysieke openbare orde
verstoren.

59

3 Aanzetten tot oproer door Omroep Brabant
Een ander voorbeeld die het onderwerp van deze scriptie goed beschrijft is de zaak over
de dorpen Veen en Aalburg in de gemeente Aalburg. De dorpen Veen en Aalburg
houden er een uit de hand gelopen Nieuwjaarstraditie op na. Deze traditie houdt in dat
de bewoners van de dorpen met Nieuwjaar autowrakken in brand steken. Deze traditie
heeft gezorgd voor diverse ongeregeldheden en harde confrontaties tussen de politie en
de auto stokers. Volgens Buijserd die van 2003 tot en met eind 2007 burgemeester van
de gemeente was speelde de media en dan met name Omroep Brabant een belangrijke
rol bij het provoceren van de bewoners. Buijserd stelt in een interview dat hij zich niet
altijd weet te herkennen in de mediaberichtgeving. Zo stelt Buijserd in dit interview dat:
„Doordat de gemeentevoorlichter en de politievoorlichter goed op elkaar waren
ingespeeld, was de berichtgeving in het gros van de media helder. Daarbij speelde mee
dat de gemeentevoorlichter een goed contact had met de media, in het bijzonder met het
Brabants Dagblad.‟ Omroep Brabant blijkt echter minder coöperatief. „Ze deden in mijn
optiek niet echt aan objectieve berichtgeving. De omroep vroeg de mensen in Veen,
inclusief de oproerkraaiers, wat ze van de situatie vonden. De Omroep is onze
rampenzender, dus aan welke kan stonden ze nou? Ze hadden ook hun internetforum,
dat er op gericht leek om de bevolking op te zetten tot een oproer. Toen wij het gevoel
kregen dat het forum uit de hand ging lopen, hebben we ingegrepen. Het leek mij
verstandig om Omroep Brabant op het matje te roepen. Uiteindelijk is met de omroep
afgesproken om een webmaster de ergste zaken van het forum te laten verwijderen.‟117

In deze zaak gaat het om Omroep Brabant die niet coöperatief meewerkt. De omroep
plaatst op haar internetforum berichten die gericht lijkten te zijn om de bevolking van
Veen en Aalburg aan te zetten tot oproer. De gemeente heeft het forum in de gaten
gehouden en heeft ingegrepen toen de berichten op het forum uit de hand gingen lopen.
Burgemeester Buijserd heeft de omroep op het matje geroepen en afgesproken dat de
berichten tot een oproer worden verwijderd.
3.1 Oorzaak verstoring
De verstoringen in de gemeente Aalburg worden veroorzaak door het in brand steken
van auto‟s. Het in brand steken van auto's is een Nieuwjaarstraditie van de bewoners
van de omliggende dorpen. Tegen deze fysieke verstoring kan de burgemeester
optreden. De verstoringen worden echter gestimuleerd door de media door op
internetfora de mensen aan te zetten tot oproep. De berichten op het internetfora
stimuleren de bewoners tot openbare orde verstoringen en deze wil de burgemeester
verwijderen.
3.2 Handhaven
Zoals uit voorgaand voorbeeld omtrent de Facebookborrels is gebleken kan de
burgemeester op basis van zijn openbare orde bevoegdheden overgaan tot de
verwijdering van oproepen op het internet. Dit optreden kan de burgemeester doen door
middel van een lastige constructie via de Algemene wet op het binnentreden. In dit
geval is echter sprake van aanzetten tot oproer. Dit is strafbaar gesteld in artikel 131
Wetboek van Strafrecht. Op basis hiervan kan de officier van justitie optreden en op
basis van het nieuwe wetsvoorstel 'Versterking bestrijding Computercriminaliteit' de
oproepen in de toekomst van het internet verwijderen. Omdat het wetsvoorstel nog niet
117
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in werking is getreden dient de officier op basis van de Notice-and-Take-Down
gedragscode de internet service provider te verzoeken de uiting te verwijderen. Indien
de internet service provider dit weigert kan de officier van justitie op basis van artikel
54a Wetboek van Strafrecht de internet service provider zelf strafrechtelijk vervolgen.
De officier van justitie is in deze zaak niet in staat om de oproepen op de internetfora te
verwijderen omdat hij daarvoor geen bevoegdheden heeft. De officier heeft namelijk
met de huidige wetgeving geen zelfstandige bevoegdheid om de strafbare uiting of
oproep te verwijderen. Op basis van artikel 172 lid 2 Gemeentewet kan de burgemeester
mogelijke optreden omdat een burgemeester met dit artikel strafbare voorschriften mag
beletten of beëindigen.
In de gevallen dat een virtuele oproep strafbaar is en gevolgen heeft voor de
openbare orde kan de burgemeester met een ingewikkelde constructie optreden. Dit in
tegenstelling tot de officier van justitie die met zijn bevoegdheden wel kan overgaan tot
vervolging maar niet de bevoegdheden heeft om over te gaan tot verwijdering van de
strafbare oproep. Het nieuwe wetsvoorstel zal de officier van justitie wel voorzien met
een dergelijk bevoegdheid. Uit deze zaak kan worden geoconcludeerd dat met de
huidige wet- en regelgeving de burgemeester meer bevoegdheden heeft dan de officier
van justitie om op te treden op het internet.
4 Het schaduwen van een ex-zedendelinquent.
De volgende zaak speelt zich af in de gemeente Eindhoven. De buurtbewoners van een
wijk in Eindhoven zijn ervan op de hoogte dat in hun wijk een veroordeelde
zedendelinquent woont. De bewoners zijn ontevreden met de aanwezigheid van deze
ex-zedendelinquent en vrezen dat hij de kinderen in de wijk gaat lastigvallen. De
buurtbewoners besluiten een buurtwacht op te richten en de man in de gaten te houden.
De buurtwacht heeft een website opgericht met informatie over de wijk en de reden tot
oprichting van een burgerwacht. Naast deze algemene informatie is een rooster op de
website geplaatst waar de buurtbewoner op kunnen aangeven wanneer zij de exzedendelinquent in de gaten gaan houden. Op het rooster staat expliciet vermeldt dat het
om de veroordeelde zedendelinquent uit de wijk gaat en dat het van levensbelang is dat
hij geen uur alleen mag worden gelaten.
De ex-zedendelinquent merkt op dat hij door verschillende buurtbewoners wordt
gevolgd en dat er 24 uur per dag buurtbewoners voor zijn woning staan. Hij ervaart dit
als hinder en kaart dit aan bij de gemeente. De burgemeester wordt ingelicht en is van
mening dat het achtervolgen en het rooster voor een verstoring van de openbare orde in
zorgt. De burgemeester is van mening dat de burgerwacht te ver gaat en wil als eerste
het rooster van het internet verwijderen. Daarom moet onderzocht worden of de
burgemeester van Eindhoven kan optreden op basis van zijn openbare orde
bevoegdheden.
4.1 Oorzaak verstoring
In deze zaak is sprake van onrechtmatige hinder veroorzaakt door een rooster op het
internet. Dit rooster is door de burgerwacht opgesteld om een ex-zedendelinquent 24
uur per dag in de gaten te houden. Buurtbewoners van de wijk tekenen zich in op het
rooster om zo de tijdsdruk onderling te verdelen. De burgemeester is van mening dat het
continue in de gaten houden van de man en het rooster op het internet de openbare orde
in de wijk verstoord. De burgemeester van Eindhoven vraagt zich af of hij op basis van
zijn openbare orde bevoegdheden het rooster van het internet kan laten verwijderen.
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4.2 Handhaven
Voordat de zaak behandeld wordt moet eerst worden onderzocht of in deze kwestie de
officier van justitie kan optreden op basis van een strafrechtelijk voorschrift. Het volgen
en het toezicht houden bij de woning van de ex-veroordeelde kan mogelijkerwijs onder
het strafvoorschrift stalking worden onderbracht. Stalking is in artikel 285b Wetboek
van Strafrecht ondergebracht en stelt:
„Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders
persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen
of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met
een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde
categorie.‟

Zoals uit het artikel blijkt moet het gaan om één persoon die stelselmatig opzettelijk
inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer. In deze zaak is dat niet het geval
omdat het observeren en volgen elke keer door een andere buurtbewoner wordt
afgewisseld. Dit artikel geeft dus geen basis voor de officier van justitie om
strafrechtelijk op te treden
De burgemeester kan natuurlijk optreden als sprake is van daadwerkelijk
verstoring van de openbare orde. Dit is het geval als buurtbewoners de rechtsorde
verstoren in de omgeving van de woning van de ex-pedofiel. Maar kan de burgemeester
ook het virtuele rooster die de fysieke orde verstoort verwijderen?
De burgemeester is in deze zaak in staat om het rooster van de internetpagina te
verwijderen omdat hij de politie op basis van de Algemene wet op het binnentreden kan
machtigen om de server locatie waar het rooster is opgeslagen te betreden. Op basis van
artikel 175 Gemeentewet kan de burgemeester de politie opdracht geven om de
verstoring van de openbare orde te voorkomen, beletten of te beëindigen. De politie kan
dan met bijvoorbeeld een deskundige de oproep op de server verwijderen om de
verstoring te beëindigen.
Deze constructie is ingewikkeld en niet eenvoudig toepasbaar. De huidige weten regelgeving moet daarom worden aangepast om op een eenvoudigere wijze te
kunnen optreden tegen oproepen of uitingen op het internet die de fysieke openbare
orde verstoren.
5 De opruiende Twitteraar
Twitter is een sociaal netwerk waarop microbloggen worden geplaatst. Twitter is
eigendom en wordt geëxploiteerd door Twitter inc, dit bedrijf maakt het zijn gebruikers
mogelijk om de blogs te plaatsen en te lezen. Deze zogenaamde tweets zijn op tekst
gebaseerde berichten van maximaal 140 tekens en zijn op de profielpagina van een de
Twitteraar te zien. Deze tweets zijn standaard voor het publiek zichtbaar, maar bloggers
kunnen aangeven dat de tweets alleen zichtbaar zijn voor hun vrienden of volgelingen.
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2010 heeft een 18 jarige Hagenaar
een tweet op zijn openbare Twitter pagina gezet waarin hij een oproep doet om tijdens
de wedstrijd Nederland-Uruguay op 6 juli 2010 te rellen. De tweet die hij plaatst zag er
als volgt uit:
„Stille agenten moeten aan het gas.‟ En even later: „Met z‟n allen massaal naar het
Jonckbloetplein.‟
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Deze opruiende tweet was voor iedereen toegankelijk. De man is door de politie
aangehouden en is vast gehouden tot na de WK-finale. De woordvoerder van de politie
stelde dat op basis van opruiing mensen meerdere dagen in hechtenis kunnen worden
gehouden, ook voor opruiende teksten op Twitter. De politiewoordvoerder sluit niet uit
dat verdere arrestaties naar aanleiding van opruiende tweets op Twitter zullen
plaatsvinden. De burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen kondigde daarna aan
extra maatregelen te zullen nemen om rellen tijdens de WK-finale te voorkomen.
De plaats waar de man naar verwijst is een plein in de Haagse wijk Laakkwartier
en is berucht vanwege de rellen rond voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Ook
op de dag van de tweet ging het mis. De mobiele eenheid moet hard ingrijpen om
honderden relschoppers in bedwang te houden en arresteerde zeventien mensen.
De Hagenaar die de tweet op internet plaatste is opgepakt voor opruiing en bedreiging
en op hem is twee dagen na zijn arrestatie snelrecht toegepast. De rechter veroordeelde
de Hagenaar tot honderd uur taakstraf. Voor het eerst is iemand vanwege opruiende
berichten op Twitter vervolgd. Om een beeld te krijgen van een opruiende oproep op
Twitter is een tweet van de veroordeelde opgenomen in de bijlage.118
5.1 Oorzaak verstoring
De openbare orde in dit voorbeeld wordt verstoord door de rellen die plaatsvinden op
het Jonckbloetplein in Den Haag. Een aantal van de mensen die zich op het
Jonckbloetplein hebben verzameld zijn uit op ruzie en zoeken het gevecht op met de
politie. Het Jonckbloetplein kan aangemerkt worden als een openbare plaats in de zin
van artikel 1 lid 1 Wet Openbare Manifestaties omdat het een plaats is waar men komt
en gaat en openstaat voor het publiek. Het verblijf op het plein is ook niet aan een
bepaald doel gebonden. De verstoring van de rechtsorde op het plein is waarschijnlijk
veroorzaakt door een oproep tot rellen op Twitter. In de opruiende tweet wordt
opgeroepen om naar het plein te gaan en daar te gaan rellen met de aanwezige politie.
5.2 Handhaven
Voordat onderzocht wordt of een burgemeester op basis van zijn openbare orde
bevoegdheden kan optreden tegen de opruiende uiting op het internet moet eerst worden
onderzocht of de officier van justitie kan optreden tegen de opruiende uiting. Zoals uit
voorgaande blijkt is de opruiende Twitteraar veroordeeld. De officier van justitie is dus
bevoegd om op te treden. Op dit moment moet de officier van justitie een verzoek doen
aan de internet service provider om de oproep te verwijderen. Met het wetsvoorstel
'Versterking Bestrijding Computercriminaliteit' kan de officier een strafbare oproep of
uiting direct verwijderen. Met de huidige bevoegdheden van de officier van justitie kan
hij niet de oproep verwijderen omdat hij daarvoor geen bevoegdheden heeft.
6 Wetsvoorstel: 'Versterking Bestrijding Computercriminaliteit'
6.1 Inleiding
Een nieuw wetsvoorstel staat in de planning met de naam: Versterking bestrijding
Computercriminaliteit. Dit wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de
officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen.119 Naast
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dit doel bevat het wetsvoorstel nog een aantal bevoegdheden maar deze zijn niet
relevant voor dit onderzoek.
6.2 Wetsvoorstel
Het doel van het wetsvoorstel is om burgers in meer gevallen te beschermen tegen
misbruik van computergegevens. Technische ontwikkelingen maken het steeds
eenvoudiger vertrouwelijke informatie uit een computer over te nemen en op het
internet te zetten waarmee die voor grote groepen toegankelijk wordt. Dat is schadelijk
voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers en daarom is verruiming van
strafrechtelijke bescherming noodzakelijk. Het wetsvoorstel bevat drie elementen
waarvan
de
eerste
voor
deze
scriptie
van
belang
kan
zijn.
Het gaat dan om de zelfstandige bevoegdheid van een officier van justitie om strafbare
gegevens van het internet te laten verwijderen. De officier van justitie kan daarbij een
dwangsom opleggen.
Mogelijk kan dit wetsvoorstel een rol spelen bij de handhaving van de openbare
orde door de burgemeester. Wanneer een uiting op het internet gevaar oplevert voor de
fysieke openbare orde in een gemeente wil een burgemeester zoals uit voorgaande
casussen is gebleken de verspreiding van de uiting zoveel mogelijk beperken.
Het huidige wetsvoorstel voorziet niet in de bevoegdheid om als burgemeester
een oproep of uiting op het internet te verwijderen indien deze bedreigend is voor de
openbare orde. De enige mogelijkheid die een burgemeester op dit moment heeft om
een oproep of uiting op het internet te verwijderen is door middel van een lastige
constructie met de Algemene wet op het binnentreden en op basis van een verzoek aan
een internet service provider om een oproep of uiting te verwijderen.
De wetgever dient naar mijn mening het wetsvoorstel aan te passen en een
artikel toe te voegen of te wijzigen die expliciet de bevoegdheid aan een burgemeester
geeft om een oproep of uiting die de openbare orde dreigt te verstoren te verwijderen of
ontoegankelijk te maken. De wetgever moet daarvoor artikel 125p en 125q van het
Wetboek van Strafvordering in het wetsvoorstel wijzigen. Het wetsvoorstel moet er dan
als volgt uit komen te zien.
Artikel 125p
1. De officier van justitie of de burgemeester kunnen van een aanbieder van een
communicatiedienst of van degene die de beschikkingsmacht heeft over een
geautomatiseerd werk, vorderen om onverwijld alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om gegevens die worden opgeslagen of
doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een
strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten of ter voorkoming van
verstoringen die een dreiging vormen voor de openbare orde.
2. De vordering is schriftelijk en vermeldt:
a. het strafbare feit en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
aanduiding van de verdachte;
b. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat ontoegankelijk making van de
gegevens nodig is om een strafbaar feit of een verstoring van de openbare orde door
hinder of gevaar te beëindigen of te voorkomen;
c. zonodig de dwangsom die wordt verbeurd bij het niet of niet tijdig opvolgen van de
vordering.
3. Artikel 125o, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 125q
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1. De officier van justitie of de burgemeester kunnen in de vordering, bedoeld in artikel
125p, een dwangsom opleggen aan degene tot wie de vordering is gericht.
2. Onder een dwangsom wordt verstaan een verplichting tot betaling van een geldsom
indien niet of niet tijdig aan de vordering, bedoeld in artikel 125p, wordt voldaan.

De wijzigingen die ik voorstel kunnen echter tot bezwaren leiden omdat het Wetboek
van Strafvordering gericht is op bevoegdheden van de officier van justitie. Het is
daarom niet wenselijk om de burgemeester een bevoegdheid te geven in een wet die
bevoegdheden geeft met betrekking tot de strafbare gedragingen. Daarom is het
verstandiger om een nieuw wetsvoorstel te schrijven die expliciet de bevoegdheid geeft
aan de burgemeester om uitingen in digitale media te verwijderen indien deze de
openbare verstoren of dreigen te gaan verstoren. Het huidige wetvoorstel moet naar
mijn mening worden ingetrokken en een nieuw wetvoorstel moet worden geschreven
waarin zowel de burgemeester als de officier van justitie bevoegdheden verkrijgen in
verband met deze problematiek. Dit nieuwe wetsvoorstel moet een basis krijgen in een
nieuw te vormen formele wet. Deze formele wet kan bijvoorbeeld de Algemene wet
inzake digitale criminaliteit en verstoringen gaan heten.
7 Conclusie
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat een burgmeester door middel van een
complexe constructie een uiting op het internet die de openbare orde verstoort of dreigt
te verstoren kan verwijderen. Indien een oproep of een uiting op het internet strafbaar is,
kan deze worden aangepakt door de officier van justitie. De officier van justitie heeft op
dit moment geen zelfstandige bevoegdheid om een strafbare uiting op het internet te
verwijderen. De mogelijkheid tot verwijdering is op dit moment gebaseerd op de
Notice-and-Take-Down gedragscode van de internet service providers. In deze gevallen
verzoekt de officier van justitie de internet service provider om de uiting te verwijderen.
De internet service provider kan dit weigeren maar loopt dan het risico om zelf
strafrechtelijk te worden vervolgd.
De bevoegdheid tot verwijdering van gegevens op internet wordt in de toekomst
mogelijk versoepeld door een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel 'Versterking bestrijding
Computercriminaliteit' geeft de officier van justitie een mogelijk om een uiting op het
internet te verwijderen zonder een verzoek te doen aan de internet service provider. De
bevoegdheid uit wetsvoorstel om een strafbare oproep of uiting te verwijderen is alleen
toegekend aan de officier en niet voor de burgemeester.
Naar mijn mening maakt de wetgever hier een grote fout omdat op deze manier
uitingen of oproepen die niet strafbaar zijn maar wel grote gevolgen hebben voor de
fysieke openbare orde op een zeer lastige wijze door de burgemeester kunnen worden
aangepakt. Zoals uit bijvoorbeeld de casus van de Facebookborrels is gebleken, is het in
deze tijd noodzakelijk om voor zowel de officier van justitie als de burgemeester een
bevoegdheid te geven tot verwijdering.
Op dit moment zou ik zonder problemen een oproep op Twitter kunnen plaatsen
met een aankondiging voor een groot feest in Vianen. De oproep bereikt met gemak een
grote groep mensen en kan leiden tot een feest met meer dan 30.000 mensen. Deze
oproep is naar mijn mening bedreigend voor de openbare orde want een samenkomst
van 30.000 mensen kan leiden tot grote problemen. De burgemeester van de gemeente
Vianen wil de oproep die ik heb geplaatst verwijderen omdat deze naar zijn oordeel
voor ongeregeldheden gaat zorgen. Met de huidige wet- en regelgeving is de
burgemeester in staat om mijn oproep te verwijderen door middel van een ingewikkelde
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constructie. Met mijn oproep op Twitter wordt geen strafrechtelijk voorschrift
overtreden dus de officier van justitie kan niets doen. De wetgever heeft naar mijn
mening nagelaten om een expliciete bevoegdheid toe te kennen die eenvoudiger kan
inspelen op dit soort onwenselijke maar reële situaties.
Tenslotte ben ik tot de conclusie gekomen om het huidige wetsvoorstel
„Versterking bestrijding Computercriminaliteit‟ te wijzigen of in te trekken. Indien het
huidige wetsvoorstel wordt ingetrokken moet een nieuw wetsvoorstel worden
geschreven waar zowel de officier van justitie en de burgemeester expliciete
bevoegdheden tot de hiervoor beschreven problematiek verkrijgen. Deze bevoegdheden
moeten worden gegeven ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van
nieuwe strafbare feiten of ter voorkoming van verstoringen afkomstig van de virtuele
wereld die een dreiging vormen voor de openbare orde. Daarbij moet een mogelijkheid
worden geboden om de strafbare of verstorende gegevens die worden opgeslagen of
doorgegeven te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
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Hoofdstuk V Samenvatting, conclusie en aanbevelingen
1 Inleiding
Op internet geplaatste uitingen of oproepen gaan in de toekomst een steeds
belangrijkere rol spelen. Nu al zien we dat virtuele uitingen of oproepen ingrijpende
gevolgen kunnen hebben voor de fysieke openbare orde in gemeenten. Deze problemen
zullen de komende jaren steeds groter worden. Het lijkt alsof de komst van nieuwe
technieken en media ongemerkt aan de wetgever is voorbijgegaan. De wetgever zal
daarom in de komende jaren in nieuwe wet- en regelgeving moeten investeren en
rekening gaan houden met de virtuele wereld. Om mee te kunnen gaan met de tijd moet
de wet- en regelgeving meer techniek onafhankelijk worden geschreven. De vraag die in
dit onderzoek centraal stond, is of de huidige openbare-ordebevoegdheden van een
burgemeester voldoende zijn om verstoringen of dreigende verstoringen van de fysieke
openbare orde tegen te gaan indien deze veroorzaakt worden door uitingen in de virtuele
wereld.
2 Terugblik
2.1 Fysieke openbare orde
In dit onderzoek heb ik eerst bestudeerd hoe het huidige openbare-orderecht in elkaar
zit. In hoofdstuk 1 is een beschrijving gegeven van het begrip openbare orde. Hierbij
heb ik het begrip openbaar en het begrip orde gedefinieerd.
Van openbaar kan worden gesproken als een plaats waar men komt en gaat,
openstaat voor publiek. Deze openbare plaats is in beginsel voor een ieder vrij om er te
komen en te gaan. Het verblijf op een dergelijke plaats wordt door de rechthebbende
niet aan een bepaald doel verbonden. Voorbeelden van openbare plaatsen zijn:
plantsoenen die voor een ieder openstaan, de voor een ieder vrij toegankelijke gedeelten
van overdekte passages, winkelgalerijen, stationshallen en vertrekhallen van
vliegvelden, waterwegen en recreatieplassen.
Naast openbare plaatsen zijn er volgens de Wet Openbare Manifestaties ook
niet-openbare plaatsen. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie subcategoriën: de
voor publiek toegankelijke plaatsen, de niet-voor publiek toegankelijke plaatsen en
woningen. de voor publiek toegankelijke plaats. De voor publiek toegankelijk plaatsen
van artikel 139f Wetboek van Strafrecht worden in de toelichting op dit artikel als volgt
beschreven:
„Een lokaal is voor het publiek toegankelijk indien het feitelijk toegankelijk is voor een
in beginsel onbeperkt aantal personen b.v. een restaurant, een museum. Ook een lokaal
dat niet toegankelijk is voor een bepaalde groep personen (b.v. niet voor minderjarigen)
blijft voor het publiek toegankelijk evenals het lokaal waarvan de toegang slechts aan
een bepaalde groep wordt toegestaan, indien die groep in beginsel een onbeperkt aantal
personen omvat (b.v. uitsluitend toegankelijk voor reizigers).‟120

Men zou kunnen zeggen dat het bij de voor publiek toegankelijke plaatsen gaat om
plaatsen die openstaan voor het publiek, maar waarvan het verblijf door de gerechtigde
aan een bepaald doel wordt gebonden. De niet-voor publiek toegankelijke plaatsen
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worden in de toelichting op artikel 139f van het Wetboek van strafrecht bepaald als
volgt omschreven:
„Niet voor het publiek toegankelijke lokalen zijn b.v. een hotelkamer, een lokaal
uitsluitend toegankelijk voor leden van een vereniging of een bepaald gezelschap; ook
kantoor- en bedrijfsruimten kunnen onder dit begrip vallen.‟121

Brouwer en Schilder leggen de niet voor publiek toegankelijke plaats aan de hand van
artikel 174a lid 2 Gemeentewet als volgt uit.
„Dit begrip omvat alle ruimten waarin de aldaar gebezigde activiteiten zich in
beslotenheid voltrekken, maar niet sprake is van woning. Men kan denken aan een
schuur, garage, berging, als ook aan een sociëteits- of verenigingsgebouw, voor zover
de activiteiten hierin uitsluitend gericht zijn op een besloten groep van personen.‟122

De laatste categorie van plaatsen wordt gevormd door de woningen. Om het begrip
woning te definiëren, maak ik gebruik van de toelichting op de Algemene wet op
binnentreden:
„Of een ruimte een woning is, wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke
kenmerken zoals de bouw en de aanwezigheid van een bed en ander huisraad, maar ook
door de daaraan werkelijk gegeven bestemming. J. Remmelink spreekt in dit verband
van de «bewoningswil» (Noyon/Lan-gemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht,
artikel 138, aant. 15). De woning behoeft niet in een woonhuis gelegen te zijn. Tal van
woningen bevinden zich in woonwagens en woonschepen. Daarnaast kan in een ander
schip (Rb Alkmaar 5 april 1898, W. 7122) of in een tent, caravan, keet of barak een
woning zijn ingericht. Onder omstandigheden (bij voorbeeld langdurig verblijf met
permanent karakter) kan volgens het commentaar op het Wetboek van Strafvordering
van A. L. Melai (artikelen 120-123, aant. 5) ook een hotelkamer als woning gelden.
Naar het oordeel van Remmelink daarentegen is zelfs niet vereist dat men in een ruimte
langdurig verblijf houdt. «Wel kan uiteraard een heel korte tijd een indicatie zijn, dat de
bewoningswil niet aanwezig was, en dat er ook feitelijk niet gewoond zal zijn». De
hotelkamer waar iemand de nacht doorbrengt beschouwt hij als diens woning (t.a.p.).‟123

Hieruit blijkt dat een ruimte feitelijk in gebruik moet zijn als woning. De ruimte moet
de bestemming woning hebben. Deze bestemming kan worden afgeleid worden uit de
aanwezigheid van een bed en sanitaire voorzieningen en wil tot het bewonen.
Vervolgens is het begrip orde onderzocht. Onder orde wordt verstaan de situatie
waarin een ieder zich aan de rechtsregels houdt, dat wil zeggen dat men geen strafbare
gedragingen verricht of zich schuldig maakt aan het veroorzaken van onrechtmatige
hinder of gevaar.
Het verklaren van de begrippen openbaar en orde resulteert in een definitie van
het begrip openbare orde, die als volgt luidt.
Van openbare orde kan worden gesproken indien zich een situatie voordoet waarin
iemand zich op een plaats bevindt die te boek staat als openbaar in de zin van de Wet
openbare manifestatie en waar deze persoon zich onthoudt van het verrichten van
strafbare gedragingen en het veroorzaken van onrechtmatige hinder of gevaar.
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2.2 Virtuele openbare orde
Kunnen we nu ook van een virtuele openbare orde spreken? En kunnen we voor het
internet een zelfde onderscheid maken voor plaatsen als we hiervoor deden? Dit kan
relevant zijn in twee situaties. In de ene wordt de openbare orde op het internet
verstoord. Onder het begrip openbare orde in virtuele orde wordt verstaan de situatie
waarbij een ieder zich aan de rechtsregels houdt, dat wil zeggen dat men geen strafbare
gedragingen verricht of zich schuldig maakt aan het veroorzaken van onrechtmatige
hinder of gevaar. Op verstoring van de virtuele openbare orde richt mijn scriptie zich
echter niet.
Ik richt mij op de „mengvorm‟, de situatie waarin er op internet een uiting wordt
gedaan of een oproep wordt geplaatst met dreigende gevolgen voor de fysieke openbare
orde. Kan de burgemeester dan met zijn traditionele ordebevoegdheden een boodschap
van het internet verwijderen? Met die bevoegdheden kan hij in de virtuele wereld
uitsluitend op openbare plaatsen ingrijpen. Kunnen we nu op internet ook een
onderscheid maken tussen openbare en niet-openbare plaatsen?
Van een virtuele openbare plaats kan naar mijn mening worden gesproken als
het gaat om een virtuele plaats waar men komt en gaat, een plaats die openstaat voor
publiek, waar het voor een ieder vrij is om er te komen en te gaan. Het verblijf op een
dergelijke virtuele plaats wordt door de rechthebbende niet aan een bepaald doel
verbonden.
Bij een virtuele openbare plaats moet dan sprake zijn van een digitale locatie die
openstaat voor publiek en waar een bezoeker vrij is om te komen zonder aan bepaalde
eisen te voldoen. In de virtuele wereld bestaan naar mijn mening dergelijke plaatsen.
Hierbij kan gedacht worden aan bepaalde internetwebsites. Het bezoeken van
bijvoorbeeld de internetpagina http://www.wikipedia.nl is voor een ieder toegankelijk en
staat open voor het publiek. Daarnaast kan de website benaderd worden zonder
toestemming of wachtwoord van de beheerder. Het bezoek is niet gebonden: men kan
de site raadplegen, maar evenzeer wijzigen. Van discussiesites zou men hetzelfde
kunnen zeggen.
De virtuele niet-openbare plaatsen kunnen we weer onderscheiden drie
subcategorieën: virtuele voor publiek toegankelijke plaatsen, virtuele niet-voor publiek
toegankelijke plaatsen en virtuele woningen.
Van een virtueel voor publiek toegankelijke plaats is sprake bij een
internetplaats die voor publiek openstaat, maar waarvan het bezoek aan een bepaald
doel gebonden is. Men kan hierbij denken aan internetfora die gericht zijn op een
bepaald onderwerp. Dit soort fora zijn vrij te bezoeken maar de inhoud is niet direct
zichtbaar. Voor het bekijken van een dergelijke plaats moet altijd een extra handeling
worden verricht. Bezoekers moeten bewust de website opzoeken en de tijd nemen om
zich te registreren. Na deze handelingen is het mogelijk om volledig toegang te krijgen
tot de plaats. Deze manier van handelen lijkt op wat zich in de fysieke wereld afspeelt.
Voor het bezoeken van een voetbalwedstrijd moet bijvoorbeeld ook eerst een
toegangsbewijs worden gekocht voordat toegang kan worden verkregen tot het stadion.
Van een virtuele niet-voor publiek toegankelijke plaats is sprake indien het
verblijf is gericht op een besloten groep van personen. Hierbij moet voornamelijk in de
richting van de overheid en grote bedrijven worden gekeken. Deze instanties hebben
interne netwerken die in beginsel niet zijn aangesloten op het internet, dit zijn de
zogenaamde intranetten. Met deze intranetten kunnen medewerkers van bijvoorbeeld
het Ministerie van Justitie bepaalde informatie bekijken en eventueel wijzigen. Deze
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informatie is alleen te raadplegen in de gebouwen van het Ministerie zelf en uitsluitend
toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers.
Tenslotte aandacht voor de virtuele woningen. Het gaat daarbij om een object
dat een privédomein is van een persoon en afgesloten kan worden voor andere mensen.
Hierbij kan gedacht worden aan e-mailboxen die enkel en alleen te benaderen zijn door
de rechtmatige gebruiker.124 Naast deze e-mailboxen kan men denken aan computers die
door middel van een wachtwoord of biometrisch gegeven vergrendeld zijn. Het blijken
van een feitelijk gebruik in de virtuele wereld is moeilijk maar naar mijn mening niet
onmogelijk. Bij een feitelijk gebruik kan gedacht worden aan de aanwezigheid van
recente verstuurde e-mails in e-mailboxen. Bij geïsoleerde computers kan het feitelijk
gebruik blijken uit de aanwezigheid van documenten die recent zijn gebruikt.
2.3 Waar mag de burgemeester optreden
In deze paragraaf beschrijf ik op welke van deze plaatsen een burgemeester op basis van
zijn openbare ordebevoegdheden mag optreden.
2.3.1 Optreden op fysieke plaatsen
Bij het handhaven van de openbare orde op basis van artikel 172 lid 2 en lid 3 en 175 lid
1 Gemeentewet is de burgemeester uitsluitend bevoegd om op te treden op openbare
plaatsen. Soms kan de burgemeester echter ook optreden op een voor publiek
toegankelijke plaats. Art.174 Gemw bepaalt dat hij op een zodanige plaats kan ingrijpen
als er sprake is van een gevaar voor de gezondheid of veiligheid. In een enkel geval kan
de burgemeester op grond van Art. 174a Gemw zelfs in een woning of niet-voor publiek
openstaande plaats ingrijpen. Dan moet er sprake zijn van een gedraging op zo‟n plaats
met een zodanig sterk uitstralend effect op het woon- en leefmilieu in de omgeving van
zo‟n plaats dat er sprake is van een gevaar voor de veiligheid en de gezondheid. De
sanctie die de burgemeester in een dergelijke situatie kan toepassen is sluiting van de
woning of de niet-voor publiek toegankelijke plaats. Voor een internetboodschap heeft
een zodanige maatregel geen effect. De verstorende virtuele uiting of oproep is namelijk
niet meer afkomstig van deze plaats maar is al elders opgeslagen bij bijvoorbeeld een
internet service provider. Door middel van een ingewikkelde constructie kan de
burgemeester de politie machtigen om binnen te treden bij de internet service provider.
De politie treedt dan een niet-voor publiek toegankelijke plaats binnen door middel van
artikel 3 lid 2 Algemene wet op het binnentreden. Met dit artikel is de burgemeester
bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden in een woning gelegen
binnen zijn gemeente voor andere doeleinden dan strafvordering. De Algemene wet op
het binnentreden heeft betrekking op woningen maar is naar mijn mening ook van
toepassing op de niet voor publiek toegankelijke plaatsen omdat deze plaatsen in het
algemeen minder bescherming hebben dan woningen. Als de politie dus bevoegd is om
op basis van deze wet in woningen op te treden biedt de wet ook voldoende grondslag
om op te treden in de minder beschermde niet voor publiek toegankelijke plaats.
2.3.2 Optreden in virtuele plaatsen
In de fysieke wereld kan een burgemeester met de artikelen 172 en 175 Gemeentewet
optreden op openbare plaatsen. De burgemeester heeft op basis van artikel 172 lid 2
Gemeentewet de bevoegdheid om op te treden bij overtredingen van wettelijke
124
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voorschriften die zien op de openbare orde, terwijl het derde lid van artikel 172
Gemeentewet de burgemeester de bevoegdheid geeft om de openbare orde te handhaven
in gevallen waarbij geen wettelijk voorschrift wordt overtreden. Met de bevoegdheid uit
artikel 175 Gemeentewet heeft de burgemeester de mogelijkheid om een noodbevel af te
kondigen. Daarbij is burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving
van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht.
Kunnen we die conclusie doortrekken naar de virtuele wereld? Naar mijn
mening is de burgemeester ook bevoegd om op te treden op een virtuele openbare
plaats. Het maakt geen verschil of iemand fysiek met een bord rondloopt met hierop een
oproep om te gaan rellen dan wel een dergelijke boodschap op het internet. In geval van
een uiting of oproep op een fysieke openbare plaats gelden dezelfde beperkingen als bij
een virtuele uiting of oproep. Waaruit die beperkingen bestaan, is het volgende
voorwerp van onderzoek.
2.4 Fysieke en virtuele beperking vrijheid van meningsuiting.
2.4.1 Fysiek
Op grond van artikel 175 Gemeentewet kan enkel van grondrechten worden afgeweken
die de wetgever expliciet in de Memorie van Toelicht op de Gemeentewet heeft
gegeven. Beperkingen van grondrechten zijn eigenlijk niet toegestaan, maar de
grondwetgever heeft bepaald dat op artikel 6, artikel 7 en artikel 9 Grondwet wel
inbreuk mag worden gemaakt met behulp van de noodbevoegdheid.125 De burgemeester
mag de verspreiding van een meningsuiting beperken ter handhaving van de openbare
orde of ter beperking van gevaar. Dit kan betekenen, dat hij de verspreiding van
geschriften verbiedt omdat hij daarvan ernstige wanordelijkheden vreest.126
Bij een beperking van de verspreiding van een mening moet voldaan worden aan
de eisen van artikel 10 EVRM. De beperking moet een basis hebben in een wet, moet
gebaseerd zijn op een legitiem doel uit artikel 10 lid 2 EVRM en moet noodzakelijk zijn
in een democratische samenleving.
Naast de bevoegdheid om de verspreiding te beperken kan een burgemeester met
artikel 172 lid 2 Gemeentewet ook de inhoud van een uiting beperken maar dan dient
sprake te zijn van een overtreding van een strafrechtelijk voorschrift.
2.4.2 Virtueel
De burgemeester is op grond van artikel 175 Gemeentewet bevoegd om de verspreiding
van een mening te beperken indien hij vreest voor ernstige wanordelijkheden. Op grond
van art. 172 lid 2 Gemeentewet is hij zelfs bevoegd inhoudelijke beperkingen af te
dwingen. Het probleem hierbij is echter hoe de burgemeester een bevel op grond van
deze artikelen moet afdwingen.
De politie is belast met de daadwerkelijke openbare-orderechtelijke handhaving
van de rechtsorde. Hierbij kan de politie slechts gebruikmaken van haar normale
bevoegdheden uit de Politiewet 1993. Deze normale bevoegdheden bestaan uit het
geven van een bevel, een vordering, of fysiek handelen.127 De burgemeester kan de
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politie geen extra bevoegdheden toedelen in bijvoorbeeld een noodbevel. Een
noodbevel ex artikel 175 van de Gemeentewet kan niet gericht zijn tot de politie, het
kan er slechts voor zorgen dat de rechtssituatie voor burgers tijdelijk wordt gewijzigd.
De politie is slechts bevoegd om de openbare orde te handhaven op openbare
plaatsen of bij autorisatie van de burgemeester op voor publiek toegankelijke plaatsen.
De problematiek van een virtuele oproep of uiting is dat de politie een server locatie
moet betreden. Deze server locatie is een niet-voor publiek toegankelijke ruimte. Op
grond van de Algemene wet op het binnentreden kan de burgemeester de politie
machtigen om een niet-voor publiek toegankelijke plaats te betreden. Op grond van
artikel 175 Gemeentewet kan de burgemeester de politie opdracht geven om de
verstoring van de openbare orde te voorkomen, beletten of te beëindigen. De politie
heeft met een machtiging van de burgemeester toegang verkregen tot de server locatie
en kan met haar normale bevoegdheden de uiting of oproep op de server al dan niet met
een deskundige verwijderen. Deze methode is echter complex en leunt op meerdere
formele wetten die voor een andere doeleinden zijn gecreëerd.
Kan de cybercrime politie misschien een rol spelen bij het oplossen van deze
problematiek door op afstand een opruiende uiting of oproep die gevolgen heeft voor de
fysieke openbare orde van een server te verwijderen. Op dit moment heeft de
cybercrime politie niet deze bevoegdheid en voor een dergelijk openbare-orderechtelijk
optreden moet de cybercrime politie een extra taak en bevoegdheid krijgen. Indien de
cybercrime politie in de toekomst deze expliciete bevoegdheden verkrijgt kan deze op
een eenvoudigere wijze op afstand de problematiek bestrijden.
Naast de hiervoor beschreven methodes kan op dit moment een burgemeester de
internet service provider verzoeken om de oproep of uiting te verwijderen. Het
probleem van een verzoek is dat de internet service provider niet verplicht is om aan dit
verzoek gehoor te geven. De internet service provider maakt zelf een belangenafweging
en beoordeelt zelf of de uiting of oproep onrechtmatig is. De Notice and Take down
gedragscode verandert hier niets aan.
2.5 Strafrechtelijke handhaving en de vrijheid van meningsuiting
De officier van justitie is bevoegd om iemand te strafrechtelijk te vervolgen indien
sprake is van een overtreding of een misdrijf. Op basis van bijvoorbeeld artikel 137c
Wetboek van Strafrecht wordt hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of
afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun
godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. De
officier van justitie is in de gevallen dat sprake is van overtreding van een strafbaar
gesteld voorschrift in staat om tegen overtredingen op te treden. Hoewel een dergelijke
uitspraak of uiting onder de vrijheid van meningsuiting valt, is een officier van justitie
bevoegd om uitingen of uitspraken die te ver gaan en beledigend zijn te vervolgen.
2.5.1 Virtuele handhaving door officier van justitie
De officier van justitie heeft nu nog niet de mogelijkheid om uitingen of oproepen op
het internet aan te pakken, natuurlijk wel om te vervolgen. Op grond van artikel 54a
Wetboek van Strafrecht kan hij zelfs de internet service provider vervolgen. Dit artikel
stelt dat een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de
doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig
niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na
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schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de
rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken. De officier van justitie kan
met andere woorden een internet service provider bevelen om een uiting of oproep die
strafbaar is gesteld te verwijderen. Indien de internet service provider weigert om de
strafbaar gestelde uiting of oproep te verwijderen kan deze zelf vervolgd worden. De
internet service provider kan echter te allen tijde zelf een belangenafweging maken, de
Notice-and-Take-Down gedragscode ten spijt.
Met de komst van een nieuwe wet, nu nog een voorstel 'Versterking bestrijding
Computercriminaliteit' krijgt de officier daadwerkelijk de bevoegdheid om een oproep
of uiting te verwijderen. Dit wetsvoorstel voorziet zelfs in een bevoegdheid voor de
officier van justitie om een strafbare uiting of oproep van het internet te verwijderen
zonder schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.
Artikel 125p Wetboek van strafvordering geeft hem de bevoegdheid om van een
aanbieder van een communicatiedienst of van degene die de beschikkingsmacht heeft
over een geautomatiseerd werk, te vorderen om onverwijld alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om gegevens die worden
opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit nodig is ter
beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten. Bij
deze vordering kan de officier van justitie een dwangsom opleggen.128
De politie zou op dit moment eventueel op basis van een heterdaad situatie ex
artikel 97 Wetboek van Strafvordering toegang kunnen krijgen tot de server ruimte
indien een strafrechtelijk voorschrift wordt overtreden. In de gevallen van heterdaad kan
de politie namelijk elke ruimte betreden. Naar mijn mening kan in het geval van een
opruiende uiting op internet waarbij een strafvoorschrift wordt overtreden altijd toegang
worden verkregen tot de server locatie omdat strafbaar handelen op het internet altijd als
heterdaad kan worden beschouwd. Dit komt omdat de strafbare uiting niet tijdelijk van
aard is maar continu op het internet wordt gepubliceerd. Maar een expliciete
bevoegdheid om als officier van justitie de boodschap van het internet te halen
ontbreekt op dit moment.
3. Conclusie
Openbare-orderechtelijk is er op dit moment een ingewikkelde methode om op te treden
tegen oproepen of uitingen in de virtuele wereld. De burgemeester en de politie kunnen
met het huidige openbare-orde instrumentarium en de Algemene wet op het
binnentreden virtuele uitingen of oproepen die de fysieke openbare orde verstoren of
dreigen te verstoren verwijderen. Deze methode is ingewikkeld en eigenlijk
onwenselijk. De wetgever moet in een nieuw wetsvoorstel de burgemeester en de politie
expliciete bevoegdheden geven om op een eenvoudigere wijze op te kunnen treden
tegen virtuele uitingen of oproepen die de openbare orde fysiek verstoren.
De politie zou de bevoegdheid moeten verkrijgen om in opdracht van de
burgemeester een server locatie te betreden en digitale gegevens te verwijderen indien
deze de openbare orde dreigen te verstoren. Hierbij zou de politie op afstand moeten
kunnen optreden tegen servers. Deze extra bevoegdheid kan onder worden gebracht bij
het Meldpunt Cybercrime.
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Uit dit onderzoek is gebleken dat de burgemeester met zijn openbareorderechtelijke bevoegdheden een ingewikkelde mogelijkheid heeft om op te treden
tegen virtuele uitingen of oproepen die de openbare orde fysiek verstoren of dreigen te
verstoren. De officier van justitie heeft tot mijn verassing met zijn huidige
bevoegdheden minder mogelijkheden dan de burgemeester om op te treden tegen
uitingen of oproepen die strafbaar zijn gesteld. De officier van justitie kan vervolgen
maar kan niet zelfstandig een dergelijke strafbare uiting of oproep verwijderen.
Omdat de virtuele wereld niet gebonden is aan lands- of gemeentegrenzen en het
vaak onduidelijk is waar bijvoorbeeld een oproep of een uiting in de virtuele wereld
fysiek is gedaan ontstaan nieuwe problemen. In dit onderzoek zijn daarom twee
theorieën bedacht die bepalen welke burgemeester van een gemeente bevoegd is om op
internet te mogen optreden. De theorieën zijn van belang voor de toekomst van de
openbare-orderechtelijke handhaving van de rechtsorde omdat deze een bevoegde
burgemeesters in de virtuele wereld kunnen aanwijzen. De beiden theorieën zijn
eenvoudig toe te passen en resulteren te alle tijden in een bevoegde burgemeester.
Met de Handlungsort en de Erfolgsort theorie wordt onderzocht waar een uiting
of oproep fysiek is gedaan en waar de oproep of uiting zijn fysieke uitwerking heeft.
Deze twee fysieke plaatsen geven dan de bevoegdheid. Vaak is het onduidelijk waar de
uiting of oproep fysiek is gedaan, dan is de Handlungsort onbekend. De Erfolgort is de
plaats waar op basis van een oproep of uiting de openbare orde dreigt te worden
verstoord. Op deze plaats zal de zogenaamde 'schade' van de oproep of uiting intreden.
Op basis van een analogische redering van het door het Europese Hof van Justitie
gewezen Kalimijnen-arrest wijst deze plaats de bevoegde burgemeester aan.
De theorie van de plaats van fysieke opslag gaat uit van de opslag van oproepen
of uitingen op het internet. Alle berichten, foto's, video's, oproepen en uitingen op het
internet worden te alle tijden opgeslagen op een harde schijf van een server. Deze
servers staan op fysieke plaatsen. De plaats waar de oproep of uiting fysiek wordt
opgeslagen, wijst dan de bevoegde burgemeester aan omdat de uiting vanuit deze
locatie wordt verspreidt.
Met deze theorieën heb ik een mogelijkheid gegeven om op het grenzenloze
internet een bevoegde burgemeester aan te wijzen. De methoden zijn ook toe te passen
in andere gevallen wanneer de bevoegdheid van een andere overheidsinstelling in de
virtuele wereld onduidelijk is.
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Afbeeldingen van:
<http://forum.ftd.nu>.
<https://mailbox.rug.nl>.
<http://www.omroepbrabant.nl/forum.aspx/>.
<http://kiesvoorveilig.hyves.nl/poll/7089856/Als_de_politiek_er_niks_aan_doet_moet_
de_burger_het_heft_maar_in_eigen_hand_nemen>.
<http://www.volkskrant.nl/multimedia/archive/00191/twitterrel_191762x.jpg>.
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