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Wetenschap

Wat is openbare orde?
Bevoegdheden van burgemeester niet onbegrensd
‘Graag geef ik toe, dat maatschappelijke rust een groot goed is. Toch wil ik mijn ogen niet sluiten voor
het feit dat de dictatuur zich overal van een volk heeft kunnen meester maken onder het mom van handhaving van de openbare orde. Hieruit volgt natuurlijk geenszins, dat men maatschappelijke vrede gering
moet schatten. Rust is echter niet het hoogste ideaal.’ (Alexis de Tocqueville, in: Democratie: wezen en
oorsprong. Over democratie in Amerika. Het ancien regime en de revolutie, ingeleid door A.A.M. Kinneging,
Kampen, 2004, p. 170.)

Jan Brouwer1

In deze bijdrage staat de vraag centraal wat nu eigenlijk de inhoud en betekenis is van het begrip openbare
orde in Hoofdstuk XI van de Gemeentewet, waarin tal van openbare-ordebevoegdheden voor de burgemeester
zijn neergelegd. In de literatuur circuleren sterk uiteenlopende opvattingen. Zelfs de elementaire vraag of het
openbare-ordebegrip zich beperkt tot rechtsregels, wordt verschillend beantwoord. Voor rechters lijkt het
openbare-orderecht glad ijs; zelden worden burgemeesters door hen in het ongelijk gesteld en veel verder dan
een belangenafweging komt men vaak niet. Een andere belangrijke vraag die hier wordt behandeld is daarom:
waardoor worden de grenzen gevormd bij de toepassing van openbare-ordebevoegdheden?

1. Inleiding
Wat is inhoud en betekenis van het begrip openbare orde
in Hoofdstuk XI van de Gemeentewet met hierin tal van
openbare-ordebevoegdheden voor de burgemeester? Dat
is de vraag die in deze bijdrage centraal staat. Volgens de
regering is de inhoud van het begrip identiek aan dat in
de Politiewet,2 en is het zelfs inwisselbaar met het openbare-ordebegrip in verordeningen.3 Vooralsnog gaan ook
wij hiervan uit.4
Wat openbare orde is en wat een verstoring ervan
betekent, houdt de rechtswetenschap al eeuwenlang bezig.
Niemand kent er de precieze lading van. Reeds in de
‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ van
1789 werd de wens uitgesproken om de inhoud ervan in
wetgeving vast te leggen.5 Artikel 10 van de Déclaration
spreekt van ‘l’ordre public établi par la loi’. Als we echter
in een recente uitspraak van onze hoogste bestuursrechter lezen dat de verstoring van de openbare orde gelegen
is in ernstige maatschappelijke onrust, dan lijkt dit ideaal
in ons rechtsstelsel verre van verwezenlijkt.6
In de literatuur circuleren sterk uiteenlopende opvattingen.7 Zelfs een elementaire vraag als: beperkt het openbare-ordebegrip zich tot rechtsregels, wordt verschillend
beantwoord.8 Indien openbare orde mede ethische nor-
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men omvat, dan heeft dit nogal wat consequenties. Niet
alleen voor de omvang van de handhavingstaak van de
politie onder leiding van de burgemeester, maar ook voor
de burgemeester zelf. Een aantal van zijn bevoegdheden
zijn rechtstreeks gekoppeld aan de toepassingsvoorwaarde
verstoring van de openbare orde, dan wel ernstige vrees
hiervoor.
Het zou de aantrekkingskracht van de openbareordebevoegdheden die de burgemeesters het recht geven
om ordemaatregelen te nemen verder vergroten. De toepassing daarvan is zo verleidelijk, omdat een burgemeester – anders dan in het geval van een herstelsanctie – zelf
de inhoud van een ordemaatregel mag bedenken. Hem
komt een ongekende beleidsvrijheid toe. Niet voor niets
komen we in de rechtspraktijk uiterst creatieve als ook
vergaande ordemaatregelen tegen.9
Zelden wordt een burgemeester evenwel door rechters in het ongelijk gesteld. Het openbare-orderecht lijkt
voor hen glad ijs. Regelmatig komt men niet verder dan
een belangenafweging. Ten onrechte, zal ik proberen aan
te tonen. Een tweede onderzoeksvraag is daarom: waardoor worden de grenzen gevormd bij de toepassing van
openbare-ordebevoegdheden?

2. Handhaving openbare orde
Het openingsartikel van Hoofdstuk XI Gemeentewet is
172 Gemeentewet: ‘De burgemeester is belast met de
handhaving van de openbare orde’. Gedoeld wordt hier op
slechts een beperkte verantwoordelijkheid.10 Het betreft
de onmiddellijke handhaving van de openbare orde, zoals
artikel 5:23 Algemene wet bestuursrecht die aanduidt.11
Zij bestaat uit twee componenten. Ten eerste de
dagelijkse handhaving van de openbare orde door de politie door middel van feitelijk optreden onder het gezag van
de burgemeester.12 En ten tweede de ordemaatregelen die
de burgemeester neemt om de feitelijke handhaving door
de politie – indien noodzakelijk – te ondersteunen en te
faciliteren. Hiertoe zijn hem bevelsbevoegdheden toegekend in de artikel 172, 174, 175, een aanwijzingsbevoegdheid in artikel 174b en een noodverordeningsbevoegdheid
in artikel 176 Gemeentewet.13
De burgemeester handhaaft de openbare orde ook
nog anderszins: door middel van herstelsanctiebevoegdheden.14 Bij de toepassing van die bevoegdheden komt de
burgemeester geen beleidsvrijheid toe, de sanctie staat
expliciet in de wet. Bovendien is deze wijze van handhaving – anders dan de onmiddellijke handhaving van de
openbare orde – volledig schatplichtig aan de Algemene
wet bestuursrecht.
Artikel 172a Gemeentewet – onderdeel van de Voet-

balwet – is daar een voorbeeld van.15 Op grond van die
bepaling kan de burgemeester een gebiedsverbod, objectverbod, meldplicht of groepsverbod opleggen.16 Een van
de toepassingsvoorwaarden is dat de openbare orde eenmalig ernstig of herhaaldelijk niet-ernstig is verstoord.17
Dit maakt het interessant om ook op zoek te gaan naar
het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een
gewone en wanneer van een ernstige verstoring van de
openbare orde.

3. Openbare orde volgens wetgever
De wetgever gaat ervan uit dat strafbaar gedrag een
dominant onderdeel vormt van het openbare-ordebegrip.
Dat blijkt onder meer uit artikel 172a lid 3 Gemeentewet.
De ofﬁcier van justitie is krachtens artikel 509hh Sv
bevoegd de verdachte vooruitlopend op een rechterlijke
veroordeling een gedragsaanwijzing te geven. Hij zal
hiertoe overgaan wanneer de verdachte niet in voorlopige hechtenis is genomen. Legt de ofﬁcier aan de verdachte een gebiedsverbod op, dan kan de burgemeester dit
niet nog eens doen voor hetzelfde gebied. De wetgever
gaat er met andere woorden vanuit dat het openbareordebegrip van de burgemeester in artikel 172a Gemeentewet ten minste het openbare-ordebegrip van de ofﬁcier
van justitie dekt. Anders zou een dergelijke conﬂictregel
immers zinloos zijn.
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Bij de voorbereiding van dit onderdeel van de Voetbalwet in 2010 werd met name door het College van procureurs-generaal aangedrongen op het omschrijven van
het begrip. Een onderdeel van deze wet – artikel 509hh
Sv – voorziet de ofﬁcier van justitie namelijk van de
bevoegdheid om een gedragsaanwijzing op te leggen in
geval van een verdenking van een strafbaar feit waardoor
de openbare orde ernstig is verstoord.18
Het College vroeg zich onder meer af of de ofﬁcier
van justitie alleen bij verdenking van een strafbaar feit uit
Titel V van het Tweede Boek ‘Misdrijven tegen de openbare orde’ een gedragsaanwijzing zou kunnen opleggen.19
Een duidelijk antwoord kreeg het College niet. Wel ging de
regering in op wat een verstoring van de openbare orde is.
Volgens haar gaat het vaak om strafbare feiten, variërend van overtreding van voorschriften uit de APV tot
misdrijven zoals de vernieling van auto’s of bushokjes.20
De openbare orde wordt echter niet uitsluitend ingekleurd door strafrechtelijke regels: ‘Ook gedragingen die
op zichzelf niet als strafbaar feit zijn gekwaliﬁceerd, kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als orde
verstorende gedragingen. Intimiderend groepsgedrag in
de vorm van joelen, najouwen of bespugen van voorbijgangers is hiervan een voorbeeld.’21
Het is een – wat mij betreft – rechtens juist standpunt. De voorbeelden zijn echter ongelukkig gekozen,
want wie het Wetboek van Strafrecht er op naslaat, vindt
dat het joelen, najouwen of bespugen en intimideren van
voorbijgangers stuk voor stuk strafbare gedragingen zijn.22
Hoe dan ook, het openbare-ordebegrip dekt volgens
de regering in 2010 niet uitsluitend strafbepalingen.23 Maar
van een zo ruime deﬁnitie als in de aanloop naar de nieuwe Gemeentewet 1993 lijkt echter geen sprake meer. Toen
omschreef zij de openbare orde nog als: ‘Het totaal van
ongeschreven regels, waarvan de naleving volgens de
steeds heersende sociale en ethische opinie als de absoluut
noodzakelijke voorwaarde van een geordend menselijk
samenleven binnen een bepaald gebied wordt gezien.’24
Het betrof een rechtstreekse vertaling van de
omschrijving van het begrip ‘öffentliche Ordnung’ door
het Duitse Bundesverfassungsgericht in het Brokdorfarrest. Ons openbare-ordebegrip is echter niet het equivalent van ‘öffentliche Ordnung’, maar van wat onze Oosterburen aanduiden als ‘öffentliche Sicherheit’. De ‘öffentliche
Sicherheit’ loopt met name gevaar bij strafbare maar niet
uitsluitend strafbare gedragingen, aldus het Bundesverfassungsgericht. ‘Öffentliche ordnung’ betreft ‘den Schutz
zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit,
Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die
Unversehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen
Einrichtungen, wobei in der Regel eine Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit angenommen wird, wenn eine
strafbare Verletzung dieser Schutzgüter droht.’25
Het verschil tussen beide begrippen wordt treffend
verwoord door Gusy & Nitz: ‘Juristen unterscheiden zwischen öffentlicher Sicherheit und Ordnung anhand des
Kriteriums der rechtlichen Normierung des zu schützenden Interesses. Dem Begriff der öffentlichen Sicherheit
unterfallen allen in Rechtsnormen anerkannten Interessen, dem Begriff der öffentlichen Ordnung diejenigen
Interessen, die nicht durch Rechtsnormen, sondern allein
durch Sozialnormen geschützt werden.’26
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Er is geen enkele reden om te
veronderstellen dat de andere
categorieën van onrechtmatige
gedragingen geen verstoring
van de openbare orde opleveren
Mocht de regering in 2010 bewust afstand hebben
genomen van de eerder uit het Duits vertaalde deﬁnitie
van het begrip openbare orde, dan zou dit volkomen
terecht zijn. Het is volgens artikel 3 Politiewet de taak van
de politie om onder leiding van haar eenhoofdig gezag
– de burgemeester – de rechtsorde te handhaven. Hieronder vallen evident geen andere normen dan rechtsregels.27

4. Openbare-orde dekt niet uitsluitend
strafbepalingen
Het begrip openbare orde dekt niet uitsluitend strafnormen. Er zijn andere rechtsnormen die hiervan deel uitmaken. Een strafbare handeling is in civielrechtelijk perspectief niets anders dan een onrechtmatige daad. Preciezer
uitgedrukt: een handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de andere categorieën van onrechtmatige gedra-
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gingen – een handelen of nalaten dat inbreuk maakt op
andermans subjectieve recht of in strijd is met een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm – geen verstoring van
de openbare orde opleveren.
Te meer daar er veelal sprake is van samenval. Vernieling zoals strafbaar gesteld in artikel 350 Sr is bijvoorbeeld een handelen in strijd met een wettelijke plicht,
maar maakt ook inbreuk op het eigendomsrecht van een
ander en is bovendien maatschappelijk onzorgvuldig.
Relevante zorgvuldigheidsnormen zijn bij uitstek onrechtmatige hinder en onrechtmatige gevaarzetting.
Een voorbeeld van onrechtmatige hinder die geen
strafwaardig gedrag oplevert is de situatie waarin een
Outlaw Motorcycle Club met regelmaat onafgebroken
rondjes met hun zware motoren rijdt door een woonwijk
met geen andere doel dan een uitgetreden lid dwars te
zitten. Het gedrag heeft een verstorend effect in een doorgaans rustige wijk, zeker als dit ’s avonds plaatsvindt.
Zolang de verkeersregels in acht worden genomen en de
nachtrust niet wordt verstoord,28 is het geen strafbaar
gedrag. Het is echter wel een schending van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm hinder en derhalve een
verstoring van de openbare orde.29

5. Rechter over openbare orde
Rechters spreken zich in verschillende rechtsgebieden uit
over het openbare-ordebegrip in gemeenterechtelijk perspectief. De strafkamer van de Hoge Raad moest zich in
het verleden een aantal keren buigen over het begrip
‘openbare orde’ als bestanddeel van een delictsomschrijving in de verordening: ‘Het is verboden de openbare orde
te verstoren.’30
In een zaak van 1966 is het de vraag of iemand de
openbare orde verstoort als hij op het moment dat prinses Beatrix en prins Claus von Amsberg in een rondvaartboot op de Herengracht voorbij varen een lap met de tekst
‘Republiek’ erop uit zijn raam hangt. De Hoge Raad hanteert in deze zaak de omschrijving van de openbare orde
van advocaat-generaal s’Jacob: ‘de normale gang van het
maatschappelijk leven op een bepaalde plaats en onder de
gegeven omstandigheden’.31
In 2007 gaat de Hoge Raad uit van dezelfde omschrijving. Nu staan twee personen terecht omdat zij over
dranghekken van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag zijn geklommen om hun ongenoegen te demonstreren met de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten.
Voor strafwaardig gedrag is het noodzakelijk dat het om
‘een verstoring van enige betekenis van de normale gang
van zaken in of aan de desbetreffende openbare ruimte’
gaat.32 De eis van een verstoring van enige betekenis valt
goed te begrijpen. Anders zou elke regel die de normale
gang van het maatschappelijk leven op een zekere plaats
bepaalt, door de verordening worden geconverteerd in een
strafvoorschrift.
De Hoge Raad liet in deze zaak overigens duidelijk
doorschemeren dat de twee activisten zich schuldig maakten aan een verstoring van enige betekenis van de normale gang van zaken. Dat is ook niet verwonderlijk, zij overtraden ten minste twee strafbepalingen. Ten eerste artikel
11 Wet openbare manifestaties: het demonstreren zonder
voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester. Ten
tweede, het opzettelijk negeren van het in de geplaatste
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hekken besloten liggende verbod zich te begeven op
grond waarvan de toegang hem op blijkbare wijze is ontzegd als strafbaar gesteld in artikel 461 Sr.33
In de Gemeentewet is het begrip verstoring van de
openbare orde geen bestanddeel van een delictsomschrijving, maar een voorwaarde die een bevoegdheid van de
burgemeester ontsluit. Voor de Afdeling Bestuursrechtspraak is overtreding van strafnormen voldoende om een
verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 172a
Gemeentewet aan te nemen. In een uitspraak van 5 februari 2014 overweegt zij dat op grond van sfeerbeelden en
mutatierapporten van de politie is ‘aannemelijk’ geworden
dat betrokkene opruiend gedrag heeft vertoond en meerdere politieagenten heeft beledigd. Daarmee is volgens de
Afdeling voldaan aan het wettelijk criterium van verstoring van de openbare orde.34 In beide gevallen gaat het om
strafbare feiten. Opruiing wordt strafbaar gesteld in artikel 131 Sr en belediging in artikel 266 en 267 Sr.

De Afdeling is weinig
consistent in haar opvattingen
over verstoring van de
openbare orde
De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de Afdeling weinig consistent is in haar opvattingen over verstoring van de openbare orde. In een recente uitspraak overweegt zij bijvoorbeeld dat de verstoring van de openbare
orde die leidde tot de inbeslagname van een agressieve
hond, gelegen is in de ernstige maatschappelijke onrust in
de woonomgeving van de hond.35 Als zij zou hebben overwogen dat er een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm
was geschonden – onrechtmatige gevaarzetting – zou dit
wel correct zijn geweest. Hierop kom ik terug in de volgende paragraaf.
De bestuursrechter spreekt zich ook regelmatig uit
over het begrip openbare orde in verordeningen als toepassingsvoorwaarde van een bevoegdheid. Recentelijk
deed de Rechtbank Rotterdam dit. Zoals zo vaak, is de
rechter in deze zaak van mening dat de strafbare gedraging – het samen met anderen stelselmatig overtreden
van een aan hem opgelegd privaatrechtelijke stadionverbod – pas een verstoring van de openbare orde oplevert
als het wangedrag gepaard gaat met een fysiek effect op
het ordelijk verloop van het openbare leven.36 Nu zodanig
effect ontbrak, was de burgemeester niet bevoegd om een
stadionomgevingsverbod met een last onder dwangsom
op te leggen.37
Deze effecttheorie is terug te voeren op Van der Meulen. Hij stelt dat het juridisch relevante aangrijpingspunt
voor ordehandhaving door de burgemeester niet de oorzaak van de ordeverstoring is – de handeling die de ordeverstoring veroorzaakt – maar het effect op het openbare
leven.38 Of hem daarmee voor ogen stond wat de Rotterdamse rechtbank overweegt, waag ik te betwijfelen. Tegen

In het spoedeisende karakter van de situatie schuilt de
kortdurende rechtvaardiging voor de weinig democratisch tot
stand gebrachte ordemaatregel
die uitleg heb ik in ieder geval een drietal bezwaren.
Ten eerste, in de wet – met name in het Wetboek van
Strafrecht en andere strafvoorschriften – is helder vastgelegd wat openbare orde inhoudt. Aan de overtreding van
tal van strafvoorschriften ligt een verondersteld fysiek
effect van hinder of gevaar ten grondslag. Overtreding
van een zodanige strafnorm betekent per deﬁnitie een
verstoring van de rechtsorde waarvan de openbare orde
blijkens de Politiewet deel uitmaakt.39
Huisvredebreuk zoals gepleegd door de Feyenoord
fan wordt strafbaar gesteld in artikel 138 Sr in Titel V van
het Wetboek van Strafrecht met als opschrift: ‘Misdrijven
tegen de openbare orde’. In diezelfde titel wordt ook openlijke geweldpleging in artikel 141 Sr strafbaar gesteld. Zou
de hooligan zich hieraan schuldig hebben gemaakt, dan
zou de rechter ongetwijfeld een verstoring van de openbare orde hebben aangenomen. In de rechtsnorm huisvredebreuk ligt echter evenzeer een verstorend effect – hinder
of gevaar – opgesloten. De persoon bevindt zich ergens
waar dit niet mag. Dat kan een woning zijn, maar ook een
stadion. Een politieagent of een burgemeester hoeft zich
niet te buigen over de vraag of er voldoende fysiek effect
is. Die afweging heeft de wetgever al gemaakt.40
Een tweede bezwaar van de genoemde uitleg van de
effecttheorie is dat de handhaving van de openbare orde
door de politie hierdoor ernstig zou worden gefrustreerd.
De politie handelend onder verantwoordelijkheid van de
burgemeester is de belangrijkste handhaver van de openbare orde. De politie moet vanzelfsprekend de openbare
orde kunnen handhaven ook zonder dat zij de afweging

hoeft te maken of er in een geval van een dreigend strafbaar feit voldoende fysiek effect optreedt. In artikel 172
lid 2 Gemeentewet: ‘De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde, te beletten of te beëindigen. Hij
bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie.’, lezen we ook niets over fysiek effect.41
Een derde bezwaar tegen de uitleg van de effecttheorie door de Rechtbank Rotterdam is meer een vraag: wie
moet dat fysieke effect aan de hand van welke maatstaven
vaststellen? En hoe sterk moet dat effect zijn om te kunnen concluderen dat er sprake is van een verstoring van
de openbare orde? Het hoeft geen betoog dat een benadering als deze haaks staat op het ideaal van de Déclaration.

6. Beperkingen aan toepassing van openbareordebevoegdheden
Openbare orde in Hoofdstuk XI Gemeentewet is het resultaat van de naleving van concrete gedragsregels van weten regelgevers. Van een verstoring van de openbare orde
is sprake indien een rechtsregel wordt geschonden door
onrechtmatig gedrag. Vanzelfsprekend betekent dit niet
dat politie en/of burgemeester bij elk onrechtmatig
gedrag bevoegd zijn om in te grijpen. Er gelden een drietal impliciete beperkingen voor de taak en bevoegdheid
om de openbare orde te handhaven.
Een eerste bevoegdheidsafbakening vloeit voort uit
het specialiteitsbeginsel dat samen met het verbod van
willekeur en in het verlengde van het legaliteitsbeginsel
de kern vormt van de begrenzing van de bestuurlijke
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belangenafweging. De politie is belast met de handhaving
van de openbare orde onder leiding van de burgemeester.
De kern van deze onmiddellijke handhaving wordt
gevormd door feitelijk optreden – niet door besluiten. Het
moet daarom gaan om onrechtmatig gedrag dat hinder of
gevaar oplevert voor goed of lijf. Hieraan kan de politie
door middel van fysiek ingrijpen dan wel de dreiging hiermee een einde maken. Weliswaar beschikt de politie op
grond van artikel 3 Politiewet over een bevoegdheid een
bevel te geven, maar die kan zij uitsluitend inzetten ter
directe ondersteuning van de feitelijke handhaving van
rechtsregels.42
De burgemeester mag met zijn bevels-, aanwijzingsen noodverordeningsbevoegdheid – net als de politie –
slechts optreden tegen een zich plotseling aandienende,
concrete en actuele verstoring van de openbare orde.43 Hij
heeft echter – anders dan de politie – de bevoegdheid om
nieuwe rechtsregels in een ordemaatregel te creëren, mits
hij dit onverwijld en kortdurend doet. In het spoedeisende
karakter van de situatie schuilt de kortdurende rechtvaardiging voor de weinig democratisch tot stand gebrachte
ordemaatregel.44
Uit het specialiteitsbeginsel vloeit tevens voort dat
indien het optreden van een gespecialiseerd bestuursorgaan is geïndiceerd, het niet aan de burgemeester is om
in te grijpen. Tegen overtreding van bijvoorbeeld de
Warenregelgeving tijdens een straatbraderie is het aan de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit om op te treden.
Slechts zeer bijzondere omstandigheden kunnen dit
anders maken, bijvoorbeeld als het gespecialiseerde
bestuursorgaan zijn taak verwaarloost.45
Tot de meer gespecialiseerde bestuursorganen
– waarvan er tientallen zijn – moet ook het college van
burgemeester en wethouders gerekend worden, bijvoorbeeld wanneer het om het bestrijden van woonoverlast
gaat op basis van de Woningwet.46 Ook het OM is een
gespecialiseerd bestuursorgaan in dit verband. Die relatie
is echter te complex om in dit artikel uit de doeken te
kunnen doen.
Een tweede bevoegdheidsafbakening vloeit voort uit
de basisidee dat met het publiekrecht het algemeen
belang wordt gediend en met het privaatrecht individuele
belangen. Op grond hiervan is het niet aan de burgemeester om op treden tegen onrechtmatig gedrag tussen burgers onderling, indien hiermee niet uitdrukkelijk een
gemeentehuishoudelijk belang is gemoeid. Een voorbeeld
waarin dit wel het geval is, is de eerder beschreven situatie waarin een Outlaw Motorcycle Club de openbare orde
verstoort door hinderlijk rondjes in een wijk te rijden in
de avonduren.
Een goed voorbeeld vormt ook de hiervoor besproken Rotterdamse zaak van huisvredebreuk. Het betreft
een privaatrechtelijk geschil tussen de KNVB/Feijenoord
en de hooligan. De stelselmatige huisvredebreuk vond
plaats op een voor-publiek-toegankelijke-plaats. De burgemeester ziet er krachtens artikel 174 lid 1 Gemeentewet
op toe hoe de rechthebbende daar de openbare orde
bewaakt. Als die daarin niet of onvoldoende slaagt, is er
sprake van een gemeentehuishoudelijk belang en kan de
burgemeester de handhaving van de openbare orde zelf
ter hand te nemen.47
Een derde bevoegdheidsafbakening vloeit voort uit
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de grondwettelijke beperkingensystematiek. De politie is
in het kader van de handhaving van de openbare orde uitsluitend bevoegd om op te treden tegen verstoringen van
de openbare orde in de publieke ruimte, dat is de optelsom van de openbare en de voor-publiek-toegankelijke
plaatsen. De algemene bepalingen in de Politiewet vormen geen grondslag voor openbare-orderechtelijk optreden in woningen. Voor de burgemeester geldt deze beperking bij het nemen van ordemaatregelen op basis van de
Gemeentewet evenzeer.48 Dat laatste ligt ook voor de
hand, het doel van een ordemaatregel is het ondersteunen
en faciliteren van de politie bij de handhaving van de
openbare orde.49
Een ordemaatregel kan in beginsel geen grondwettelijk beschermd grondrecht als het huisrecht of de vrijheid
van meningsuiting beperken. Hiervoor is een speciale wet
nodig waarin zodanig ingrijpen is voorzien en afgebakend. Aan die eis voldoen de bepalingen in de Gemeentewet met hierin algemene bevoegdheden tot het nemen
van een ordemaatregel niet.
Aan die eis voldoet echter wel het op een herstelsanctiebevoegdheid gelijkende sluitingsinstrument in
artikel 174a Gemeentewet. Op basis hiervan mag de burgemeester tegen een verstoring van de openbare orde in
de grondrechtelijk beschermde woning optreden. Hij heeft
hiertoe de vereiste expliciete bevoegdheid van de wetgever gekregen.50

7. Gewone en ernstige verstoring van de
openbare orde
Artikel 172a Gemeentewet bevat een aantal herstelsanctiebevoegdheden waarvan de toepassing afhangt van de
vraag of de orde is verstoord dan wel ernstig is verstoord.
Bij een ernstige verstoring van de openbare orde volstaat
een eenmalige verstoring, een niet-ernstige verstoring
moet zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. Zoals gezegd,
hangt artikel 172a Gemeentewet nauw samen met artikel
509hh Sv. Het begrip openbare orde in die laatste bepaling
dekt vanzelfsprekend uitsluitend strafbepalingen.
De wetgever ziet een misdrijf als een ernstiger aantasting van de rechtsorde dan een overtreding. Het ligt
om die reden het meest voor de hand om bij het onderscheid tussen een gewone en een ernstige verstoring van
de openbare orde aan te sluiten bij dit door de strafwetgever gemaakte verschil tussen misdrijf en overtreding,51 zij
het dat er in art. 509hh Sv ruimte is gecreëerd voor een
andere afweging.52
Er is geen reden om het door de wetgever in het strafrecht algemeen gehanteerde onderscheid niet ook als uitgangspunt te hanteren voor de burgemeester. Die gedachte
sluit ook aan bij een uitspraak uit het pre-Voetbalwet-tijdperk. De rechter was hierin van oordeel dat het bovenhands
opzettelijk en met kracht gooien van een voorwerp in de
richting van de supportersbussen, zonder dat vaststaat of
dit voorwerp iets heeft geraakt, kan worden aangemerkt als
een verstoring van de openbare orde, maar niet als een ernstige verstoring van de openbare orde. Daarvan zou volgens
de rechter wel sprake kunnen zijn, indien die persoon deel
uitmaakte van een groep van personen die zich schuldig
maakte aan de ongeregeldheden. Dan zou er namelijk worden voldaan aan het bestanddeel ‘in vereniging’ van het
misdrijf openlijke geweldpleging.53

Onrechtmatig gedrag is echter niet alleen in de
strafwetten vastgelegd, maar ook in privaatrechtelijke
normen. We moeten daarom een drietal categorieën
onderscheiden: a. onrechtmatig gedrag in de civielrechtelijke zin, maar niet strafbaar; b. onrechtmatig, tevens
strafbaar gedrag op het niveau van een overtreding en
c. onrechtmatig, tevens strafbaar gedrag op het niveau
van een misdrijf.
De eerste twee categorieën vallen binnen de gewone
ordeverstoringen, de derde binnen de sfeer van de ernstige ordeverstoringen. Vanzelfsprekend geldt dat de zwaarte
van het ene misdrijf niet gelijk is aan het andere. Het nietopvolgen van een ambtelijk bevel gebaseerd op een uitdrukkelijke toegekende wettelijke bevoegdheid is bijvoorbeeld een minder zwaar misdrijf dan mishandeling of
openlijke geweldpleging. Hiermee kan de burgemeester
rekening houden bij het bepalen van de lengte van zijn
maatregel.

alsmede uit niet-strafbaar gedrag dat onrechtmatige hinder
en onrechtmatig gevaar veroorzaakt. Slechts zeer bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding vormen om van
deze categorisering af te wijken.
Een verstoring van de openbare orde betekent niet
dat politie en/of burgemeester steeds bevoegd zijn om op
te treden. Het specialiteitsbeginsel, de grondrechtelijke
beperkingensystematiek en de eis dat met ingrijpen een
gemeentehuishoudelijk belang is gemoeid, beperken in
belangrijke mate de bevoegdheid van beide bestuursorga-

8. Slotbeschouwing

name het specialiteitsbeginsel

Aan het einde van deze bijdrage kunnen we een tweetal
belangrijke conclusies trekken. Ten eerste dat het begrip
openbare orde in Hoofdstuk XI Gemeentewet – en daarmee ook in de politiewet – uitsluitend rechtsregels dekt.
Ten tweede dat van een verstoring van de openbare orde
sprake is bij elke onrechtmatige gedraging.
Bijna altijd vloeit een verstoring van de openbare orde
voort uit een strafbaar gestelde gedraging. Derhalve ligt het
voor de hand om van een ernstige verstoring van de openbare orde te spreken bij een onrechtmatige gedraging die
de wetgever heeft gekwaliﬁceerd als een misdrijf. Een nieternstige verstoring van de openbare orde vloeit voort uit
gedrag dat de wetgever als overtreding heeft gekwaliﬁceerd

Kijkend vanuit dit perspectief naar
de rechtspraktijk van de laatste
jaren, valt te constateren dat met
zwaar onder druk staat
nen om – eenzijdig54 – op te treden.
Kijkend vanuit dit perspectief naar de rechtspraktijk
van de laatste jaren, valt te constateren dat met name het
specialiteitsbeginsel zwaar onder druk staat. Openbareordebevoegdheden die voor incidentele nood- en crisissituaties in het leven zijn geroepen, worden structureel
ingezet voor belangen waarvoor de bevoegdheid niet is
verleend.55 Zelfs de Hoge Raad gaat hierin mee.56
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