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naar onze mening hoofdstuk II (of simpelweg ar-
tikel 19) buiten toepassing moeten worden ver-
klaard voor zulk vervoer.
J.R. van Angeren en L.S. Westendorp
 

AB 2020/58

RECHTBANK GELDERLAND
8 februari 2019, nr. 18-6505
(Mrs. Tj. Gerbranda, J.H. van Breda, M.J.M. 
Verhoeven)
m.nt. J.G. Brouwer en A.J. Wierenga*

Art. 175 Gemw

ECLI:NL:RBGEL:2019:479

Gedwongen evacuatie op grond van noodbevel.

Gelet op de verregaande inbreuk die het noodbevel 
maakt op de grondrechten van eisers en hun kinde-
ren, dient evenwicht te worden gezocht tussen de 
bescherming van het algemeen belang, in dit geval 
het voorkomen van ernstige wanordelijkheden, en 
de te respecteren grondrechten van eisers en hun 
kinderen. Uit de parlementaire geschiedenis van ar-
tikel 175 van de Gemeentewet kan worden afgeleid 
dat verweerder bij het geven van bevelen de begin-
selen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht 
moet nemen. Het geven van een noodbevel is pas 
aan de orde wanneer gewone middelen niet voor-
handen of toereikend zijn (subsidiariteit). Voorts 
mogen de genomen maat re gelen niet ingrijpender 
zijn dan in de gegeven situatie vereist om het ge-
vaar te beperken (proportionaliteit).

Uitspraak van de meervoudige kamer van in de 
zaak tussen:
Eiser en eiseres, eisers (gem.: mr. V.M. Weski),
en
De burgemeester van de gemeente Nijmegen, 
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 15 augustus 2018 heeft verweer-
der eisers en hun gezinsleden bevolen het pand 
en het perceel locatie 1 met onmiddellijke ingang 
te verlaten en het pand te sluiten en gesloten te 
houden. Het pand en het perceel mogen niet be-
treden worden en dienen zichtbaar afgesloten te 
zijn. Bovendien heeft verweerder eisers en hun 
gezinsleden gelast zich te onthouden van zicht-

* A.J. Wierenga is universitair docent bij de vakgroep Algemene 
rechtswetenschap aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid Gro-
ningen en onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare 
Orde en Veiligheid (COOV).

baar en kenbaar verblijf in de gemeente Nijme-
gen. Verder heeft verweerder bestuursdwang 
toegepast in de vorm van een directe en zichtbare 
sluiting van de woning van eisers.

Bij besluit van 4 december 2018 heeft ver-
weerder het bezwaar van eisers ongegrond ver-
klaard en het besluit van 15 augustus 2018 ge-
handhaafd.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit be-
roep ingesteld. Tevens hebben zij een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend (procedure-
nummer AWB 18/6442).

Verweerder heeft een verweerschrift inge-
diend.

Het onderzoek ter zitting heeft met versnelde 
behandeling plaatsgevonden op 20 december 
2018. Op diezelfde zitting is ook het verzoek om 
voorlopige voorziening behandeld. Eiseres was 
aanwezig, bijgestaan door de gemachtigde en 
door mr. M.M. Koers, kantoorgenoot van de ge-
machtigde. Verweerder heeft zich laten vertegen-
woordigen door mr. C. Brunenberg en mr. S.J.C. 
Hendriks.

Overwegingen

 Geheime stukken
1. Verweerder heeft een stuk overgelegd en 
heeft de rechtbank daarbij verzocht om toepas-
sing te geven aan artikel 8:29, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij beslissing 
van 17 december 2018 heeft een bestuursrechter 
van deze rechtbank geoordeeld dat beperkte ken-
nisname gerechtvaardigd is. Eisers hebben geen 
toestemming gegeven dit stuk bij de be oor de ling 
te betrekken, zodat de rechtbank dit stuk, gelet 
op artikel 8:29, vijfde lid, van de Awb niet bij de 
be oor de ling betrekt.

 De aanleiding voor het bestreden besluit
2.1.  In het driehoeksoverleg van 14 augustus 
2018 is verweerder geïnformeerd over de situatie 
die is ontstaan rondom de woning van verzoe-
kers door bedreigingen door personen, vermoe-
delijk gerelateerd aan een zware criminele orga-
nisatie. Eisers hebben de veiligheidsmaat re gelen 
afgewezen die door de politie werden aangebo-
den. De politie heeft aangegeven dat de situatie 
dusdanig ernstig is dat alleen speciale politie-
teams naar de woning kunnen gaan, vanwege het 
gevaar beschoten te worden. De personen die 
mogelijk aanwezig zijn om vergeldingsacties uit 
te voeren, zijn dermate schietgevaarlijk dat poli-
tiemensen, maar ook alle personen in de omge-
ving, groot gevaar lopen.
2.2.  Verweerder heeft hierin aanleiding ge-
zien eisers op grond van artikel 175 van de Ge-
meentewet te bevelen (het noodbevel) dat:
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— eisers en hun gezinsleden het pand en het 
perceel locatie 1 met onmiddellijke ingang verla-
ten en het pand sluiten en gesloten houden;
— het pand en het perceel niet mogen betreden 
worden en zichtbaar afgesloten dienen te zijn;
— eisers en hun kinderen zich onthouden van 
zichtbaar en kenbaar verblijf in de gemeente Nij-
megen.
Verweerder heeft daarbij op grond van artikel 125, 
tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang 
met artikel 5:31 van de Awb bepaald dat hij zelf 
zonder last en zonder begunstigingstermijn be-
stuursdwang toepast door de woning zichtbaar te 
laten sluiten (het toepassen van bestuursdwang).

Verweerder heeft ter onderbouwing gesteld 
dat ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige 
wanordelijkheden aanwezig is. In deze situatie van 
acuut en ernstig levensgevaar heeft verweerder 
meer gewicht toegekend aan het recht op leven en 
lichamelijke integriteit van de omwonenden van 
de woning dan aan het huisrecht van eisers.

Dit besluit heeft verweerder in bezwaar ge-
handhaafd, met toevoeging van de bepaling dat 
het noodbevel drie maanden na verzenddatum 
van dit besluit formeel heroverwogen wordt. In 
deze heroverweging bepaalt verweerder of 
voortzetting nodig is of eventueel aangepast 
moet worden, ingetrokken of omgezet in een an-
dere maat re gel.

 Omvang van de toetsing
3. De rechtbank overweegt allereerst dat de 
rechtmatigheid van het bestreden besluit wordt 
beoordeeld naar de feiten en het recht op het mo-
ment dat het besluit is genomen, te weten 4 de-
cember 2018. Dit betekent dat alleen stukken die 
dateren van vóór deze datum en bij het besluit 
zijn betrokken, meegewogen worden. Dit bete-
kent ook dat de bestuurlijke rapportage van 
13 december 2018 buiten beschouwing blijft.

 Ernstige vrees voor het ontstaan ernstige wanor-
delijkheden

4.1.  Verweerder baseert zijn besluit op arti-
kel 175, eerste lid, van de Gemeentewet.1 
Verweerder heeft ten aanzien van het toepassen 
van deze bevoegdheid be oor de lingsruimte.
4.2.  Eisers betogen dat verweerder met de be-
stuurlijke rapportages onvoldoende heeft onder-
bouwd waarom toepassing moest worden gege-
ven aan artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet.

1 Art. 175, eerste lid, van de Gemeentewet luidt: In geval van 
oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden 
of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven 
die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking 
van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de 
Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

4.3.  De rechtbank volgt dat betoog niet. Op 
basis van de informatie neergelegd in de bestuur-
lijke rapportages van 2 oktober 2018, waar kort 
gezegd 5 incidenten rond de woning in juli en au-
gustus 2018 worden beschreven, en 2 november 
2018, waar incidenten op 15 augustus en 7 sep-
tember 2018 worden beschreven, kon verweer-
der naar het oordeel van de rechtbank in redelijk-
heid tot het oordeel komen dat sprake is van 
ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige 
wanordelijkheden als bedoeld in dat artikel. De 
bestuurlijke rapportages, met name de rapporta-
ge van 2 oktober 2018, bieden hiervoor voldoen-
de concrete aanknopingspunten.

Daarbij merkt de rechtbank op dat de inciden-
ten op zichzelf niet worden betwist, hoogstens de 
conclusies die daaruit moeten worden getrokken 
voor de veiligheidssituatie rondom de woning. 
Dat een dergelijke situatie niet valt te scharen on-
der de werking van dit artikellid, ziet de recht-
bank niet in. Dat valt ook niet af te leiden uit de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (de Afdeling) van 20 april 
2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1044) waar eisers op 
hebben gewezen. Nog daargelaten dat deze uit-
spraak ziet op een ramp als bedoeld in artikel 175, 
eerste lid, van de Gemeentewet, is in deze zaak 
bepalend dat naar het oordeel van de Afdeling, 
anders dan in deze zaak, geen bedreiging van le-
ven en gezondheid van personen bestond.
4.4.  Gezien de bestuurlijke rapportages valt 
evenmin in te zien dat verweerder toepassing had 
moeten gegeven aan het ‘lichtere middel’ neerge-
legd in artikel 172, derde lid, van de Gemeente-
wet2 dan wel aan de verblijfsontzegging die kan 
worden opgelegd op grond van artikel 2.4.1 van 
de APV. Juist de aantasting van de grondrechten 
die het gevolg is van de oplegging van het nood-
bevel maakt dat verweerder naar het oordeel van 
de rechtbank toepassing moest geven aan artikel 
175, eerste lid, van de Gemeentewet.

 Subsidiariteit en proportionaliteit
5.1.  Gelet op de verregaande inbreuk die het 
noodbevel maakt op de grondrechten van eisers 
en hun kinderen, dient evenwicht te worden ge-
zocht tussen de bescherming van het algemeen 
belang, in dit geval het voorkomen van ernstige 
wanordelijkheden, en de te respecteren grond-
rechten van eisers en hun kinderen. Uit de parle-
mentaire geschiedenis van artikel 175 van de Ge-
meentewet kan worden afgeleid dat verweerder 
bij het geven van bevelen de beginselen van sub-

2 Art. 172, derde lid, van de Gemeentewet luidt: De burgemees-
ter is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ern-
stige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die 
noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de open-
bare orde.
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sidiariteit en proportionaliteit in acht moet ne-
men. Het geven van een noodbevel is pas aan de 
orde wanneer gewone middelen niet voorhan-
den of toereikend zijn (subsidiariteit). Voorts mo-
gen de genomen maat re gelen niet ingrijpender 
zijn dan in de gegeven situatie vereist om het ge-
vaar te beperken (proportionaliteit).
5.2.  Eisers hebben de hen aangeboden be-
scher mings maat re gelen afgewezen. Verweerder 
heeft naar het oordeel van de rechtbank afdoen-
de onderbouwd dat — buiten deze mogelijke be-
scher mings maat re gelen — thans geen andere 
maat re gelen mogelijk zijn om de veiligheid van 
alle betrokkenen te kunnen blijven garanderen. 
Dit betekent dat het gegeven noodbevel niet in 
strijd is met de beginsel van subsidiariteit. De re-
denen waarom eisers de be scher mings maat re-
gelen hebben geweigerd, doen hier niet aan af.
5.3.  Voor wat betreft de proportionaliteit van 
het noodbevel overweegt de rechtbank het volgen-
de. Gelet op de verregaande inbreuk die gebieds-
verboden maken op grondrechten van burgers 
dient een evenwicht te worden gezocht tussen be-
scherming van het algemeen belang bij het voor-
komen van ernstige wanordelijkheden enerzijds 
en het belang van het respecteren van grondrech-
ten van burgers anderzijds. Dit laatste brengt met 
zich dat de maat re gel niet langer mag duren dan 
strikt noodzakelijk. Ook dient het gebied waarop 
het noodbevel ziet zoveel als mogelijk te worden 
beperkt. Verder is van belang het gebied zo te kie-
zen dat de betrokkenen een beroep kunnen blijven 
doen op hulpverlenende instanties, niet onnodig 
worden afgehouden van de mogelijkheid familie-
leden te bezoeken en zo min mogelijk in hun be-
wegingsvrijheid worden beperkt.3
5.4.  Verweerder heeft er voor gekozen het 
noodbevel van toepassing te verklaren op het ge-
hele grondgebied van de gemeente Nijmegen. Dit 
gaat naar het oordeel van de rechtbank te ver. 
Niet valt in te zien dat een dergelijk verstrekkend 
verbod noodzakelijk is om de ernstige vrees voor 
het ontstaan ernstige wanordelijkheden het 
hoofd te kunnen bieden. De noodzaak hiertoe 
volgt in ieder geval niet uit de aan het bestreden 
besluit ten grondslag gelegde bestuurlijke rap-
portages. Het noodbevel maakt hierdoor een te 
grote inbreuk op de grondrechten van eisers en is 
om die reden on recht ma tig. Dat het eisers is toe-
gestaan zich binnen het grondgebied van de ge-
meente Nijmegen te begeven, mits dat niet zicht-
baar of kenbaar is, maakt dit niet anders. Het 
beroep is op dit punt gegrond.
5.5.  Omdat de rechtbank wel van oordeel is 
dat verweerder in redelijkheid heeft kunnen ko-

3 Vergelijk ook de uitspraak van Rechtbank Utrecht van 3 de-
cember 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK5246.

men tot het opleggen van een noodbevel, zij het 
voor een te ruim gebied, ziet de rechtbank zich 
gesteld voor de vraag of er voldoende aankno-
pingspunten zijn om zelf in de zaak te voorzien 
door een gebied te bepalen waar het noodbevel 
wél op van toepassing is. Uit de bestuurlijke rap-
portages volgt dat de dreigende wanordelijkhe-
den zich vooral voordoen rondom de woning van 
eisers. Er is geen concrete informatie beschikbaar 
op basis waarvan voor het ontstaan van die ernsti-
ge wanordelijkheden ook elders in de gemeente 
Nijmegen gevreesd moet worden. De enkele ver-
wijzing naar incidenten die zich elders in het land 
hebben voorgedaan, hoe ernstig deze ook zijn, is 
naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende.

De rechtbank ziet daarom aanleiding zelf in 
de zaak te voorzien en te bepalen dat het noodbe-
vel zich beperkt tot de straat locatie 1, waar de 
woning van eisers is gelegen.
6. De proportionaliteitseis leidt er verder 
ook toe dat de maat re gel niet langer mag duren 
dan strikt noodzakelijk is om het algemeen be-
lang te beschermen. Verweerder heeft in het be-
streden besluit de bepaling toegevoegd dat het 
noodbevel drie maanden na verzenddatum van 
dit besluit formeel heroverwogen wordt. In deze 
heroverweging bepaalt verweerder of voortzet-
ting nodig is of eventueel aangepast moet wor-
den, ingetrokken of omgezet in een andere maat-
re gel, zo staat in het bestreden besluit.

Naar het oordeel van de rechtbank is een en-
kele heroverweging na drie maanden onvoldoen-
de om aan de proportionaliteitseis te kunnen vol-
doen. Immers, nog steeds is sprake van een niet 
in de tijd beperkte maat re gel. Ook biedt het enke-
le feit dat sprake zal zijn van een heroverweging 
onvoldoende rechts ze ker heid. De rechtbank ziet 
aanleiding ook op dit punt zelf in de zaak te voor-
zien en te bepalen dat de maat re gel eindigt vier 
maanden na het bestreden besluit, derhalve op 
4 april 2019. Dit laat natuurlijk onverlet dat ver-
weerder, mocht hiervoor op basis van nieuwe in-
formatie aanleiding zijn, bevoegd is tot het ne-
men van een nieuw noodbevel.

 Conclusie
7. De rechtbank concludeert dat het nood-
bevel in strijd is met het proportionaliteitsvereiste, 
omdat het zich ten onrechte uitstrekt tot het gehe-
le grondgebied van de gemeente Nijmegen en bo-
vendien te onbepaald in duur is. De rechtbank zal 
het beroep daarom gegrond verklaren, het besluit 
van 4 december 2018 vernietigen en het besluit 
van 15 augustus 2018 herroepen. De rechtbank 
ziet voorts aanleiding met toepassing van artikel 
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8:72, derde lid, van de Awb4 zelf in de zaak te voor-
zien en te bepalen dat het noodbevel van kracht is 
in de locatie 1 en eindigt op 4 april 2019.
8. Omdat het beroep gegrond wordt ver-
klaard, is aanleiding te bepalen dat het griffie-
recht aan eisers wordt vergoed.
9. De rechtbank zal verweerder veroorde-
len in de door eisers gemaakte proceskosten. 
Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het 
Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand 
in bezwaar en beroep vast op € 2.048 (1 punt 
voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt 
voor het indienen van een beroepschrift, 1 punt 
voor het verschijnen ter zitting in bezwaar, en 1 
punt voor het verschijnen ter zitting in beroep 
met een waarde per punt van € 512, en wegings-
factor 1).

Beslissing

De rechtbank:
— verklaart het beroep gegrond;
— vernietigt het besluit van 4 december 2018;
— herroept het besluit van 15 augustus 2018;
— bepaalt dat het noodbevel van toepassing is 
op de locatie 1;
— bepaalt dat het noodbevel eindigt op 4 april 
2019;
— bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de 
plaats treedt van het vernietigde bestreden be-
sluit;
— draagt verweerder op het betaalde griffierecht 
van € 170 aan eisers te vergoeden;
— veroordeelt verweerder in de proceskosten 
van eisers tot een bedrag van € 2.048.

Noot

1. De burgemeester van Nijmegen beveelt 
op 15 augustus 2018 een in die gemeente woon-
achtige man en zijn gezin met onmiddellijke in-
gang en voor onbepaalde tijd de gemeente te ver-
laten. De dag ervoor is de burgemeester in het 
driehoeksoverleg geïnformeerd over de gevaarlij-
ke situatie die is ontstaan door bedreigingen aan 
het adres van deze personen, vermoedelijk van-
uit een zware criminele organisatie. Alleen speci-
ale politieteams durven zich nog in de buurt van 
de woning te begeven vanwege het grote risico 
op schiet in ci denten door vergeldingsacties van 
voormalige klanten. De vader van het gezin is bij 

4 Art. 8:72, derde lid, van de Awb luidt: De bestuursrechter kan 
bepalen dat:

 a. de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernie-
tigde gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand blijven, of

 b. zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit 
of het vernietigde gedeelte daarvan.

justitie bekend als ‘de telefoonleverancier van de 
onderwereld’. De door hem toegezegde vertrou-
welijkheid van de communicatie via de gebruikte 
telefoons is ter discussie komen te staan. De bur-
gemeester baseert het gebiedsverbod voor de 
hele gemeente op artikel 175 Gemeentewet. Het 
noodbevel houdt in dat het gezin is gehouden het 
pand waarin ze wonen en het bijbehorende per-
ceel met onmiddellijke ingang te verlaten, het 
pand te sluiten en gesloten te houden. Daarnaast 
dient het gezin zich te onthouden van zichtbaar 
en kenbaar verblijf in de gehele gemeente Nijme-
gen. De burgemeester past daarnaast spoedbe-
stuursdwang toe door de woning zichtbaar te la-
ten sluiten. 
2. Bij besluit van 4 december 2018 verklaart 
de burgemeester het bezwaar van eisers tegen dit 
besluit ongegrond. In de voorlopige voorzienin-
genprocedure moet de rechter antwoord geven 
op de vraag of de burgemeester in een situatie als 
deze een noodbevel mag gebruiken en of een 
dergelijk bevel deze inhoud mag hebben. De bur-
gemeester beperkt met zijn noodbevel immers in 
ernstige mate het grondwettelijk beschermde 
recht op bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en het huisrecht. 
3. Om van een noodsituatie in de zin van 
artikel 175 lid 1 Gemeentewet te kunnen spre-
ken, moet er sprake zijn van ernstige wanorde-
lijkheden of een ramp, dan wel ernstige vrees 
hiervoor. De burgemeester heeft bij het vaststel-
len van een zodanig oordeel de nodige be oor de-
lingsruimte. Als een ramp valt de situatie niet te 
kwalificeren. Het begrip ramp wordt gedefini-
eerd in artikel 1 Wet veiligheidsregio’s. Er zijn 
weliswaar meerdere mensenlevens concreet in 
gevaar, maar een gecoördineerde inzet van dien-
sten is niet vereist. Op basis van de bestuurlijke 
rapportages waarin zeven incidenten worden be-
schreven, kon de burgemeester evenwel in rede-
lijkheid tot het oordeel komen dat er sprake is 
van ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige 
wanordelijkheden. Naar het oordeel van de recht-
bank was de burgemeester derhalve gerechtigd 
de noodbevelsbevoegdheid van artikel 175 lid 1 
Gemeentewet toe te passen.
4. Dit brengt ons bij de vraag naar de in-
houd van het noodbevel: was de burgemeester 
bevoegd grondwettelijk beschermde grondrech-
ten te beperken? In artikel 175 Gemeentewet 
staat expliciet dat de burgemeester mag afwijken 
van ‘andere dan bij de Grondwet gestelde voor-
schriften’. Een strikte interpretatie zou betekenen 
dat de burgemeester de grondrechten niet mag 
beperken. Maar dan schieten deze bevoegdheden 
in veel noodsituaties te kort (zie hierover o.a.: A.J. 
Wierenga e.a., Naar handhaafbare noodbevelen en 
noodverordeningen. Een analyse van het gemeen-
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telijke noodrecht, Politiekunde 84, Amsterdam: 
Reed Business 2016; A.E. Schilder & J.G. Brouwer, 
Gemeentelijke verordeningen, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri 2015, p. 58-59; M.A.D.W. de Jong, 
‘Noodbevel en noodverordening’, in: 
Hoofdstukken openbare-orderecht, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri 2015, p. 116-117; zie ook ARRvS 30 de-
cember 1993, AB 1994/242, m.nt. Van Male). In 
de totstandkomingsgeschiedenis van de Ge-
meentewet is ruimte gecreëerd voor de beper-
king van in ieder geval enkele grondrechten (Ka-
merstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 150; 
Kamerstukken II 1988/89, 19 403, nr. 10, p. 95-
101). De wetgever dacht aan artikel 6 (vrijheid 
van godsdienst), artikel 7 (vrijheid van menings-
uiting) en artikel 9 Grondwet (vrijheid van verga-
dering en betoging). 
5. De bevoegdheid tot het beperken van het 
recht op privacy en het huisrecht in een noodbe-
vel worden niet in die totstandkomingsgeschie-
denis van de Gemeentewet genoemd. De rege-
ring gaf bij de grondwetsherziening van 1983 
evenwel aan dat in uitzonderingsgevallen de be-
perking van een grondrecht die niet is terug te 
voeren op een basis in de Grondwet, gerechtvaar-
digd kan zijn. De grondslag hiervoor is de redelij-
ke uitleg van grondrechten. Deze brengt mee dat 
als een maat re gel van de overheid een grond-
recht naar de letter beperkt, maar de intrekking 
of de ver nie ti ging van die maat re gel moet wor-
den gezien als in strijd met datgene wat redelijk 
is, een dergelijke maat re gel niet ongrondwettig 
is. Bij de vraag wat redelijk is, speelt de proportio-
naliteit een rol en moet rekening worden gehou-
den met zowel maatschappelijke als persoonlijke 
belangen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de 
redelijke uitleg van grondrechten als beperkings-
systematiek beperkt dient te blijven tot hoogst 
uitzonderlijke situaties. Met een beperking van 
grondrechten op deze basis moet (zeer) terug-
houdend worden omgegaan (Kamerstukken II 
1975/76, 13 872, 3, p. 20-22). De redelijke uitleg 
van grondrechten kan volgens de grondwetsge-
schiedenis niet worden toegepast op beperkin-
gen die — zoals in deze zaak — doelbewust wor-
den opgelegd. De beperking moet het onbedoelde 
neveneffect zijn van een maat re gel. 
6. In een noot onder een uitspraak van de Rb. 
Zeeland- West-Brabant van 30 januari 2018 
(ECLI:NL:RBZWB:2018:540, AB 2018/210) betogen 
Brouwer en Schilder dat de noodbevelsbevoegd-
heid in geval van een schiet in ci dent de tijdelijke 
sluiting van een woning kan legitimeren. Van bij-
zonder belang zijn in dit kader de positieve ver-
plichtingen van artikel 2 EVRM. Uit vaste jurispru-
dentie van het EHRM volgt dat de staat niet alleen 
verplicht is zich te onthouden van het bewust en 
onwettig beëindigen van een leven, maar ook de 

plicht heeft tot het nemen van geëigende stappen 
om het recht op leven van individuen binnen zijn 
rechtsmacht te beschermen. Daartoe behoren ver-
plichtingen om preventieve maat re gelen te nemen 
ter bescherming van het leven van individuele per-
sonen indien zij het gevaar lopen slachtoffer te 
worden van (strafbare) handelingen van anderen 
of indien er een concrete indicatie bestaat van een 
risico voor een levensbedreigende situatie waar-
mee een inbreuk ontstaat op het recht op leven uit 
artikel 2 EVRM. Dit betekent dat een staat de plicht 
heeft om in concrete, levensbedreigende situaties 
preventief op te treden; de overheid mag een der-
gelijke gevaarlijke situatie niet gedogen (EHRM 
28 oktober 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD4558, appl. 
nr. 097/98, NJ 2000/134, m.nt. E.A. Alkema (Osman/
Verenigd Koninkrijk); EHRM 30 november 2004, 
ECLI:NL:XX:2004:AS2641, appl. nr. 48939/99, 
NJ 2005/210, m.nt. E.A. Alkema (Öneryildiz/Turkije).
7. In het licht hiervan is het gerechtvaar-
digd een noodbevel als basis te gebruiken voor 
een evacuatie in een situatie waarin sprake is van 
acuut levensgevaar. Wanneer een burgemeester 
een evacuatie gelast, is het zijn primaire doel om 
de burger en eventuele hulptroepen te bescher-
men tegen evident ernstig en onmiddellijk ge-
vaar. In de literatuur zien we een bevestiging van 
deze redeneerwijze (J.H.A. van der Grinten, 
‘Zware maat re gelen met een lichte bevelsbe-
voegdheid? De reikwijdte van artikel 172 lid 3 
Gemeentewet’, NJB 2019/312; A.J. Wierenga & C. 
Post, ‘Discutabele noodmaat re gelen bij een verhit 
debat’, NJB 2016/342). En inmiddels ook in de 
rechtspraak (zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 
13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2053).
8. Ook deze voorzieningenrechter over-
weegt dat evenwicht gezocht dient te worden tus-
sen de bescherming van het algemeen belang — in 
dit geval het voorkomen van ernstige wanordelijk-
heden — en de te respecteren grondrechten van ei-
ser en zijn kinderen, gelet op de verregaande in-
breuk die het noodbevel maakt op de grondrechten. 
In dit geval moet het belang van de veiligheid van 
omwonenden zwaarder wegen dan de grondrech-
ten van eiser en zijn kinderen. Een gebiedsontzeg-
ging voor het grondgebied van de gehele gemeen-
te, gaat echter te ver. De voorzieningenrechter 
overweegt dat uit de bestuurlijke rapportages niet 
blijkt dat een dergelijk verstrekkend verbod nood-
zakelijk is om de ernstige vrees voor het ontstaan 
van ernstige wanordelijkheden het hoofd te kun-
nen bieden. Het noodbevel maakt dan ook een te 
grote inbreuk op de grondrechten van het gezin en 
is daarom on recht ma tig. De rechtbank ziet aanlei-
ding om zelf in de zaak te voorzien en te bepalen 
dat het noodbevel zich beperkt tot de straat, waar 
de woning van eisers is gelegen.

388 ABAfl. 6 - 2020

AB 2020/58 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



9. Ook de duur van de gebiedsontzegging 
oordeelt de rechter disproportioneel. De burge-
meester heeft weliswaar gesteld het besluit na 
drie maanden formeel te heroverwegen, van een 
in tijd beperkte maat re gel is echter vooralsnog 
geen sprake. Ook hierin ziet de rechter reden om 
zelf in de zaak te voorzien. Hij bepaalt dat de 
maat re gel eindigt vier maanden na het bestreden 
besluit. Dit laat evenwel onverlet dat de burge-
meester bevoegd is tot het nemen van een nieuw 
noodbevel, mocht hiervoor op basis van nieuwe 
informatie aanleiding zijn.
J.G. Brouwer en A.J. Wierenga
 

AB 2020/59

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG ZWOLLE
11 november 2019, nr. 159/2019
(J. Recourt, R.B. van Leeuwen, H.A.M. Veneman)
m.nt. A.C. Hendriks

Art. 65d lid 2 Wet BIG; art. 130-134a WVW 1994

ECLI:NL:TGZRZWO:2019:134

Klager trekt zijn tuchtklacht tegen psychiater 
in. Tuchtrechter oordeelt dat zaak moet wor-
den voortgezet door Inspectie.

Ingevolge artikel 65d lid 2 onder b van de Wet BIG 
wordt de behandeling van een klacht gestaakt in-
dien deze wordt ingetrokken tenzij het tuchtcollege 
beslist dat de behandeling van de klacht om rede-
nen, aan het algemeen belang ontleend, moet wor-
den voortgezet.

Het college is van oordeel dat van een dergelijk 
belang sprake is omdat de vraag of het correctie-
recht door beklaagde in zijn dagelijkse praktijk juist 
wordt ingevuld nog niet is beantwoord. Op grond 
van de eerdere berisping op juist dit punt en het-
geen blijkens het proces-verbaal van het mondelin-
ge vooronderzoek door beklaagde hierover is ge-
zegd, valt niet uit te sluiten dat het correctierecht 
van alle keurlingen bij beklaagde op onjuiste wijze 
wordt vormgegeven. Evenmin is de vraag beant-
woord of beklaagde het correctierecht heeft vorm-
gegeven op instigatie van het Bureau rijbewijskeu-
ringen. Het alsnog toetsen van de klacht van klager, 
thans voortgezet door de inspecteur van Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en Jeugd, maakt een 
zaaksoverstijgend en dus breder leereffect mogelijk.

Tussenbeslissing d.d. 11 november 2019 naar 
aanleiding van de op 17 juli 2019 bij het Regionaal 
Tuchtcollege te Zwolle ingekomen klacht van:
A, te locatie B, bijgestaan door C, klager,

tegen
D, psychiater, (destijds) werkzaam te locatie B, 
beklaagde.

1.  Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit het vol-
gende:
— het klaagschrift met de bijlagen;
— het verweerschrift met de bijlagen;
— het proces-verbaal van het op 14 oktober 2019 
gehouden gehoor in het kader van het vooron-
derzoek.

2.  De feiten

Op 23 maart 2019 heeft klager bij het Bureau rijbe-
wijskeuringen een keuringsonderzoek ondergaan 
in verband met een vorderingsprocedure ex arti-
kelen 130–134a van de Wegenverkeerswet. Het 
onderzoek is verricht door een basisarts. Dit on-
derzoek duurde ongeveer een half uur. Beklaagde 
is de laatste minuten van het onderzoek aanwezig 
geweest. In het kader van het correctierecht zou de 
anamnese door de basisarts in aanwezigheid van 
beklaagde aan klager zijn voorgelezen.

3.  De klacht

Klager verwijt beklaagde — samengevat — dat hij 
aan het correctierecht geen invulling heeft gege-
ven en dat hij hem niet op de klachtmogelijkhe-
den heeft gewezen.

4.  De overwegingen van het college

Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft in een 
beslissing van 5 december 2014 in een vergelijk-
bare casus betreffende de invulling van het cor-
rectierecht in het kader van een rijbewijskeuring 
aan beklaagde de maat re gel van berisping opge-
legd. Tijdens het mondelinge vooronderzoek van 
14 oktober 2019 is desgevraagd niet gebleken dat 
beklaagde na berispt te zijn, zijn werkwijze op dit 
punt heeft aangepast.

Klager heeft op 16 oktober 2019 telefonisch 
aan de secretaris van het tuchtcollege laten weten 
dat beklaagde de rapportage heeft aangepast en 
dat klager de klacht intrekt. Ook hier is niet geble-
ken dat de werkwijze waarop deze klacht ziet, is 
aangepast.

Ingevolge artikel 65d lid 2 onder b van de Wet 
BIG wordt de behandeling van een klacht ge-
staakt indien deze wordt ingetrokken tenzij het 
tuchtcollege beslist dat de behandeling van de 
klacht om redenen, aan het algemeen belang ont-
leend, moet worden voortgezet.
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