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Noodbevoegdheden en grondrechten 

Een analyse van het gemeentelijke noodrecht 
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Inleiding 
› Aanleiding van het onderzoek 

§  Beperking op grondrechten 
§  Toekenning van bevoegdheden aan de politie 

 

› Doel van het onderzoek 
§  Bruikbaar instrumentarium voor politie in noodsituaties 

-  Burgemeester als hoeder van de grondrechten 
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Inleiding 

› Opzet van het onderzoek / onderzoeksmethoden 

§  Database noodbevelen en noodverordeningen 
§  Indeling noodsituaties in categorieën  
§  Toetsingskader 
§  Toetsing voorschriften 
§  Interviews 
§  Best practices & aanbevelingen 
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Fig. 1 – Indeling noodsituaties (2010-2015) 

Noodverordening Noodbevel 
Extreme weersomstandigheden 28 3 
Hoogwaardigheidsbekleders 37 0 
Bomruiming 26 0 
Risicovoetbalwedstrijd 22 23 
Brand 23 2 
Onvergund/onbeheersbaar evenement 14 17 
Instortings- en explosiegevaar 9 2 
Demonstraties 7 8 
OMGs 6 7 
Uitbraak besmettelijke (dier)ziekte 5 0 
Maatschappelijke onrust 2 9 
Hoogwater 3 0 
Diversen 9 3 

Totaal 191 74 
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Toetsingskader 
 
›  Legaliteit 

§  Situatiecriterium 
§  Reguliere instrumenten 
§  Noodbevel of noodverordening 

›  Juridische houdbaarheid 
§  Proportionaliteits- en het subsidiariteitsvereiste 
§  Geen inbreuk op grondrechten 
§  Normadressant 

›  Praktische handhaafbaarheid 
§  Algemene kwaliteitseisen regelgeving 
§  Begrijpelijke en eenduidige formulering 
§  Onnodige en overbodige voorschriften 
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Spanningsveld grondrechten 
› Verdragsrechtelijk beschermde grondrechten 

§  Bewegingsvrijheid art. 2 VP EVRM 
-  Ruime doelcriteria 

-  national security or public safety, for the maintenance of ordre 
public, for the prevention of crime, for the protection of health 
or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others 

-  Prescribed by law 
-  Toegankelijk/voorzienbaar 

-  Necessary in a democratic society 
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Spanningsveld grondrechten 
› Grondwettelijk beschermde grondrechten 

§  Persoonlijke levenssfeer 
-  Beperkingssystematiek 
-  Wet in formele zin  

-  Wie/welk/in hoeverre 

-  Redelijke uitleg 
-  Uitzonderlijke situaties / proportionaliteit 
-  Acuut levensgevaar 
-  Recht op leven 

-  Preventief optreden in concrete levensbedreigende situaties 
-  Osman t VK, Öneryildiz t. Turkije 
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Conclusie 
› Evacuatie overstroming Noordoost-Groningen, 

preventief fouilleren pyromaan Winschoten  

§  Inbreuk persoonlijke levenssfeer 
-  Acuut levensgevaar 

§  Toekenning bevoegdheden 
-  Art. 151b / 174b Gemeentewet 
-  ‘bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van 

wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan’ 
-  ‘naar zijn aard bestemd om personen of zaken te treffen door vuur’ 


