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De ongekende opleving van het 
noodrecht in de coronacrisis
Over de inzet van noodverordeningen en staatsnoodrecht ter 
infectieziektebestrijding

Adriaan J. Wierenga*

Ons infectieziektebestrijdingsrecht bleek na de uitbraak van het 
coronavirus al snel volstrekt ontoereikend voor de noodzakelijk 
geachte maatregelen. De juridische queeste naar aanvullende 
bevoegdheden resulteerde uiteindelijk in een speciale coronawet. 
In langdurige afwachting van die wet werd intensief gebruik
gemaakt van het gemeentelijke noodrecht om het gat te dichten. 
Zelfs het staatsnoodrecht werd ingezet ter infectieziekte
bestrijding. Dit uitzonderlijke gebruik van het noodrecht staat 
centraal in dit artikel. 

1 Inleiding 
Infectieziekten die de gezondheid en het 
leven van de mens bedreigen, zijn van alle 
tijden.1 Het is daarom geenszins ver
wonderlijk dat organisaties als de World 
Health Organization (WHO), het Rijks
instituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en diverse wetenschappers vanuit 
medisch en historisch perspectief al sinds 
jaar en dag waarschuwen voor een pande
mie met maatschappelijk ontwrichtende 
gevolgen.2 En dientengevolge staat dat 
scenario in nationale en regionale risico
profielen van overheden al langere tijd te 
boek als een waarschijnlijk en zeer ernstig 
risico.3 Met het coronavirus (SARSCoV2) 
dat eind 2019 uitbrak, realiseerde zich dit 
gevaar. 

Hoewel Nederlandse overheden al 
langere tijd rekening hielden met een 
pandemie, bleek het bestaande juridische 
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1 Er bestaat reeds verslaglegging van 
anthraxuitbraken (miltvuur) in 
de vijftiende eeuw voor Christus in 
Egypte. In de Bijbel wordt gespro
ken van melaatsen: mensen die ten 
prooi zijn gevallen aan lepra. De 
‘Zwarte Dood’ is een ander voorbeeld 
van een infectieziekte die langdurig 
een ernstige levensbedreiging vorm
de. In het oude testament wordt een 
pestepidemie onder de Filistijnen 
beschreven en tijdens een ernstige 
epidemie in de veertiende eeuw 
stierf naar schatting een kwart van 
de Europese bevolking aan de pest. 
Zie o.a.: R. Coutinho, Epidemieën 
en pandemieën (Elementaire Deel
tjes 67), Amsterdam: Athenaeum – 
Polak & Van Gennep 2000; A. Timen 
e.a., ‘De (on)zichtbare scheiding tus
sen een uitbraak en een crisis’, in: 
E.R. Muller e.a., Crisis: Studies over 
crisis en crisisbeheersing, Deventer: 
Kluwer 2009, p. 149150.

2 Zie bijvoorbeeld: World Health 
Organization, A World at Risk (An-
nual report on global preparedness 
for health emergencies), september 
2019; B.A.M. van der Zeijst, oud
topman van het RIVM, sprak in 
2007 in zijn oratie ‘Voorkomen is be
ter dan genezen’ over het voorbereid 
zijn op dergelijke virussen, en dat 
daaraan meer moest gebeuren, zie: 

instrumentarium voor de infectieziektebe
strijding (de Wet publieke gezondheid) al 
snel volstrekt ontoereikend voor de nood
zakelijk geachte bestrijdingsmaatregelen. 
Gedurende de coronacrisis bleek zelfs de 
invoering van een speciale spoedwet nood
zakelijk om in de vereiste bevoegdheden 
te voorzien, de Tijdelijke wet maatregelen 
COVID19 (Twm COVID19), ook wel 
bekend als de Coronawet. In afwachting 
van de inwerkingtreding van die wet werd 
in de eerste maanden van de crisis het 
gemeentelijke noodrecht ingezet om het 
gat in de bestaande wetgeving te dichten.4 
Landelijke infectieziektebestrijdingsmaat
regelen werden uitgerold op basis van 
honderden noodverordeningen die maan
denlang van kracht waren. Noodverorde
ningen werden in Nederland nooit eerder 
zo intensief en langdurig toegepast om 
onze maatschappij te reguleren.5 
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Toen de inzet van het gemeentelijke nood
recht eindigde na de inwerkingtreding 
van de Twm COVID19, hadden we nog 
niet het laatste gebruik van het noodrecht 
gezien. Voor de invoering van de avond
klok werd het staatsnoodrecht afgestoft. 
Een juridisch fenomeen dat we als zodanig 
in Nederland nooit eerder hebben ge
zien. Het uitzonderlijke gebruik van het 
gemeentelijke en het staatsnoodrecht in de 
coronacrisis staat in deze bijdrage cen
traal. Hoe zag dat gebruik er precies uit? 
En welke juridische haken en ogen zaten 
daaraan? Kunnen we van deze crisis leren 
voor de toekomst van ons infectieziekte
bestrijdingsrecht en het gemeentelijke en 
het staatsnoodrecht?

Voor de invoering van 
de avondklok werd het 
staatsnoodrecht afgestoft. 
Een juridisch fenomeen dat 
we als zodanig in Nederland 
nooit eerder hebben gezien. 
Het uitzonderlijke gebruik 
van het gemeentelijke en 
het staatsnoodrecht in 
de coronacrisis staat in 
deze bijdrage centraal

De bijdrage is als volgt opgebouwd. Eerst 
breng ik op hoofdlijnen het juridische 
systeem van de infectieziektebestrijding 
in kaart, zoals dat gold bij aanvang van 
de coronacrisis. De Wet publieke gezond
heid vormt daarvan de kern. Die wet 
komt aan de orde in paragraaf 2, samen 
met het bredere juridische kader voor de 
besluitvorming. Vervolgens komt de eerste 
fase van de crisis aan de orde waarin het 
gemeentelijke noodrecht werd gebruikt 
als juridische grondslag om infectieziek
tebestrijdingsmaatregelen te nemen. Die 
bijzondere inzet van het gemeentelijke 
noodrecht en de rechtsstatelijke spanning 
die dit met zich bracht, bespreek ik in 
paragraaf 3. De Twm COVID19 die hier
aan een einde maakte staat centraal in 
paragraaf 4. De avondklok werd aanvan
kelijk gebaseerd op de Wet buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). 
Die wet maakt onderdeel uit van het 
staatnoodrecht en is in zijn huidige vorm 
niet eerder ingezet in Nederland. Dit zorg

de voor de nodige juridische vraagstukken. 
Daarvoor is aandacht in paragraaf 5, waar 
ik het systeem van het staatsnoodrecht en 
het gebruik daarvan in de coronacrisis be
spreek. De bijdrage sluit in paragraaf 6 af 
met een conclusie en enkele aanbevelingen 
voor een meer rechtsstatelijk en toekomst
bestendig infectieziektebestrijdings en 
noodrecht.

2 De Wet publieke gezondheid
De bestrijding van infectieziekten wordt 
in Nederland sinds de negentiende eeuw 
gezien als een kerntaak van de overheid.6 
Het juridische kader voor de infectieziek
tebestrijding is tegenwoordig hoofdzakelijk 
geregeld in de Wet publieke gezondheid 
(Wpg).7 Deze wet trad in 2008 in de plaats 
van de Infectieziektenwet, de Wet col
lectieve preventie volksgezondheid en de 
Quarantainewet. In de Wpg is de Interna
tionale Gezondheidsregeling 2005 geïm
plementeerd, een verdrag dat tot stand is 
gekomen onder auspiciën van de WHO.8 

De Wpg kent een indeling van infectie
ziekten in de groepen A, B1, B2 en C. Die 
indeling is gebaseerd op de besmettelijk
heid en de ernst van de infectieziekte en 
de potentiële impact daarvan op de volks
gezondheid, waarbij groep A de zwaarste 
categorie is.9 De Minister van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan 
een bestaande infectieziekte opschalen of 
een nieuwe inschalen.10 Tot welke groep 
een infectieziekte behoort, is bepalend 
voor welke bestuurlijke bestrijdingsmaat
regelen kunnen worden genomen en wie 
daartoe bevoegd is. Ook hangt met deze 
indeling samen welke bestuurder verant
woordelijk is voor de voorbereiding op en 
de bestrijding van een epidemie.11 Van een 
epidemie spreken we indien er in korte 
tijd een sterke toename is van het aantal 
nieuwe patiënten lijdend aan een infectie
ziekte uit groep A, B1, B2 of C.12 

Het coronavirus is in Nederland eind 
januari 2020 als nieuwe infectieziekte 
ingeschaald in de hoogste categorie: 
groep A.13 De voorzitter van de veiligheids
regio draagt zorg voor de bestrijding van 
(de directe dreiging van) een epidemie van 
een infectieziekte behorend tot groep A.14 
Artikel 7 lid 1 Wpg bepaalt vervolgens 
dat de Minister van VWS leiding geeft 
aan de bestrijding van een infectieziekte 
uit groep A. Hij kan de voorzitter van de 
veiligheidsregio opdragen hoe de bestrij

www.lumc.nl/over-het-lumc/hoo/ora 
ties-redes/2008/80805103347185/.

3 In de Natio nale Veiligheidsstrategie 
van 2019 (maar ook in de jaren daar
voor) was aandacht voor het risico 
van een pandemie met maatschappe
lijk ontwrichtende gevolgen: ‘Als dit 
risico optreedt, dan heeft het impact 
op de veiligheidsbelangen “Fysieke 
veiligheid”, “Sociale en politieke sta
biliteit” en “Economische veiligheid”.’, 
zie: www.nctv.nl/documenten/
publicaties/2019/6/07/nationale-
veiligheid-strategie-2019, p. 24. In 
de regio nale risicoprofielen van 
veiligheidsregio’s wordt al jaren reke
ning gehouden met dit scenario. Zie 
bijvoorbeeld het Risicoprofiel 2019 
van de Veiligheidsregio Utrecht, via: 
www.vru.nl/images/Documenten _
standaard/Besluiten_en_publicaties/ 
AB20190327-06-2_Bijlage_A_-_RRP_
VRU_2019.pdf. 

4 Het gemeentelijke noodrecht – waar
van de kern bestaat uit de noodbe
vels en de noodverordeningsbevoegd
heid (art. 175 en 176 Gemeentewet) 
– werd overigens ook breed ingezet 
ter beteugeling van de avondklokrel
len in januari 2021.

5 Zie voor onderzoek naar het gebruik 
van het noodrecht in Nederland in 
de afgelopen decennia: M.A.D.W. de 
Jong, H.R.B.M. Kummeling & M.C. 
Burkens, Het gebruik van gemeen-
telijke noodbevoegdheden, Zwolle: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1994; A.J. Wie
renga, C. Post & J. Koornstra, Naar 
handhaafbare noodbevelen en nood-
verordeningen. Een analyse van het 
gemeentelijke noodrecht (Politiekunde 
84), Amsterdam: Reed Business 2016.

6 In de 19e eeuw begon de overheids
aandacht voor de volksgezond
heidszorg met de bestrijding van 
prangende gezondheidsproblemen 
door kwakzalverij en infectieziekten. 
Dit ging gepaard met wetgeving: de 
Wet op de uitoefening der genees
kunst van juni 1865 (Stb. 1865, 60) 
en de Wet ter wering en beteuge
ling van besmettelijke ziekten van 
december 1872 (Stb. 1872, 134). De 
zorgtaak van de overheid voor de 
volksgezondheid is in de huidige 
Grondwet neergelegd in art. 22 lid 1: 
‘De overheid treft maatregelen ter 
bevordering van de volksgezondheid’.

7 Voor de BESeilanden (Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) geldt specifieke 
wetgeving: vergelijk in dit verband 
de Wet publieke gezondheid BES en 
de Tijdelijke regeling maatregelen 
COVID19 Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba.

8 IGR van 23 mei 2005, Trb. 2007, 
34. De regeling is bindend voor de 
196 staten die verdragspartij zijn, 
waaronder alle 194 lidstaten van de 
WHO. Deze regeling is gebaseerd op 
het Statuut van de WHO (1946), Stb. 
1948, 182, dat later nog enige malen 
is herzien.

9 Timen e.a. 2009, p. 156158.
10 Art. 20 Wpg.
11 De algemene infectieziektebestrij

ding, waartoe in ieder geval behoort 
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ding ter hand te nemen.15 ‘Dit betekent 
dat het optreden van de voorzitter van de 
veiligheidsregio ter zake van de infectie
ziektebestrijding altijd samenvalt met de 
leidinggevende rol van de minister’, lezen 
we in de wetsgeschiedenis.16 Dit voorkomt 
dat in een grootschalige infectieziekte
crisis onsamenhangend, ongelijk en/of 
tegenstrijdig beleid in de verschillende 
veiligheidsregio’s wordt gevoerd. 

De Minister van VWS heeft aldus de 
leiding over de bestrijding van de epide
mie van het coronavirus. Hij wordt gead
viseerd en bijgestaan door het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het 
RIVM. Dat heeft na de uitbraak van het 
coronavirus een Outbreak Management 
Team (OMT) bijeengeroepen. Het OMT 
geeft op basis van de daar verenigde des
kundigheid adviezen die de basis vormen 
voor de beleidsbeslissingen van de Mi
nister van VWS.17 Deze adviezen worden 
voorafgaand aan de besluitvorming eerst 
besproken in het Bestuurlijk afstem
mingsoverleg infectieziekten (BAO). Het 
BAO toetst de adviezen op bestuurlijke 
afstemming, haalbaarheid en uitvoerbaar
heid.18 De Minister van VWS stemt de te 
treffen infectieziektebestrijdingsmaatrege
len af met collegaministers. Eerst gebeur
de dat – toen de nationale crisisstructuur 
was ingesteld19 – binnen de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing (MCCb)20 
en daarna in de speciaal daarvoor inge
stelde Ministeriële Commissie COVID19 
(MCC19).21 In deze ministeriële com
missies besluiten de betrokken ministers 
gezamenlijk integraal over het beleid ten 
aanzien van de bestrijding en de gevolgen 
van de coronacrisis.

3 Noodverordeningen (gemeentelijk 
noodrecht)
In de Wpg vinden we maatregelen voor 
concrete gevallen waarin iemand aan een 
infectieziekte lijdt of indien er gegronde 
redenen bestaan om dat te vermoeden. 
Denk hierbij aan geïsoleerde zieken
huisopname met gedwongen medisch 
onderzoek. Ook kan (thuis)quarantaine 
worden opgelegd aan personen die door 
contact met een lijder mogelijk besmet 
zijn. De wet geeft daarnaast de mogelijk
heid om maatregelen te treffen gericht op 
gebouwen, goederen of vervoermiddelen 
indien daar (vermoedelijk) een besmetting 
aanwezig is.22 

De Minister van VWS stelde vast dat de 
infectieziektebestrijdingsmaatregelen uit 
de Wpg voor de bestrijding van het corona
virus niet toereikend waren. Hij achtte het 
noodzakelijk om maatregelen te treffen 
waarvoor aan hemzelf noch aan de voorzit
ter van de veiligheidsregio bevoegdheden 
waren toegekend in de Wpg. Het gaat 
dan om de algemene maatregelen die ook 
het gezonde deel van de bevolking raken, 
zoals de sluiting van de horeca en scholen, 
de maximering van groepsvorming, het 
verbod op evenementen en de anderhalve
meterregel.23 Daarvoor moest een juridi
sche grondslag worden gezocht. Die werd 
gevonden in twee verschillende wettelijke 
kaders. Van 16 maart tot 1 december 2020 
werden deze maatregelen gebaseerd op 
een landelijke lappendeken van noodveror
deningen. Die noodverordeningen werden 
uitgevaardigd door de voorzitters van de 
25 veiligheidsregio’s op aanwijzing van de 
Minister van VWS. 

De Minister van VWS 
achtte het noodzakelijk 
om maatregelen te treffen 
waarvoor aan hemzelf 
noch aan de voorzitter 
van de veiligheidsregio 
bevoegdheden waren 
toegekend in de Wpg. 
Het gaat dan om de 
algemene maatregelen 
die ook het gezonde deel 
van de bevolking raken

Functionele en algemene keten rampen-
bestrijding
Artikel 1 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 
bepaalt dat een ramp

‘een zwaar ongeval is of een andere gebeurte
nis waarbij het leven en de gezondheid van veel 
personen, het milieu of grote materiële belangen in 
ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en 
waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of 
organisaties van verschillende disciplines is vereist 
om de dreiging weg te nemen of de schadelijke 
gevolgen te beperken’. 

Het is evident dat de massale verspreiding 
van het coronavirus is aan te merken als 
een ramp.

het nemen van algemene preventieve 
maatregelen op dit gebied en het be
strijden van tuberculose en seksueel 
overdraagbare aandoeningen, is een 
decentrale aangelegenheid, zie art. 6 
lid 1 Wpg. De uitvoering van de infec
tieziektebestrijding is neergelegd bij 
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD). Er zijn 25 GGD’en in Neder
land, een in iedere veiligheidsregio; 
een landelijk dekkend netwerk.

12 Art. 1 Wpg.
13 Ministe riële Regeling 2019nCoV 28

012020, Stcrt. 2020, 6800. Naast het 
coronavirus (SARSCoV2) vallen er 
vijf (groepen van) ziekten in deze ca
tegorie: pokken, polio, SARS, MERS 
en virale hemorragische koorts (zoals 
ebola of marburg).

14 Het bestuur van de veiligheidsregio 
draagt zorg voor de voorbereiding 
op de regio nale bestrijding van een 
epidemie van een infectieziekte beho
rend tot groep A (art. 6 lid 2 Wpg).

15 Art. 7 lid 5 Wpg. De Minister van 
VWS informeert in dit geval de 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Minister 
van Justitie en Veiligheid.

16 Kamerstukken II 2008/09, 31968, 
nr. 3, p. 16.

17 Een OMT bestaat uit vaste leden en 
ad hoc op te roepen deskundigen. 
Timen e.a. 2009, p. 157, zie art. 7 lid 1 
Wpg.

18 Art. 7 lid 4 Wpg. Zie ook het Instel
lingsbesluit Bestuurlijk afstemmings
overleg infectieziektebestrijding, 
Stcrt. 7 december 2004, nr. 236, p. 10. 
Het BAO wordt voorgezeten door de 
DirecteurGeneraal Volksgezondheid 
(DGV) van het Ministerie van VWS. 
Deelnemers zijn onder meer ambte
naren van de betrokken ministeries, 
afgevaardigden van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), 
GGD GHOR Nederland, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de 
directeur CIb en de secretaris van 
het OMT.

19 De natio nale crisisstructuur beoogt 
bestuurlijk en opera tioneel snel 
en slagvaardig handelen van de 
rijksoverheid te bevorderen als de 
natio nale veiligheid in het geding is. 
Tijdens de coronacrisis werd de struc
tuur vanwege de brede maatschappe
lijke consequenties (volksgezondheid, 
sociaal, finan cieel, economisch) vanaf 
begin maart tot 1 juli 2020 geacti
veerd (Aanhangsel Handelingen II 
2020/21, nr. 430).

20 Andere onderdelen van de natio nale 
crisisstructuur zijn het Natio naal 
Crisiscentrum (NCC), de Interdepar
tementale Commissie Crisisbeheer
sing (ICCb), het Interdepartementaal 
Afstemmingsoverleg (IAO), het 
Landelijke Opera tioneel Coördina
tiecentrum (LOCC) en het Natio naal 
Kernteam Crisiscommunicatie 
(NKC).

21 Kamerbrief ‘Antwoorden op de vra
gen van het Kamerlid Asscher (PvdA) 
over de besluitvorming in de corona
pandemie’ van de Minister van VWS, 
kenmerk 1760471212563PDC19.
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Voor bepaalde typen rampen is in bijzon
dere wetgeving geregeld wie verantwoor
delijk is voor de rampenbestrijding – vaak 
gespecialiseerde bestuursorganen, zoals 
vakministers – en welke bevoegdheden 
daarbij kunnen worden gebruikt. Dit noe
men we een functionele keten. We hebben 
gezien dat een ramp veroorzaakt door een 
infectieziekte in zo’n functionele keten is 
geregeld. De Wpg bepaalt immers dat de 
leiding van de rampenbestrijding van de 
epidemie van een groep Ainfectieziekte 
berust bij de Minister van VWS. Ook kent 
de wet bijzondere bevoegdheden toe aan 
de voorzitter van de veiligheidsregio om de 
bestrijding ter hand te nemen. Dierziekten 
en scheepvaartongevallen zijn voorbeelden 
van andere rampen die geregeld zijn in 
een functionele keten; daar zijn respectie
velijk de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat aan zet bij 
de rampenbestrijding.24 

Indien zich een ramp voordoet waarvan 
de bestrijding niet in bijzondere wetge
ving is geregeld (denk aan instortende 
gebouwen, een grote brand of een ernstige 
kettingbotsing), dan wordt deze bestreden 
in de zogenoemde algemene keten. De ver
antwoordelijkheid ligt dan steeds primair 
bij het decentraal gezag. Artikel 5 Wvr 
bepaalt dat de burgemeester het opperbe
vel heeft bij een ramp in zijn gemeente.25 
Nederland is daarnaast verdeeld in 25 
veiligheidsregio’s waarvan de burgemees
ter van de grootste inliggende gemeente 
in de regel de voorzitter is. De voorzitter 
van zo’n veiligheidsregio kan – als zich 
binnen zijn veiligheidsregio een ramp of 
crisis voordoet ‘van meer dan plaatselijke 
betekenis’26 – de rol in de rampenbestrij
ding overnemen van de burgemeesters 
in de regio. Deze opschaling geschiedt 
door het bijeenroepen van een regionaal 
beleidsteam (RBT) en gaat in de regel ge
paard met een Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijdings Procedure van niveau 
4 (GRIP4). Het bijeengeroepen RBT be
staat uit de burgemeesters van de getrof
fen gemeenten en vertegenwoordigers van 
de operationele diensten uit de regio. Zij 
adviseren de voorzitter van de veiligheids
regio inzake de rampenbestrijding en cri
sisbeheersing. De opschaling heeft ook tot 
gevolg dat alle (nood)bevoegdheden voor 
de rampenbestrijding – die normaal aan 
de lokale burgemeester toekomen – over
gaan naar de voorzitter van de veiligheids

regio.27 Dat de pandemie veroorzaakt door 
het coronavirus een ramp van meer dan 
plaatselijke betekenis is, lijdt geen twijfel: 
de aanpak ervan vraagt maatregelen die 
de gemeentegrenzen overstijgen. Zelfs de 
grenzen van de regio en de landsgrenzen. 
De opschaling heeft daarom in alle 25 vei
ligheidsregio’s plaatsgevonden.28 

Noodverordeningen zijn een 
soort tijdelijke ‘noodwetjes’ 
die regels kunnen bevatten 
voor iedereen die zich 
bevindt in de gemeente. Er 
mogen bij een (dreigende) 
ramp slechts algemeen 
verbindende voorschriften 
in een noodverordening 
worden opgenomen die het 
doel hebben om gevaar te 
beperken of de openbare 
orde te handhaven

Noodverordeningen
De burgemeester – of bij opschaling de 
voorzitter van de veiligheidsregio – heeft 
voor de rampenbestrijding de beschikking 
over een aantal zeer open bevoegdheden 
op basis waarvan hij allerhande nood
maatregelen kan treffen. Daartoe behoort 
de noodverordeningsbevoegdheid uit 
artikel 176 Gemeentewet. Noodverorde
ningen zijn een soort tijdelijke ‘noodwetjes’ 
die regels kunnen bevatten voor iedereen 
die zich bevindt in de gemeente. Als de 
noodverordening afkomstig is van de 
voorzitter van de veiligheidsregio strekt 
het bereik zich uit tot het grondgebied van 
alle binnen die regio gelegen gemeenten. 
Er mogen bij een (dreigende) ramp slechts 
algemeen verbindende voorschriften in 
een noodverordening worden opgenomen 
die het doel hebben om gevaar te beperken 
of de openbare orde te handhaven. Denk 
aan een gebiedsverbod bij een dreigende 
overstroming of een chemische brand.29 

In de coronacrisis maakt de voorzitter 
van de veiligheidsregio zowel deel uit van 
de functionele keten infectieziektebestrij
ding als van de algemene keten die ziet 
op de openbare orde en openbare veilig
heid (generieke rampenbestrijding). Hij 
staat voor zover het de bestrijding van 

22 Art. 6 lid 4 Wpg. Het gaat om de 
maatregelen uit de artikelen 34, 
vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56 Wpg. 

23 Zie bijvoorbeeld de Modelnoodveror
dening COVID19 bij aanwijzing van 
24 april 2020 of A.J. Wierenga & J.G. 
Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht 
(deel 6): De inhoud van de maatre
gelen van 23 maart’, 29 maart 2020, 
www.openbareorde.nl/tijdschrift/
coronacrisis-en-het-recht-deel-6/.

24 Zie de bestuurlijke netwerkkaarten 
van het Instituut Fysieke Veiligheid, 
toegankelijk via de website www.ifv.
nl. 

25 In veel crisissitua ties zullen de al
gemene keten en func tio nele ketens 
overigens (deels) samenlopen, zo ook 
in de coronacrisis.

26 Dat betreft een ramp of crisis met 
gemeentegrensoverschrijdende effec
ten. Zie: A.J. Wierenga, ‘Noodbevelen 
en noodverordeningen in tijden van 
bijzondere noodsitua ties: Over de 
aantasting van de noodrechtelijke 
autonomie van de burgemeester’, 
in: P.A.J. Van den Berg & G. Molier 
(red.), In dienst van het recht 
(Brouwer bundel), Den Haag: Boom 
juridisch 2017, p. 4154.

27 Zie art. 39 Wvr.
28 A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, 

‘Coronacrisis en het recht (deel 2): 
De juridische grondslag voor aanstu
ring’, 16 maart 2020, www.openbare 
orde.nl/tijdschrift/de-juridische-
grondslag-voor-aansturing-deel-2/.

29 Zie uitgebreid: M.A.D.W. de Jong, 
‘Noodbevel en noodverordening’, in: 
A.E.M. van den Berg, J.H.A. van 
der Grinten, A.E. Schilder (red.), 
Hoofdstukken openbare-orderecht, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015; 
Wierenga, Post & Koornstra 2016.
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het corona virus betreft als gezegd onder 
leiding van de Minister van VWS via de 
regeling in de functionele keten.30 Artikel 7 
lid 1 Wpg biedt de Minister van VWS in 
dat kader de mogelijkheid om de voorzit
ters van de veiligheidsregio’s infectieziek
tebestrijdingsmaatregelen te laten treffen 
op basis van de Wpg. Daarnaast kan hij 
de opdracht geven om andere infectie
ziektebestrijdingsmaatregelen te treffen. 
Hij mag immers aan hen opdragen hoe de 
bestrijding ter hand te nemen, waaronder 
begrepen maatregelen op basis van de 
bevoegdheden uit de Wpg.31 Nu de Minister 
van VWS de voorzitters van de veiligheids
regio’s de aanwijzing gaf om in de bestrij
ding van het coronavirus maatregelen te 
treffen waarvoor zij geen bevoegdheden 
hadden op grond van de Wpg, gebruikten 
de voorzitters daarvoor de noodverorde
ningsbevoegdheid uit de algemene keten. 
Het veiligheidsberaad – een overlegorgaan 
van de 25 voorzitters van de veiligheidsre
gio’s32 – nam een prominente rol in bij het 
opstellen van modelnoodverordeningen 
waarin de aanwijzingen van de Minister 
van VWS waren vervat. Op basis van die 
modellen werden in de 25 veiligheidsre
gio’s de door de minister verordonneerde 
infectieziektebestrijdingsmaatregelen van 
een landelijk dekkende juridische grond
slag voorzien in noodverordeningen.33 In de 
periode van 16 maart tot en met 30 novem
ber 2020 zijn er in de 25 veiligheidsregio’s 
negentien elkaar opvolgende noodverorde
ningen afgekondigd, waarin steeds de bij 
persconferentie bekendgemaakte verande
ringen in het beleid waren verwerkt.

Het gebruik van 
noodverordeningen door 
de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s om corona 
te bestrijden zorgde voor 
rechtsstatelijke spanning. 
De noodverordenings
bevoegdheid is in wezen 
bedoeld voor een kortdurende 
inzet bij lokale rampen

Rechtsstatelijke spanning
Het gebruik van noodverordeningen door 
de voorzitters van de veiligheidsregio’s om 
corona te bestrijden zorgde voor rechts

statelijke spanning. De noodverordenings
bevoegdheid is in wezen bedoeld voor een 
kortdurende inzet bij lokale rampen. In 
een noodverordening mag daarnaast niet 
worden afgeweken van de Grondwet en 
kunnen derhalve in beginsel geen grond
rechten worden beperkt. Op die regel be
staat een uitzondering: in een situatie van 
acuut (dreigend) levensgevaar kan kort
durend een grondrecht worden beperkt.34 
De noodverordeningen ter bestrijding van 
de infectieziekte werden echter langdurig 
(vanaf 16 maart tot en met 30 novem
ber 2020) ingezet en beperkten tot 1 juli 
verschillende grondrechten, waarvan de 
beperking van het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer misschien 
wel het meest ingrijpend was.35 Zo gold er 
een algeheel bezoekverbod voor sommige 
zorginstellingen en in de thuissituatie 
mocht er slechts beperkt bezoek worden 
ontvangen.36 

Noodverordeningen afkomstig van de 
voorzitter van de veiligheidsregio kennen 
slechts een uiterst beperkte democrati
sche legitimatie. Dit staat op gespannen 
voet met een belangrijk rechtsstatelijk 
uitgangspunt dat wetgeving (algemeen 
verbindende voorschriften) tot stand komt 
door of met medewerking van door het 
volk gekozen organen. Bij noodverorde
ningen afkomstig van de voorzitter van de 
veiligheidsregio is er zelfs geen sprake van 
rechtstreeks democratisch toezicht van de 
gemeenteraad, noch van bestuurlijk toe
zicht van de commissaris van de Koning. 
De Wvr bepaalt dat indien de voorzitter de 
noodverordeningsbevoegdheid van artikel 
176 Gemeentewet uitoefent in plaats van 
de burgemeester, lid 36 van die bepaling – 
waarin dat toezicht is geregeld – niet van 
toepassing zijn.37 

Mede om een einde te maken aan deze 
– ook volgens de Afdeling advisering van 
de Raad van State38 – op z’n minst con
troversiële constructie, heeft de wetgever 
de Twm COVID19 ontworpen. Die is op 
1 december 2020 in werking getreden.39 
Dat was, gezien het mettertijd juridisch 
onhoudbaar geworden gebruik van nood
verordeningen, rijkelijk laat.

4 Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19
De Twm COVID19 voorziet in een uit
breiding van de Wpg met hoofdstuk Va, 
getiteld ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding 

30 Art. 7 Wpg. Voor de coördinatie van 
de crisis valt hij onder gezag van de 
Minister van Justitie en Veiligheid.

31 Zie bijvoorbeeld de aanwijzing van 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, mede namens de 
Minister van Justitie en Veiligheid, 
van 24 april 2020, nr. 1679465
204590PG. De reikwijdte van deze 
aanwijzingsbevoegdheid verdient ex
plicitering. Deze ruime interpretatie 
is in het precoronatijdperk niet als 
zodanig in wet en wetsgeschiedenis 
benoemd. Begrijpelijk is in dat licht 
het betoog van Cammelbeeck dat 
deze aanwijzingsbevoegdheid niet 
een zo ruime reikwijdte heeft of mag 
hebben. Zie T.D. Cammelbeeck, ‘Van 
noodsprong naar tijdelijk noodwet, 
het failliet van het staatsnood
recht?’, RegelMaat 2021, afl. 2, p. 25
42. Het is op wetssystematische 
en teleologische gronden evenwel 
verdedigbaar dat de wetgever bin
nen de centralisatietendens van de 
noodwetgeving die reikwijdte heeft 
beoogd; in ieder geval niet heeft 
uitgesloten. Zie ook E.T. Brainich & 
I. Helsloot, ‘Commentaar op artikel 
39 Wet Veiligheidsregio’s’, in: Tekst 
& Commentaar Openbare Orde 
en Veiligheid, Deventer: Wolters Klu
wer 2020 (online).

32 Om strategische en integrale vei
ligheidsvraagstukken te bespreken 
bestaat er een overlegorgaan van de 
25 voorzitters van de veiligheidsre
gio’s, het veiligheidsberaad. Aan dit 
orgaan wordt in de Wet Veiligheids
regio’s geen rol toegekend in de 
‘warme fase’ van een crisis. 

33 www.veiligheidsberaad.nl/
COVID-19/; A.J. Wierenga & J.G. 
Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht 
(deel 6): De inhoud van de maatre
gelen van 23 maart’, 29 maart 2020, 
www.openbareorde.nl/tijdschrift/
coronacrisis-en-het-recht-deel-6/. 

34 A.J. Wierenga, A.E. Schilder & J.G. 
Brouwer, ‘Aanpak coronacrisis niet 
houdbaar’, NJB 2020/1135. 

35 M.A.D.W. de Jong, ‘Onder druk 
wordt alles vloeibaar. Over noodver
ordeningen en het wetsvoorstel Tij
delijke wet maatregelen COVID19 
in relatie tot de persoonlijke levens
sfeer’, TvCR 2020/24.

36 Zie de modelnoodverordening 
van de op 23 maart 2020 aan
gekondigde maatregelen: www.
veiligheidsberaad.nl/wp-content/
uploads/2020/03/Definitieve-
modelnoodverordening-COVID-
19-veiligheidsregios.pdf.

37 Art. 39 en 40 Wvr. A.J. Wierenga, 
‘Noodverordeningen in coronacrisis 
despotisch van aard’, RM Themis 
2020, afl. 5, p. 238240; A.J. Wieren
ga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en 
het recht (deel 12): Democratische 
toezicht onder druk’, 14 mei 2020, 
www.openbareorde.nl/tijdschrift/
coronacrisis-en-het-recht-deel-12/. 

38 Voorlichting van de Raad van State 
van 25 mei 2020, W04.20.0139/I/Vo.

39 Kamerstukken II 2019/20, 35526, 
nr. 3.
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epidemie COVID19’. De wet zou een 
werkingsduur hebben van drie maanden, 
maar is inmiddels bij koninklijk besluit 
met drie maanden verlengd tot 1 juni 
2021. Artikel 58b Wpg bepaalt dat de wet 
niet langer van kracht mag zijn dan de 
duur van de epidemie van het coronavirus: 
de tijdelijke maatregelen zien slechts op de 
bestrijding van die infectieziekte.40 

In dit hoofdstuk Va zijn bevoegdheden 
opgenomen om op basis van ministeriële 
regelingen maatregelen te kunnen treffen 
ter bestrijding van het coronavirus. De 
Minister van VWS houdt de regie op de 
infectieziektebestrijding, maar meerdere 
collega’s moeten instemmen met de voor
genomen maatregelen.41 De wet attribu
eert hoofdzakelijk bevoegdheden aan de 
regering voor bestrijdingsmaatregelen die 
eerder op basis van de noodverordeningen 
werden opgelegd. Denk aan de anderhal
vemeterregel, de maximering van groeps
vorming, de sluiting of de voorwaardelijke 
openstelling van publieke plaatsen en het 
reguleren of verbieden van evenemen
ten.42 Ook biedt de wet de grondslag voor 
maatregelen ten aanzien van zorginstel
lingen, personenvervoer, onderwijsactivi
teiten en de kinderopvang.43 Daarnaast 
is in artikel 58j Wpg een bevoegdheid te 
vinden om ‘overige maatregelen’ te treffen, 
zoals de verplichting tot toepassing van 
hygiënemaatregelen en het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk 
hierbij aan de mondkapjesplicht. Sinds 
12 februari 2021 staat in dit artikel ook de 
bevoegdheid om bij ministeriële regeling 
het vertoeven in de openlucht te beper
ken, op basis waarvan een avondklok kan 
worden ingesteld.

Doordat de infectieziektebestrijdings
maatregelen nu een basis hebben in een 
wet in formele zin, is er een legitieme 
grondslag om grondrechten te beperken. 
Dat gebeurt ook bijvoorbeeld door de ver
plichting om een mondkapje te dragen in 
de publieke binnenruimte. Een beperking 
van de persoonlijke levenssfeer is ook de 
maatregel om bezoek in zorginstellingen 
te reguleren. Artikel 58o Wpg bepaalt 
echter dat een algeheel bezoekverbod in 
zorginstellingen niet meer mogelijk is. 
Bevoegdheden om ‘achter de voordeur’ op 
te treden geeft de wet niet. Voorts bepaalt 
artikel 58b lid 2 Wpg dat de bevoegdhe
den slechts mogen worden toegepast voor 
zover die toepassing: (a) gelet op de ernst 
van de bedreiging van de volksgezondheid 

noodzakelijk is; (b) in overeenstemming is 
met de uitgangspunten van de democrati
sche rechtsstaat; en (c) gelet op de bestrij
ding van de epidemie de uitoefening van 
grondrechten zo min mogelijk beperkt en 
aan dat doel evenredig is.

Het eerder beschreven tekort aan moge
lijkheden van de Wpg voor de bestrijding 
van deze infectieziektecrisis is met de 
Twm COVID19 aangevuld. De ongeluk
kige noodverordeningsconstructie die eerst 
diende om dit gat te dichten, werd overbo
dig. Waar het gebruik van noodverordenin
gen nog een tekort aan democratische legi
timatie van de maatregelen veroorzaakte, 
sloeg dit bij de totstandkoming van de 
Twm COVID19 door naar de andere kant. 
De Tweede Kamer bedong voor zichzelf 
bij amendement een in artikel 58c Wpg 
opgenomen vetorecht ten aanzien van alle 
infectie ziekte bestrij dings maat regelen.44 
Dit is een in het noodrecht zeer ongebrui
kelijke constructie, waarop het nodige valt 
af te dingen. Zo noemt Bovend’Eert dit ve
torecht een ‘staatsrechtelijk wangedrocht’, 
omdat het de wetgever niet vrij staat om 
anderen dan de minister bevoegdheden toe 
te kennen bij de vaststelling van ministe
riële regelingen.45 Daarnaast wijst hij erop 
dat het in tijden van nood van belang is 
dat de regering voldoende armslag heeft 
om zelfstandig ingrijpende maatregelen te 
kunnen treffen. 

De Tweede Kamer bedong 
voor zichzelf bij amendement 
een in artikel 58c Wpg 
opgenomen vetorecht ten 
aanzien van alle infectie
ziekte bestrij dings maat
regelen. Mijns inziens is het 
ongelukkig dat dit vetorecht 
in de Twm COVID19 
is terechtgekomen

Mijns inziens is het ongelukkig dat dit 
vetorecht in de Twm COVID19 is terecht
gekomen. De medebestuurdersrol van het 
parlement kan aan daadkrachtige besluit
vorming door de regering in de weg staan. 
Daarnaast kan het een gedegen controle 
van het bestuur – door het onder tijdsdruk 
vroegtijdig meebeslissen over crisismaat
regelen – illusoir maken.46 De constructie 

40 Zie ook art. VIII Twm COVID19; 
www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2021/02/09/verlengings 
besluit-tijdelijke-wet-maatregelen-
COVID-19.

41 In art. 58c lid 1 Wpg is bepaald dat 
de Ministers van VWS, Veiligheid en 
Justitie en Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties – in overeen
stemming met andere betrokken 
ministers en het gevoelen van de 
ministerraad – gezamenlijk bevoegd 
zijn. Samenwerking was ook vereist 
toen eerder de natio nale crisisstruc
tuur inwerking was gesteld, waar
binnen de voorgenomen maatrege
len moesten worden afgestemd in 
de MCCb. In die afstemming speelt 
nu de MCC19 een rol. Zie daarover 
paragraaf 2.

42 Respectievelijk art. 58f, 58g, 58h en 
58i Wpg.

43 Respectievelijk art. 58o, 58p 58g en 
58r Wpg. Zie over de inhoud van 
deze wet uitgebreid: J.G. Brouwer & 
A.J. Wierenga, ‘Corona en het recht 
(deel 19): Wat regelt de Tijdelijk 
wet maatregelen COVID19’, 29 
november 2020, www.openbareorde.
nl/tijdschrift/corona-en-het-recht-
deel-19/.

44 Kamerstukken II 2020/21, 35526, 
nr. 30; Kamerstukken I 2020/21, 
35526, B, gewijzigd voorstel van wet.

45 P.P.T. Bovend’Eert, ‘Parlementaire 
betrokkenheid in de tijdelijke Coro
nawet. Niet voor herhaling vatbaar’, 
NJB 2021/2641. 

46 Die zorg deelde ik al op 4 september 
2020 met de Vaste commissie Justitie 
en Veiligheid van de Tweede Kamer 
der StatenGeneraal bij het rondeta
felgesprek waar het wetsvoorstel van 
de Twm COVID19 werd besproken, 
zie: www. tweedekamer.nl/debat_en_
vergadering/ commissievergaderingen 
/ details?id=2020A 03340. 
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opent verder de weg naar uitholling van 
de taak van het bestuur in crisistijd indien 
volksvertegenwoordigende organen een ve
torecht bij noodmaatregelen als norm gaan 
beschouwen. Dat gevaar werd al zicht
baar bij de discussie over een mogelijke 
invoering van een avondklok in november. 
Enkele Kamerleden verzetten zich daar
tegen, terwijl de regering die maatregel 
zelfstandig kon invoeren op basis van het 
staatsnoodrecht. Toen de avondklok in 
januari alsnog onvermijdelijk werd geacht, 
werd de instelling daarvan voorafgegaan 
door een debat met de Tweede Kamer. 
Waar de noodwetgeving uitgaat van een 
zelfstandig optreden van het bestuur van
wege de noodzaak tot snel en daadkrachtig 
handelen in noodsituaties, werd nu vooraf 
overlegd met de Tweede Kamer zoals 
dat vereist is bij de vaststelling van een 
maatregel op basis van de Twm COVID19. 
Vervolgens moest de Tweede Kamer zich 
in de staatsnoodrechtelijke verlengings
wetprocedure nogmaals uitspreken over de 
avondklok.47 Cammelbeeck merkt hierover 
terecht op dat een dubbeling van procedu
res in crisistijd in strijd is met elke logica.48 

Voor adhocgesleutel aan 
belangrijke fundamenten van 
het noodrecht vormt het feit 
dat een crisis van langere 
duur is geen rechtvaardiging. 
En ook niet hoe het bestuur 
in een specifiek geval aan 
zijn verantwoordelijkheid 
invulling heeft gegeven

Voor adhocgesleutel aan belangrijke 
fundamenten van het noodrecht vormt 
het feit dat een crisis van langere duur is 
geen rechtvaardiging. En ook niet hoe het 
bestuur in een specifiek geval aan zijn ver
antwoordelijkheid invulling heeft gegeven. 
Het wijst zich ook in deze crisis uit dat een 
noodsituatie blijvend vraagt om flexibili
teit en armslag voor het bestuur. Noodsi
tuaties kenmerken zich door soms elkaar 
snel opvolgende onverwachte ontwikke
lingen. Denk bij een infectieziektecrisis 
aan het opduiken van besmettelijkere of 
gevaarlijkere varianten van het virus. 
Hoewel op het optreden van de regering in 
de coronacrisis op punten het nodige valt 
af te dingen, blijft in crisistijd het geëigen

de instrument om het bestuur daarop aan 
te spreken en bij te sturen de uiteindelijke 
democratische verantwoording achteraf.49 
Het is wel aanbevelenswaardig om bij een 
integrale herziening van ons gemeente
lijke en staatsnoodrecht met het oog op de 
inspraak van democratisch gekozen orga
nen een vorm van vooroverleg te regelen 
voor de gevallen dat de omstandigheden 
dit toelaten. Dit zou om voornoemde rede
nen echter niet zo ver moeten gaan dat de 
noodbevoegdheden worden gedeeld door 
het bestuur en het controlerende volksver
tegenwoordigende orgaan. 

5 Het staatsnoodrecht50 
Het staatsnoodrecht kent bevoegdheden 
toe aan de centrale overheid om zijn taken 
te kunnen uitoefenen onder buitenge
wone omstandigheden waarin de normale 
bevoegdheden niet toereikend zijn. De 
Grondwet voorziet al sinds de negentiende 
eeuw in een staatsnoodrechtelijk systeem 
dat in een ‘uitzonderingstoestand’ ingrij
pende noodmaatregelen toestaat. Bij de 
algehele grondwetsherziening van 1983 is 
het huidige artikel 103 Gw tot stand ge
komen. Volgens dit artikel bepaalt de wet 
in welke gevallen ter handhaving van de 
uit of inwendige veiligheid bij koninklijk 
besluit een door de wet als zodanig aan te 
wijzen uitzonderingstoestand kan worden 
afgekondigd, en regelt de wet de gevolgen 
daarvan. Ter uitvoering van artikel 103 
Gw is in 1996 de Coördinatiewet uitzonde
ringstoestanden (Cwu) tot stand gekomen. 
Die wet voorziet in twee uitzonderingstoe
standen: de ‘beperkte noodtoestand’ en de 
‘algemene noodtoestand’.51 Artikel 2 en 3 
Cwu bepalen dat het koninklijk besluit tot 
het instellen van een van beide noodtoe
standen terstond wordt medegedeeld aan 
de StatenGeneraal. De Eerste en de Twee
de Kamer kunnen vervolgens in gezamen
lijke vergadering de noodtoestand opheffen 
indien zij van oordeel zijn dat deze niet, of 
niet langer dan een bepaalde termijn mag 
voortduren. De regering blijkt terughou
dend in het afkondigen van een uitzonde
ringstoestand. Dat wordt gezien als een 
ingrijpende gebeurtenis, die zelf weer een 
escalerend effect kan hebben en die men zo 
lang mogelijk zal willen vermijden.52

De afkondiging van een noodtoestand 
opent de mogelijkheid om – eveneens bij 
koninklijk besluit – specifieke noodwet
geving in werking te stellen.53 Er bestaat 

47 Hierover meer in de volgende para
graaf.

48 Cammelbeeck 2021. Brouwer staat 
daar minder kritisch tegenover, 
zie: ‘Corona en het recht (deel 
21): Avondklok op basis van Wet 
publieke gezondheid. Parlementaire 
controle beter geborgd?’, 19 februari 
2021, www.openbareorde.nl/tijd-
schrift/corona-en-het-recht-deel-21/. 

49 Brouwer en Schilder vinden de 
extra democratische waarborg in dit 
geval juist goed verklaarbaar, zie: 
J.G. Brouwer & A.E. Schilder, ‘Par
lementair vetorecht bij ministe riële. 
Juiste reactie op staatsrechtelijke 
wanorde’, NJB 2021/3053 in reactie 
op P.P.T. Bovend’Eert, ‘Parlemen
taire betrokkenheid in de tijdelijke 
Coronawet. Niet voor herhaling 
vatbaar’, NJB 2021/2641. Zie voor 
het naschrift van Bovend’Eert NJB 
2021/3054.

50 Over het staatsnoodrecht schreef 
ik uitgebreid in: A.J. Wierenga, 
‘Noodbevelen en noodverordeningen 
in tijden van bijzondere noodsitua
ties: Over de aantasting van de 
noodrechtelijke autonomie van de 
burgemeester’, in: Van den Berg & 
Molier 2017, p. 4154.

51 Dit zijn de enige twee uitzonde
ringstoestanden in de zin van de 
Grondwet die we tegenwoordig nog 
kennen. Voorheen waren er onder 
de Oorlogswet voor Nederland en 
de Wet buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag vier uitzonderings
toestanden, de staat van oorlog, de 
staat van beleg, de toestand van 
verhoogde waakzaamheid en de 
burgerlijke uitzonderingstoestand.

52 Kamerstukken II 1993/94, 23790, 
nr. 3, p. 7. Dit lijkt ook in de corona
crisis een afweging te zijn. De Minis
ter van Justitie & Veiligheid stelde 
in debat met de Eerste Kamer op 
23 februari 2021 dat het afkondigen 
van een noodtoestand niet past bij 
onze samenleving. Handelingen I 
2020/21, nr. 26, item 12. 

53 Bij de afkondiging van de ‘beperkte 
noodtoestand’ is het mogelijk de 
noodwettelijke bepalingen van de 
bij de Coördinatiewet uitzonde
ringstoestanden behorende lijst A 
in werking te stellen. Tijdens de ‘al
gemene noodtoestand’ geldt dit voor 
de bepalingen die zijn opgenomen 
op lijst B. Dat zijn alle regelingen 
van lijst A, aangevuld met nog meer 
bepalingen waarbij de afwijking van 
de Grondwet sterk in het geding is.
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54 Art. 3 Hamsterwet.
55 Art. 54 Wet veiligheidsregio’s.
56 Het gaat dan om de bepalingen die 

voorkomen op de bij de beperkte 
noodtoestand behorende lijst A (zie 
voetnoot 53). Deze constructie stelt 
overigens de toegevoegde waarde 
van de ‘beperkte uitzonderingstoe
stand’ ter discussie.

57 Een ander voorbeeld is de ver
plichte evacuatie bij een (dreigende) 
overstroming met toepassing van 
de Wet verplaatsing bevolking, 
zoals overwogen bij de dreigende 
overstromingen in de Ooijpolder 
van 1995. Tijdens de coronacrisis is 
onder meer in werking stelling van 
de Vorderingswet overwogen om te 
kunnen beschikking over medische 
mondkapjes (Kamerstukken II 
2019/20, 25295, nr. 179, p. 6).

58 Brouwer en ik deden deze suggestie 
reeds op 16 maart 2020, zie: A.J. 
Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Corona
crisis en het recht (deel 2): De juridi
sche grondslag voor aansturing’, 16 
maart 2020, www.openbareorde.nl/
tijdschrift/de-juridische-grondslag-
voor-aansturing-deel-2/. Toepassing 
van art. 7 Wbbbg kan een vergelijk
bare mogelijkheid bieden. 

59 De op de persconferentie van 
23 maart afgekondigde maatregelen 
konden bijvoorbeeld pas rekenen op 
een juridische basis in noodverorde
ningen van 26 of 27 maart.

60 Cammelbeeck 2021.
61 J. Vink, ‘Het Nederlandse staats

noodrecht. Wat te doen met de 
EHBOtrommel die niet op orde is?’, 
NJB 2020/1134.

62 E.T. Brainich von Brainich Felth, 
Staatsnoodrecht (diss. Leiden), 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, 
p. 313; T.D. Cammelbeeck, ‘Het 
staatsnoodrecht herzien: het on
voorzienbare gesystematiseerd’, AA 
1996, afl. 12, p. 767 (AA19960762).

een uitgebreid stelsel van noodwettelijke 
bepalingen dat is opgenomen in verschil
lende wetten. Een groot gedeelte van ons 
noodrecht – het staatsnoodrecht – bevindt 
zich dus ‘onder water’ en kan door de rege
ring aan de oppervlakte worden gebracht 
indien buitengewone omstandigheden 
daartoe nopen. Het gaat dan om bijzon
dere bevoegdheden, zoals de mogelijkheid 
voor de Minister van Economische Zaken 
om het hamsteren van goederen tegen te 
gaan.54 En om bepalingen die de gebrui
kelijke bevoegdheidsverdeling aantasten, 
zoals de mogelijkheid van de Minister van 
Justitie en Veiligheid (JenV) om de taak 
van de burgemeester in de rampenbestrij
ding over te nemen.55 

Een groot gedeelte van 
ons noodrecht – het 
staatsnoodrecht – bevindt 
zich ‘onder water’ en kan 
door de regering aan de 
oppervlakte worden gebracht 
indien buitengewone 
omstandigheden 
daartoe nopen

Het is ook mogelijk om bepaalde noodwet
telijke regelingen ‘separaat’ in werking 
te stellen; dat wil zeggen: zonder dat een 
noodtoestand wordt afgekondigd.56 Daarbij 
is de betrokkenheid van de StatenGene
raal verzekerd doordat er dan onverwijld 
een voorstel van wet moet worden inge
diend om de separaat in werking gestelde 
noodbepaling van kracht te laten blijven. 
Als die zogenoemde ‘verlengingswet’ door 
het parlement niet wordt aangenomen, 
vervalt de maatregel. 

Situaties waarin het separaat in wer
king stellen van noodwetgeving noodzake
lijk is, maar de afkondiging van een nood
toestand niet, laten zich goed bedenken. 
Het gaat om gevallen waarin het gebruik 
van een specifieke noodwettelijke bepaling 
nodig is, zoals tijdens de oliecrisis in 1973, 
waarbij de Distributiewet in werking werd 
gesteld om de benzine te rantsoeneren.57 
Tijdens de coronacrisis had de Minis
ter van JenV artikel 54 Wvr in werking 
kunnen stellen om de noodverordenings
bevoegdheid van de burgemeester zelf te 
gebruiken of over te dragen aan de Minis
ter van VWS om op die basis de landelijke 

infectieziektebestrijdingsmaatregelen in te 
voeren.58 Dit had de tijd kunnen besparen 
van het in paragraaf 3 omschreven proces 
waarin met datzelfde doel de aanwijzin
gen van de Minister van VWS door het 
veiligheidsberaad werden omgezet in een 
modelnoodverordening die vervolgens 
in de 25 veiligheidsregio’s moest worden 
geïmplementeerd.59 De volksvertegen
woordiging in de Tweede Kamer was 
als controleur van het coronabeleid dan 
ook beter in positie gekomen, omdat de 
infectieziektebestrijdingsnoodverordenin
gen dan direct de verantwoordelijkheid 
van de regering waren geweest. Van het 
staatnoodrecht is toen – volgens sommigen 
ten onrechte – geen gebruik gemaakt.60 
Overigens moet worden aangetekend dat 
het staatsnoodrecht op onderdelen niet 
meer op orde en sterk verouderd is,61 maar 
dit stond de inzet ervan om de noodveror
deningsbevoegdheid door de minister uit 
te laten oefenen niet in de weg. 

Het separaat in werking stellen van 
noodbepalingen is steeds gebonden aan de 
voorwaarde dat ‘buitengewone omstandig
heden dit noodzakelijk maken’. Dit betreft 
een bestuurlijk oordeel: vastgesteld moet 
worden dat er sprake is van een situatie 
waarin de reguliere bevoegdheden on
toereikend zijn om aan de bedreiging het 
hoofd te kunnen bieden.62

Avondklok 
De terughoudendheid om gebruik te 
maken van het staatsnoodrecht verdween 
met de komst van de besmettelijkere 
Britse mutant van het coronavirus. In 
de tweede helft van januari 2021 werd 
daarom een maatregel overwogen die in de 
periode daarvoor al wel in beeld was, maar 
waarvan de daadwerkelijke inzet toen niet 
aan de orde was: de avondklok. De rege
ring had ervoor kunnen kiezen om meteen 
een bevoegdheid te creëren in het tijdelijke 
hoofdstuk met coronamaatregelen in de 
Wpg. Daarmee zouden alle infectie ziekte
bestrij dings maat regelen die specifiek zijn 
bedoeld voor de (duur van de) coronacrisis, 
in een wet verzameld zijn en onderhevig 
aan dezelfde procedures. Dat pad werd 
met het oog op de spoedeisendheid van 
de situatie evenwel niet ingeslagen. Dit 
gegeven dat er al een specifieke wettelijke 
grondslag in het staatsnoodrecht bestond 
om een avondklok in te voeren: de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk 
gezag (Wbbbg). 
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Artikel 8 Wbbbg geeft in lid 1 aan de 
Minister van JenV de bevoegdheid om het 
‘vertoeven in de openlucht te beperken’. 
Het artikel kent twee procedures om na
dere regels te geven met betrekking tot de 
uitoefening van die bevoegdheid, waarmee 
er de invulling aan kan worden gegeven 
van een avondklok. Op grond van lid 2 kan 
dat bij algemene maatregel van bestuur. 
Op basis van lid 3 kan dat in spoedeisende 
gevallen bij ministeriële regeling, waarbij 
de nadere regels na bekendmaking ter
stond in werking treden.

Artikel 1 Wbbbg maakt het in samen
hang met de Cwu mogelijk om separaat, 
dus los van een noodtoestand, uitsluitend 
de spoedprocedure van artikel 8 lid 1 jo. 
lid 3 Wbbbg in werking te stellen.63 Daar
voor koos de regering.64 Op zich bood deze 
procedure, indachtig de door de regering 
gestelde spoedeisendheid van de situatie, 
een goede grondslag voor de avondklok. 
De regering nam echter voorafgaand aan 
de invoering van de maatregel – wat zij 
zelfstandig had kunnen doen – de tijd om 
zich te verzekeren van een meerderheid 
voor deze maatregel in de Tweede Kamer. 
Hoe wenselijk dat ook op democratische 
gronden zou kunnen zijn, het verhoudt 
zich niet tot de geclaimde spoedeisendheid 
van de situatie. Het debat met de Tweede 
Kamer veroorzaakte een vertraging van 
ongeveer drie dagen.65 Dit is ook waar
tegen de Haagse voorzieningenrechter 
primair te hoop liep in een tegen deze 
maatregel door Viruswaarheid aange
spannen procedure. De consequentie die 
de rechter hieraan verbond ging echter 
bijzonder ver. In kort geding werd de op
dracht gegeven tot buitenwerkingstelling 
van de regeling nog op dezelfde dag dat 
het vonnis werd gewezen met uitvoerbaar
heid bij voorraad.66 Dat het gerechtshof in 
het schorsingsincident de werking van het 
vonnis opschortte, is dan ook begrijpelijk,67 
evenals de uitspraak van het gerechtshof 
in het spoedappel, waarin werd vastge
steld dat de Wbbbg in de coronacrisis een 
goede juridische grondslag kan bieden 
voor de invoering van een avondklok. 
In het arrest van het gerechtshof wordt 
echter ten onrechte voorbijgegaan aan de 
spoedeisendheid die expliciet uit de hier 
gevolgde procedure voortvloeit.68 

Ondertussen besloot de regering overi
gens tijdens deze rechterlijke procedure 
het zekere voor het onzekere te nemen 
en te voorzien in een tweede wettelijke 

grondslag voor een avondklok. Aan het 
tijdelijke hoofdstuk Va in de Wpg met 
bevoegdheden voor de coronacrisis, werd 
met een spoedwet artikel 58j lid 1 sub f 
Wpg toegevoegd.69 Sinds die bepaling in 
werking is getreden, wordt de avondklok 
niet langer gebaseerd op artikel 8 van de 
Wbbbg.70 

De coronacrisis heeft 
aan het licht gebracht 
dat het (nood)recht in 
de praktijk tijdens een 
infectieziektecrisis van 
deze omvang onvoldoende 
functioneert. Met plakband 
en pleisters werd ad hoc 
op basis van het noodrecht 
het bestaande juridische 
kader tijdelijk aangevuld

6 Conclusie en aanbevelingen
De coronacrisis bracht en brengt de 
regering tot het nemen van ingrijpende 
besluiten. Dat de bestrijding van een crisis 
met een voor de huidige tijd ongekende 
omvang wordt gekenmerkt door voort
schrijdende inzichten, behoeft geen betoog. 
Dat is een wezenskenmerk van noodsitua
ties. Het is ook niet verwonderlijk dat het 
onalledaagse gebruik van noodbevoegdhe
den onder uitzonderlijke omstandigheden 
de nodige juridische uitdagingen met 
zich brengt. De coronacrisis heeft echter 
meer fundamenteel aan het licht gebracht 
dat het (nood)recht in de praktijk tijdens 
een infectieziektecrisis van deze omvang 
onvoldoende functioneert. Met plakband 
en pleisters werd ad hoc op basis van het 
noodrecht het bestaande juridische kader 
tijdelijk aangevuld. Daarbij kwamen 
de democratische grondslag, de grond
rechtelijke beperkingssystematiek en de 
democratische controle en verantwoording 
van de maatregelen in het gedrang. Het 
wettelijke systeem behoeft daarom aan
passing en actualisering. Hieronder doe ik 
daarvoor een aantal aanbevelingen. 

De coronacrisis heeft laten zien dat ons 
infectieziektebestrijdingsrecht volstrekt 
ontoereikend is om de noodzakelijk ge
achte maatregelen bij een ernstige pande
mie te kunnen treffen. De Twm COVID19 

63 De procedure uit art. 8 lid 1 jo. lid 3 
is door de wetgever opgenomen voor 
gebruik ‘met het oog op de gewenste 
spoed’ Kamerstukken II 1993/94, 
23789, nr. 3, p. 7. Art. 1 Wbbbg 
verwijst naar de Cwu.

64 KB van 22 januari 2021 (Stb. 2021, 
24).

65 De Raad van State wijst in zijn ad
visering inzake de verleningswet die 
werd ingediend na het in werking 
stellen van art. 8 Wbbbg eveneens 
op dit onderscheid in procedures en 
de discrepantie tussen de gekozen 
spoedprocedure en het debat met 
de Tweede Kamer. Kamerstukken II 
2020/21, 35722, nr. 4.

66 Rb. Den Haag (vzr.) 16 februari 
2021, ECLI: NL: RBDHA: 2021: 1100. 
De overwegingen ten overvloede 
die zien op de proportionaliteit van 
de maatregel getuigen daarnaast 
beslist niet van de te dien aanzien 
vereiste rechterlijke terughoudend
heid.

67 Hof Den Haag 16 februari 2021, 
ECLI: NL: GHDHA: 2021: 252.

68 Hof Den Haag 26 februari 2021, 
ECLI: NL: GHDHA: 2021: 285.

69 Tijdelijke wet beperking vertoeven 
in de openlucht COVID19 (Stb. 
2021, 85). Dit spoedwetgevingspro
ces was binnen 4 dagen volledig 
doorlopen.

70 Dit naar aanleiding van een motie 
van Kamerleden Groothuizen en 
anderen, met de redengeving dat 
de procedure van de Wbbbg minder 
rechtsstatelijke waarborgen kent 
(Kamerstukken II 2020/21, 25732, 
nr. 18). Dat is geenszins het geval. 
De inspraak van het parlement over 
de voortduring van de maatregel is 
onder de Wbbbg zelfs groter, doordat 
de Eerste Kamer daarin dan ook een 
doorslaggevende stem heeft. 
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voorziet daarom sinds 1 december 2020 in 
een uitbreiding van de Wpg met hoofd
stuk Va, getiteld ‘Tijdelijke bepalingen 
bestrijding epidemie COVID19’. De Wpg 
moet na afloop van deze crisis grondig 
worden geëvalueerd en geactualiseerd, 
waarbij de ervaringen uit de coronacrisis 
dienen te worden meegenomen.71 Omdat 
pandemieën van alle tijden zijn en waar
schijnlijk zullen blijven, is het zeer aan
nemelijk dat dit niet de laatste pandemie 
is die vraagt om overheidsingrijpen aan 
de hand van maatregelen vergelijkbaar 
met die welke nu slechts tijdelijk voor het 
coronavirus in de wet zijn opgenomen.

De tot het gemeentelijke noodrecht 
behorende noodverordeningsbevoegdheid 
leent zich niet voor langdurig, lande
lijk en grondrechtenbeperkend gebruik 
en is daarvoor ook niet bedoeld. Als de 
voorzitter van de veiligheidsregio deze 
bevoegdheid uitoefent, is er niet alleen 
een tekort aan democratische legitimatie 
van de noodvoorschriften, maar bestaat 
er ook nog een gebrek aan democratisch 
en bestuurlijk toezicht dat bij de uitoefe
ning van die bevoegdheid door de bur
gemeester wél aanwezig is. De betrok
kenheid van de volksvertegenwoordiging 
bij noodmaatregelen in een crisis op het 
niveau van de veiligheidsregio vraagt om 
versterking.72 

Het gedurende een crisis sleutelen 
aan de rolverdeling tussen regering en 
parlement in de rampenbestrijding is niet 
bevorderlijk voor het systeem van ons 
noodrecht. Dat zien we aan het ongeluk
kige vetorecht dat de Tweede Kamer in de 
Twm COVID19 bedong. Daarmee werd 
de staatsrechtelijke rolverdeling in cri
sistijd uit balans gebracht. Het is wel aan
bevelenswaardig om bij de herziening van 
het noodrecht, met het oog op de inspraak 
van democratisch gekozen organen, een 
vorm van vooroverleg te regelen voor 
de gevallen dat de omstandigheden dit 
toelaten, zeker bij langdurige crises. Dit 
zou echter niet zo ver moeten gaan dat 

de noodbevoegdheden worden gedeeld door 
het bestuur en het controlerende volksver
tegenwoordigende orgaan.

Er is ten aanzien van het 
met de nodige waarborgen 
omgeven staatsnoodrecht op 
zichzelf geen enkele reden 
voor terughoudend gebruik. 
Die terughoudendheid zagen 
we wel in de coronacrisis ten 
aanzien van de mogelijkheid 
van uitoefening van de nood
verordenings bevoegdheid 
door de minister

Er is ten aanzien van het met de nodige 
waarborgen omgeven staatsnoodrecht op 
zichzelf geen enkele reden voor terughou
dend gebruik. Het heeft een volwaardige 
plek in ons staatsbestel, gelet op de basis 
daarvoor in de Grondwet en de uitwerking 
ervan in de Cwu en andere noodwettelijke 
bepalingen. Die terughoudendheid zagen 
we wel in de coronacrisis ten aanzien van 
de mogelijkheid van uitoefening van de 
noodverordeningsbevoegdheid door de mi
nister. Deze wijze van bevoegdheidsuitoefe
ning had evenwel de nodige praktische en 
rechtsstatelijke voordelen met zich kunnen 
brengen. Hoewel het staatsnoodrecht op 
onderdelen niet langer op orde is en drin
gend actualisering behoeft, bood het daar
naast nog een geschikte grondslag voor het 
invoeren van de avondklok. De regering 
nam wel een risico door bij het gebruik 
van een spoedprocedure de maatregel niet 
onverwijld in te voeren, maar eerst nog te 
debatteren met de Tweede Kamer. Het is 
van tweeën één: de situatie is spoedeisend 
of niet. Alleen in dat laatste geval ligt het 
in de rede om een niet voorgeschreven 
juridisch pad met meer democratische of 
procedurele waarborgen te belopen.

71 Daarbij verdient ook de explicitering 
van de reikwijdte van de aanwij
zingsbevoegdheid van de minister 
op grond van art. 7 Wpg bijzondere 
aandacht.

72 De recent verschenen Evaluatie Wet 
veiligheidsregio’s. Naar toekomst-
bestendige crisisbeheersing en 
brandweerzorg, 4 december 2020, 
www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2020/12/04/tk-bijlage-
evaluatie-wet-veiligheidsregio-s, 
onderschrijft dit probleem en biedt 
goede aanknopingspunten voor 
verbetering, zie p. 68 e.v.
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