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CORONACRISIS 

Inleiding
In de Gemeentewet van 1851 werd een 
bevoegdheid opgenomen op basis waar-
van burgemeesters sinds die tijd lokale 
crises aanpakken.1 Deze bevoegdheid 
om in gemeenten tijdelijke ‘noodwetjes’ 
uit te vaardigen – thans opgenomen in 
artikel 176 Gemeentewet – is de nood-

verordeningsbevoegdheid, die samen 
met het noodbevel behoort tot wat men 
het gemeentelijk noodrecht noemt. In 
2016 verscheen een onderzoek voor 
Politie & Wetenschap waarin het gebruik 
van noodverordeningen en noodbevelen 
over een periode van vijf jaren in kaart is 
gebracht en geanalyseerd.2   

LESSEN VOOR DE 
TOEKOMST 

UIT DE CORONA CRISIS 
EN HET GEMEENTELIJK 

NOODRECHT
De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het noodrecht op nationaal niveau beperkt –  
of helemaal niet – functioneert. Laten we de herziening van dat staatsnoodrecht voor een belangrijk 
deel baseren op het gemeentelijk noodrecht. Dat doet namelijk al sinds 1851 effectief dienst.

Tekst | Adriaan J. Wierenga  
Foto  | Maartje Kuperus, Luke Jerram, Barbara de Jong

Mr. A.J. Wierenga is onderzoeker/noodrechtspecialist aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij adviseerde vele overheden inzake de coronacrisis, waar-
onder de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp van de Coronawet, de Nationale 
Politie en het Veiligheidsberaad. Deze bijdrage is deels gebaseerd op zijn coronarecht-over-
zichtsartikel: ‘De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis. Over de inzet van 
noodverordeningen en staatsnoodrecht ter infectieziektebestrijding’, Ars Aequi juli/augustus 
2021, p. 660-670. Zie daar voor achtergronden en meer verwijzingen, die ik hier vanwege de 
beperkte omvang soms achterwege heb moeten laten. 
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We zien dat in die periode veelvuldig 
van deze noodbevoegdheden gebruik 
werd gemaakt, gemiddeld iedere week 
ergens in een van de Nederlandse ge-
meenten. Dat gebruik is sindsdien zeker 
niet afgenomen. Wat verder opvalt is dat 
deze bevoegdheden heel effectief inge-
zet worden bij een variëteit aan noodsi-
tuaties, ze bieden een grote flexibiliteit 
ten aanzien van de situaties waarin de 
bevoegdheden toegepast kunnen wor-
den én in de maatregelen die getroffen 
kunnen worden om in die situaties de 
openbare orde te handhaven of gevaar 
te beperken. 

De coronacrisis bracht echter pijnlijk 
aan het licht dat het noodrecht voor de 
aanpak van crises met een nationale 
impact daarentegen niet of nauwelijks 
functioneert. Het nationale systeem van 
staatsnoodrecht en sectorspecifieke 
nationale noodregelingen is complex, 
verouderd en incompleet.3 Het bleek 
in deze crisis dan ook al snel volstrekt 
ontoereikend. Zelfs in die mate, dat we 
tijdens de coronacrisis voor het uit-
vaardigen van de landelijke infectie-
ziektebestrijdingsmaatregelen moesten 
gebruikmaken van het gemeentelijke 
noodrecht.4 Over die bijzondere juridi-
sche constructie later meer. 

Dat het noodrecht voor landelijke crises 
ingrijpend moet worden herzien, wordt 
zeker sinds de coronacrisis breed 
onderkend, ook door bijvoorbeeld de 
Raad van State en de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid.5 Er moet duidelijkheid 
komen over wie precies wanneer leiding 
geeft aan de verschillende crises van 
nationale aard. Daarnaast zal de wetge-
ving mogelijkheden moeten bieden om 
in landelijke noodsituaties van verschil-
lende en soms onvoorzienbare aard de 
noodzakelijke maatregelen te kunnen 
treffen voor particulieren (burgers, 
bedrijven en instellingen). Dit artikel 
betoogt dat de wetgever zich bij de 
herziening van het nationale noodrecht 
ten aanzien van die laatste bevoegd-
heid moet laten inspireren door de 

noodverordeningsbevoegdheid uit het 
gemeentelijke noodrecht.

Bijzondere juridische constructie in 
de coronacrisis 
De dreiging van infectieziekten voor de 
gezondheid van de mens is van alle 
tijden. De uitbraak van een nieuwe pan-
demie kon dan ook geen verrassing zijn 
voor de Nederlandse overheid. Organi-
saties als de World Health Organization, 
het RIVM en vele wetenschappers waar-
schuwden toen al sinds jaar en dag voor 
een pandemie met maatschappelijk ont-
wrichtende gevolgen. Dat scenario stond 
in nationale en regionale risicoprofielen 
van onze overheden dan ook al langere 
tijd te boek als een waarschijnlijk risico 
met een grote impact. 

Noodsituatie Noodverordening Noodbevel

Extreme weersomstandingheden 28 3
Bezoek hoogwaardigheids bekleders 37 0
Bomruiming 26 0
Risicovoetbalwedstrijd 22 23
Brand 23 2
Onvergund/onbeheersbaar evenement 14 17
Instortings- en explosie gevaar 9 2
Demonstraties 7 8
OMGs 6 7
Uitbraad besmettelijke (dier)ziekte 5 0
Maatschappelijke onrust 2 9
Hoogwater 3 0
Diversen 9 3
Totaal 191 74

Tabel 1 – Overzicht gebruik noodrecht 2010-2014 - Bron: Naar handhaafbare  
noodbevelen en noodverordeningen. Een analyse van het gemeentelijke noodrecht, 
Politiekunde 84 (Politie & Wetenschap), Amsterdam: Reed Business 2016.

 1 De strekking van die bepaling is sinds 1851 niet of nauwelijks gewijzigd.
2 A.J. Wierenga e.a., Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen. Een analyse van het gemeen-

telijke noodrecht, Politiekunde 84 (Politie & Wetenschap), Amsterdam: Reed Business 2016.
3 Denk bij het Staatsnoodrecht aan de bevoegdheid om ‘het vertoeven in de open lucht te beperken’ op 

basis van artikel 8 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, de bevoegdheid die aanvankelijk werd 
gebruikt om de avondklok in te voeren. Denk bij sectorspecifieke nationale noodregelingen bijvoorbeeld aan 

artikel 46 Kernenergiewet, die de minister die het aangaat een speciale ‘noodverordeningsbevoegdheid’ 
geeft bij ernstige stralingsincidenten.

4 Zie ook bijvoorbeeld de juridische chaos rond de invoering van de avondklok, aanvankelijk op basis van de 
staatsnootrechtelijke Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

5 Raad van State, Van noodwet tot crisisrecht. Een spontaan advies van de Afdeling advisering, 13 
december 2021, No. W04.21.0291/I; Onderzoeksraad voor Veiligheid, Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot 

september 2020, 16 februari 2022, te raadplegen via de website van de OvV. De auteur van dit artikel was 
bij de totstandkoming van deze beide rapporten betrokken. 
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Jaar Uitbraak Plaats Slachtoffers
Dec 2019-nu Coronavirus/Covid-19 Wereldwijd 1 mln.+ †
2018-2019 Ebola Democratische Republiek 

Congo
2000+ †

2017-2018 Gele koorts Brazilië 483 † / 1.376 gevallen
2014-2016 Ebola Afrika 11.325 † / 28.600 

gevallen
2013-2014 Zika-virus Frans Polynesië 30.000 gevallen
2012 Gele koorts Sudan 847 †
2012 MERS Zuid-Korea 36 † / 186 gevallen
2011 Dengue Pakistan 350+ †
2010-2015 Pest Wereldwijd 584 † / 3.248 gevallen
2010 Chikungunya Gabon 1.208 gevallen
2009-2010 Meningitis West-Afrika 931 †
2009 Mexicaanse griep Wereldwijd 150.000-250.000 †
2008-2009 Cholera Zimbabwe 4.200 †
2007 Zika-virus Yap 5.000 gevallen
2006 Dengue India 50 †
2005-nu Chikungunya India, Indonesië, Myanmar 1.9 mln. gevallen
2005 HIV/AIDS Sub-Sahara 2 mln. †
2002-2003 SARS Azië 775 †
1981-2020 HIV/AIDS Wereldwijd 32 mln. † / 75 mln. 

gevallen
1968 Hongkong-griep Wereldwijd 1 mln.-3 mln. †
1961-nu 7e cholerapandemie Zuid-Azië, Afrika en Amerika +- 2.5 mln. gevallen  

per jaar 
1957-1958 Aziatische griep Wereldwijd 1 mln. †
1949 Pokken Verenigde Staten 2 † / 12 gevallen
1943-1946 Difterie Nederland 12.000 †
1918-1920 Spaanse griep Wereldwijd 50 mln. †
1910-1911 6e cholerapandemie India 800.000 †
1900-2000 Pokken Wereldwijd 100 mln. †

CORONACRISIS 

De praktijk leert dat crises steeds grillig, 
onvoorspelbaar en altijd weer anders 
verlopen. In detail uitgewerkte vooraf 
bedachte bevoegdheden schieten 
daardoor bijna altijd tekort. Zo ook 
in deze pandemie. De Wet publieke 
gezondheid (Wpg) voorziet in specifieke 
noodrechtelijke bepalingen voor het 
bestrijden van een infectieziektecrisis, 
zoals geïsoleerde ziekenhuisopname 
met gedwongen medisch onderzoek 
voor besmette personen en (thuis)
quarantaine voor personen die door 
contact met een lijder mogelijk besmet 
zijn.6 Die bevoegdheden bleken na de 
uitbraak van het coronavirus echter al 
snel volstrekt ontoereikend om deze 
crisis te bezweren. 

Het waren in de coronacrisis uiteindelijk 
de voorzitters van de veiligheidsregio’s 

die noodgedwongen de door de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) gewenste maatregelen van een 
juridische basis moesten voorzien. Het 
gaat dan om de bekende infectieziek-
tebestrijdingsmaatregelen die ook het 
gezonde deel van de bevolking raken, 
zoals de sluiting van de horeca en scho-
len, de maximering van groeps vorming, 
het verbod op evenementen  
en de 1,5-meterregel. 

Indien een ramp ‘van meer dan plaat-
selijke betekenis is’, dat wil zeggen 
gemeentegrensoverschrijdende effecten 
heeft, dan komt de veiligheidsregio in 
beeld. Zo ook dus bij de coronacrisis.  
De 25 voorzitters van de veiligheids-
regio’s konden aldus met toepassing 
van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s  
de noodbevoegdheden van de burge-

meesters – waaronder de noodveror-
deningsbevoegdheid – in hun regio 
zelf uitoefenen. En het zijn nu net deze 
voorzitters die in de Wpg zijn belast  
met de uitvoering van het infectieziek-
tebestrijdingsbeleid van de minister van 
VWS bij de meest ernstige  a-groep-in-
fectieziekten (waartoe het coronavirus 
behoort). De wetgever beoogde dat de 
voorzitters onder leiding van de minister 
daarbij gebruik zouden maken van de 
bevoegdheden uit de Wpg. Nu die wet 
te weinig mogelijkheden bood, gaf de 
minister van VWS aanwijzingen aan de 
voorzitters van de veiligheidsregio’s  
om dan maar noodverordeningen te 
gaan gebruiken en bepaalde hij nage-
noeg de precieze inhoud daarvan. Het 
overleg van de voorzitters van de vei-
ligheidsregio’s – het veiligheidsberaad 
– coördineerde vervolgens de landelijke 

Tabel 2 -  Epidemieën sinds 1900 
Bron: Tentoonstelling Besmet 2021 
Rijksmuseum Boerhaave Leiden
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Coronamaatregelen in het straatbeeld 

uitrol van deze steeds naar de nieuwe  
omstandigheden gewijzigde elkaar 
opvolgende noodverordeningen in  
de 25 veiligheidsregio’s. 

Het moge duidelijk zijn dat deze gele-
genheidsoplossing niet een door de wet-
gever voor deze bevoegdheid zo bedoel-
de toepassing was. Aan die constructie 
kwam pas na bijna tien maanden een 
einde met de inwerkingtreding van de 
Coronawet op 1 december 2020.7 Pas 
toen kregen de coronamaatregelen de 
benodigde democratische legitimatie en 
een expliciete wettelijke grondslag die 
is vereist voor grondrechtenbeperking. 
Dat was, gezien het mettertijd juridisch 
onhoudbaar geworden gebruik van 
noodverordeningen, rijkelijk laat.8 

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat het in deze 
bijdrage omschreven gebruik van 
noodverordeningen ter infectieziekte-
bestrijding naarmate de tijd verstreek 
een ongewenste en steeds minder 
rechtmatige gelegenheidsconstructie 
was. Toch toont dit gebruik van de 
noodverordening de flexibiliteit die een 
bevoegdheid moet hebben om een 
crisis effectief te bestrijden. Die functie 

heeft de noodverordeningsbevoegdheid 
al sinds 1851 in de gemeenten en sinds 
2010 ook op regionaal niveau, toen met 
de introductie van de Wet veiligheids-
regio’s de voorzitter daarvan de  
mogelijkheid kreeg deze bevoegdheid 
in te zetten op regionaal niveau bij een 
ramp of crisis van meer dan plaatselijke 
betekenis. Het ligt voor de hand om 
bij de herziening van het noodrecht op 
nationaal niveau ook een dergelijke 
bevoegdheid toe te kennen aan de 
regering dan wel de meest betrokken 
minister, om ‘bij de schending van 
een vitaal belang van de samenleving, 
of de ernstige dreiging daarvan, die 
voorschriften te kunnen geven die 
noodzakelijk zijn om de openbare orde 
te handhaven of gevaar te beperken’. 
Daarmee ontstaat een logisch consis-
tent noodrechtelijk systeem op gemeen-

telijk, regionaal en landelijk niveau. Ook 
treedt er een sterke vereenvoudiging op, 
hetgeen de daadkrachtige crisisbestrij-
ding ten goede zal komen. Vele van de 
huidige verouderde, obscure en onbruik-
bare noodbepalingen – die soms en 
waarschijnlijk vaak ook te vergeefs tot 
in detail hebben proberen te voorzien 
welke maat regelen in een toekomstige 
crisis nodig zullen zijn – kunnen worden 
geschrapt. Daarnaast heeft een nood-
verordeningsbevoegdheid op landelijk 
niveau een vangnetfunctie, het biedt 
ook mogelijkheden om op te treden in 
situaties die nog niet zijn te voorzien. De 
noodzaak voor een dergelijke flexibe-
le nationale crisisbevoegdheid wordt 
steeds sterker. De huidige samenleving 
wordt in toenemende mate bedreigd 
door noodsituaties die niet lokaal of 
regionaal van aard zijn. Denk aan grote 
overstromingen of lange periodes van 
droogte of hitte door klimaatveranderin-
gen, technologische dreigingen door  
de verdergaande digitalisering of 
terrorisme, maar ook aan (nog) niet 
voorzienbare crises.  

Het parlement dient uiteraard een  
duidelijke rol te spelen bij het voort-
duren van crisis- en noodmaatregelen 
op deze basis, bijvoorbeeld doordat de 
Kamers der Staten-Generaal in hun 
eerstvolgende vergadering de voor-
schriften dienen te bekrachtigen om 
ze voort te kunnen laten duren (ver-
gelijk de rol van de gemeenteraad bij 
een noodverordening). Ook zullen het 
toepassingscriterium en de beginselen 
van proportionaliteit en subsidiariteit 
de ruime noodrechtbevoegdheid stevig 
juridisch moeten begrenzen. Daarnaast 
moet duidelijk zijn welke grondrech-
ten kunnen worden beperkt bij welke 
crisissituaties; dat moet tevoren zijn 
vast gelegd in een wet. ■

6 De wet biedt daarnaast de mogelijkheid om maatregelen te treffen gericht op gebouwen,  
goederen of vervoermiddelen indien daar (vermoedelijk) een besmetting aanwezig is.  

Het gaat om de maatregelen uit de artikelen 34, vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56 Wpg. 
7 Het gaat om een nieuw tijdelijk hoofdstuk VA, getiteld ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie  

covid-19’, toegevoegd aan de Wpg (officieel de Tijdelijk wet maatregelen covid-19).
8 Zie in die zin ook de Raad van State in zijn Voorlichting van 25 mei 2020, W04.20.0139/I/Vo.




