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 In het Dagblad van het Noorden van afgelopen 8 juni stond 
dat in een Oost Groningse gemeente de burenoverlast toe-
neemt. De plaatselijke burgemeester wordt geciteerd: “Ik 
bemiddel vaak bij burenruzies. Soms denk ik ook weleens: 
waar gaat het om?” Vervolgens benadrukt de burgemeester 
dat hij blij is dat hij vanaf 1 juli meer armslag krijgt om op 
te treden bij burenruzies: “Ik kan ze vanaf de zomer een ge-
dragsaanwijzing geven en mensen zelfs verbieden een half 
jaar in hun woning te vertoeven.” 3    
 Inderdaad, er is een nieuwe loot aan de stam van de bur-
gemeestersbevoegdheden: de bevoegdheid om in een last 
onder bestuursdwang gedragsaanwijzingen op te leggen 
indien een woninggebruiker zijn zorg verzaakt om geen 
ernstige en herhaaldelijke overlast voor omwonenden te 
veroorzaken. Per 1 juli 2017 is de   Wet aanpak woonover-
last   in werking getreden als  artikel 151d  Gemeentewet. 4    
Wat houdt deze nieuwe bepaling in? Is de boven geciteerde 
burgemeester met goede reden blij en optimistisch over de 
aanpak van woonoverlast? De bevoegdheid raakt een aan-
tal grondrechten van bewoners en vanuit dit oogpunt roept 
de nieuwe wettelijke bepaling enkele vraagtekens op, met 
name op het punt van legaliteit, voorzienbaarheid en pro-
portionaliteit. Wat kunnen mogelijke knelpunten zijn waar-
door de uitvoerbaarheid lastiger kan blijken dan de wetge-
ver en de burgemeesters lief is? Een beschouwing met een 
schuine blik over het Kanaal waar men al langer als lastig 
ervaren mensen met het instrument van de gedragsaanwij-
zingen in het gareel proberen te houden.    

  1.  Inleiding   

 Burenoverlast kan een bron voor menselijk leed zijn. Wie bu-
renruzies en burenoverlast als trefwoorden gebruikt krijgt 
de zoekmachines oververhit; veel casus en wel eens bloed-
stollend. 5    Het vertrouwen in het positieve van de menselijke 
natuur kan gaan wankelen, zoveel ellende kan voortkomen 
uit burenoverlast en -conflicten. Het Centraal Bureau voor 

  1  Mr. dr. Imelda Tappeiner is universitair docent staats- en bestuursrecht 
aan de Universiteit Utrecht. 

  2  Dit artikel maakt gebruik van door de auteur reeds verricht en ver-
werkt onderzoek ten behoeve van het WODC ( www.wodc.nl/
onderzoeksdatabase/2582-openbare-orde-recht.as px) en in boekvorm 
verschenen in: M.A.D.W. de Jong e.a., Orde in de openbare orde. Een on-
derzoek naar verbetering van de toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het 
openbare-orderecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017. 

  3  Dagblad van het Noorden, 8 juni 2017, Tammo Beishuizen, “Toename buren-
overlast in Oldambt”.  

  4  Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband 
met de aanpak van woonoverlast ( Wet aanpak woonoverlast ), Stb. 2017, 
77. Besluit van 10 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de 
Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast, Stb. 2017, 113.  

  5  Zie, bijvoorbeeld, de geschiedenis van en stand van (rechts)zaken in de vol-
ledig uit de hand gelopen burenruzie in Leersum die al 17 jaar duurt: Rb. 
Midden-Nederland 9 november 2016,  ECLI:NL:RBMNE:2016:5956  en Rb. 
Midden-Nederland 2 augustus 2017,  ECLI:NL:RBMNE:2017:3947 .  

de Statistiek (CBS) constateert dat ruim 40% van de men-
sen veel overlast in de buurt ervaart, waarbij ongeveer 5% 
zegt veel last te hebben van overlast door buurtbewoners. 6    
Vols heeft in zijn onderzoek overtuigend aangetoond dat 
deze problematiek daarom serieus aandacht verdient. 7    Zijn 
engagement op het gebied van woonoverlast heeft bijgedra-
gen aan de totstandkoming van een initiatiefwetsvoorstel 
van het toenmalige Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff ter be-
strijding van woonoverlast dat in 2014 ter consultatie werd 
voorgelegd. 8    
 De uiteindelijke wettekst, zoals die in het Staatsblad is 
opgenomen, 9    is het resultaat van een aantal transformaties 
ondergaan naar aanleiding van de consultatieronde, het ad-
vies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de 
parlementaire behandeling: er kwamen in totaal 4 verschil-
lende teksten tot stand. 10    De Eerste Kamer heeft het wets-
voorstel zoals aan haar voorgelegd vervolgens in krap een 
maand als hamerstuk zonder opmerkingen aangenomen. 11      

 Krachtens het nu geldende  artikel 151d  Gemeentewet heeft 
de gemeenteraad, heel bondig gezegd, de bevoegdheid om 
bij verordening een aantal zaken te regelen: een zorgplicht 
voor de gebruikers van woningen invoeren (1); de bevoegd-
heid tot toepassing van bestuursdwang – in de vorm van 
oplegging van specifieke gedragsaanwijzingen – te laten 
doen uitvoeren door de burgemeester bij overtreding van 
de zorgplicht (2); waarbij die last ook kan bestaan uit een 
tijdelijk huisverbod (3). 
 De aanleiding voor het introduceren van  artikel 151d  
Gemeentewet is, volgens de toelichting, het inzicht dat 
woonoverlast een hardnekkig probleem is dat veel psychi-
sche schade aanricht en het dagelijkse leven van veel men-
sen kan vergallen en ontregelen. 12    Woonoverlast kan ver-

  6  CBS, De buurt is fijn, ondanks overlast,  www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/39/
de-buurt-is-fijn-ondanks-overlast . Zie ook recentere gegevens: StatLine: 
Overlast in de woonbuurt. 

  7  M. Vols, Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlast-
veroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers, 2013, diss. RUG. M. Vols, Woonoverlast en het recht 
op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, 
Wales en België, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 71-77. 

  8  Consultatie over een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klaas 
Dijkhoff, Concept regeling:  www.internetconsultatie.nl /aanpakwoonoverlast/
details. Verslag over de resultaten van de consultatie, Resultaten en bevin-
dingen van de consultatie:  www.internetconsultatie.nl/aanpakwoonoverlast/
details . Later, toen Klaas Dijkhoff staatssecretaris werd, is de verdediging 
van het initiatiefwetsvoorstel overgenomen door het Tweede Kamerlid 
Tellegen,  Kamerstukken II 2014/15, 34007, 4 . 

  9  Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband 
met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast), Stb. 2017, 77.  

  10  Een oorspronkelijk consultatie-voorstel, het eerste aanhangig gemaakte 
initiatiefwetsvoorstel, een aangepaste tekst naar aanleiding van het advies 
van de Raad van State, een nieuwe tekst bij nota van wijziging en ten slotte 
de aanpassingen door amendering. 

  11   Kamerstukken I 2016/17, 34007, B.  Zie de kritische opmerking hierover van 
A.E. Schilder, ‘De  wet aanpak woonoverlast  – een hamerstuk?’,  Gst 2017/88 . 

  12  Naar schatting van het CBS, heeft één op de drie Nederlanders ermee te 
maken, zie  Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 1. In de Nota naar aan-
leiding van het verslag wordt naar meerdere onderzoeken verwezen: 
 Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 5.  
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oorzaakt worden door bepaalde gedragingen die misschien 
op zichzelf niet eens altijd heel hinderlijk zijn, maar die op 
den duur zo irritant kunnen zijn dat het woongenot van om-
wonenden eronder gaat lijden. Voorbeelden daarvan zijn: 
een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren het 
portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luid-
ruchtige gasten over de vloer hebben, te harde muziek ten 
gehore brengen of andersoortig lawaai maken. 13    Uiteraard 
zijn er ook ergere verschijnselen zoals intimidatie en geësca-
leerde ruzies die het woongenot kunnen aantasten. Volgens 
de toelichting had het bestuur tot dusver twee mogelijkhe-
den: de overlastgever een bestuurlijke waarschuwing geven 
die te licht en ineffectief is, of hem uit huis plaatsen wat een 
te zwaar en niet probleemoplossend middel is. Daarom is 
volgens de toelichting ‘een tussenvorm nodig’. 14    Voorts is ge-
constateerd dat enerzijds de reeds bestaande wettelijke mo-
gelijkheden 15    zoals bijvoorbeeld  artikel 174a  Gemeentewet, 
niet de gewenste effecten sorteren en dat er behoefte is aan 
‘verfijndere instrumenten’. 16    Artikel 151d Gemeentewet in-
troduceert dus volgens de toelichting, een ‘genuanceerd in-
strument’ in aanvulling op bestaande instrumenten. 17    Het zij 
hier benadrukt dat deze nieuwe bepaling tot doel heeft om 
woonoverlast te bestrijden vanuit woningen; 18    zij geldt niet 
voor overlast afkomstig van bedrijfspanden of cafés. 19    
 Deze bevoegdheid is, wat de expliciete doelstelling betreft, 
een andere vorm van bestuurlijk ingrijpen in de leefom-
geving dan het sluiten van panden ter handhaving van de 
openbare orde zoals op grond van artikel 174a Gemeentewet 
of van het sluiten van panden op grond van artikel 13b Opi-
umwet wier doel de bescherming is van de volksgezond-
heid. Het introduceren van artikel 151d is gerechtvaardigd 
vanuit een heel ander specifiek doel: het aanpakken van 
woonoverlast veroorzaakt door gedragingen van bewoners. 
De toelichting benadrukt dat het gebruik van de bevoegd-
heid voor een ander doel een schending van het verbod op 
 détournement de pouvoir  in de zin van artikel 3:3 Awb op-
levert. 20    Hiermee is een duidelijk grens getrokken die het 
waarschijnlijk moeilijker zal maken om op te schuiven in de 
richting van ‘openbare ordehandhaving’. Daarbij is ook een 
specifieke ‘partijkeuze’ gemaakt: dat bij haar optreden de 
overheid zich aan de kant van de slachtoffers van woonover-
last moet scharen. 21    Een opvallende overeenkomst met de 
keuze die de Britse regering heeft gemaakt met haar wets-
voorstel voor een nieuwe aanpak van asociaal gedrag.     

  13   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 1.  
  14   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 1. 
  15  Zij passeren de revue in de memorie van toelichting:  Kamerstukken II  

2014/15, 34007, 7, p. 2-5. 
  16    Kamerstukken II  2014/15, 34007, 7 p. 5. De roep naar verfijndere wettelijke 

instrumenten om asociaal woongedrag aan te pakken werd reeds in 2011 
uitgesproken in: J.G. Brouwer en A.E. Schilder, Woonoverlast en de per-
soonlijke levenssfeer: naar een balans tussen bescherming en beperking, 
NJCM-Bulletin 2011/3, p. 307-324, i.h.b. p. 324. 

  17   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 5. 
  18   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7. 
  19   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 13; Handelingen II 2016, 39-8-1. 
  20   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7. 
  21   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 1;  Kamerstukken II  2015/16, 34007, 9, 

p. 19 en Handelingen 2016, 39-8-3. Zie ook Brief van de burgemeester van 
Amsterdam over het Initiatiefwetsvoorstel aanpak woonoverlast, Bijlage 
bij Kamerstukken II 2014/15, 34007, 9. 

  2.  De zorgplicht van de bewoner: wie mag 
geen overlast veroorzaken   

 Artikel 151d Gemeentewet regelt in het eerste lid dat de 
gemeenteraad bij verordening kan bepalen dat gebruikers 
van woningen ervoor moeten zorgen dat zij geen ernstige 
en herhaaldelijke hinder voor omwonenden veroorzaken. 
Wie moet nu precies deze zorgplicht nakomen op straffe 
van bestuursdwang? 
 Ten eerste degene die een woning of een bij die woning be-
horend erf  gebruikt . Het betreft hier degene die de woning 
feitelijk bewoont los van de rechtsbetrekking of los van het 
recht- of onrechtmatige gebruik van de woning, dus: huur-
ders, legale en illegale onderhuurders, krakers, eigenaren. 22    
Dat de bevoegdheid op deze laatste categorie van toepas-
sing is, is voor de wetgever heel belangrijk: immers tegen 
overlast veroorzakende huurders kunnen allerlei niet be-
stuurlijke maatregelen getroffen worden op grond van het 
civiele recht tot aan ontbinding van de huurovereenkomst 
en woningontruiming toe op grond van artikel 6:265 BW. 
Verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, hebben dus 
reeds middelen beschikbaar om woonoverlast door huur-
ders aan te pakken. 23    Eigenaren zijn daartegen immuun, 
terwijl zij ook overlastgevers kunnen zijn. 24    Om de overlast-
problemen aan te pakken die zij als gebruikers van wonin-
gen veroorzaken is artikel 151d een geëigend instrument, 
aldus de wetgever. 25    
 Ten tweede degene die een woning of een bij die woning 
behorend erf tegen betaling  in gebruik geeft  aan een persoon 
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de 
basisregistratie personen is ingeschreven. In gewoon Ne-
derlands zijn dat de verhuurders die via Airbnb of vergelijk-
bare verhuurplatforms hun woning (door)verhuren aan toe-
risten. Deze specifieke ‘Airbnb’-categorie van verhuurders 
– dus niet de reguliere verhuurders – is door amendement 
in het wetsvoorstel opgenomen. 26    In het uiterste geval kan 
de last onder bestuursdwang ertoe leiden dat een woning 
niet meer mag worden verhuurd aan toeristen. 27    
 Bovengenoemde categorieën gebruikers van woningen dra-
gen er zorg voor dat hun eigen gedragingen, het nalaten van 
een bepaald handelen 28    maar ook de gedragingen die worden 
gepleegd door hun bezoekers, gasten, vrienden, door hun 

  22   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  23  Zie  Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 2-5 waar deze middelen de revue 

passeren. Dit aangevulde overzicht is opgenomen in de memorie van toe-
lichting naar aanleiding van het kritisch advies op dit punt van de Afdeling 
advisering van de Raad van State ( Kamerstukken II 2014/15, 34007, 5 , p. 1-2). 
Gedragsaanwijzingen kunnen in het kader van het huurrecht ingezet wor-
den tegen overlast veroorzakende huurders, zie G. Homburg, R. Oude Op-
huis, W. Smit, Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast? Evaluatie ge-
dragsaanwijzing woonoverlast, Regioplan beleidsonderzoek, WODC, 2015, 
 www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2530-gedragsaanwijzing-huurrecht-
en-woonoverlast.as px. Zie ook M. Vols, ‘Slecht huurderschap, gedragsaan-
wijzingen en het huurrecht’,  NTBR 2016/32 . 

  24  Zie, als pars pro toto, de TV-uitzending Zembla “Burenruzie” van 30 septem-
ber 2015,    https://zembla.vara.nl/nieuws/burenruzie . 

  25   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 22. 
  26   Kamerstukken II 2016/17, 34007, 17 , Amendement van de leden Van der 

Linde en Bashir. 
  27   Kamerstukken II 2016/17, 34007, 17 , Amendement van de leden Van der 

Linde en Bashir, zie hun toelichting op het amendement. 
  28   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 

T2b_NTB_1708_bw_V03.indd   259T2b_NTB_1708_bw_V03.indd   259 10/23/2017   1:27:51 PM10/23/2017   1:27:51 PM



260 afl. 8 - oktober 2017 NTB  2017/29

BijdrageBUURMAN, GEDRAAG JE! 

hond 29    en vermoedelijk andere luidruchtige of overlast ver-
oorzakende wezens of apparaten, geen overlast veroorzaken.     

  3.  De zorgplicht van de bewoners: geen 
overlast veroorzaken   

 Al met al betreft het hier een niet gering deel van de Neder-
landse bevolking aan wie deze zorgplicht door de gemeen-
teraad kan worden opgelegd. Wat houdt de zorgplicht in, 
waar geldt zij en jegens wie? 
 De gedragingen van de gebruikers van een woning en even-
tueel hun bezoekers mogen geen  ernstige hinder  voor om-
wonenden teweeg brengen. Het begrip ernstige hinder is 
wat lastig te definiëren; de wetgever refereert aan  artikel 
5:37  BW waarin als voorbeelden van onrechtmatige hin-
der worden aangegeven het verspreiden van rumoer, tril-
lingen, stank, rook of gassen of het onthouden van licht of 
lucht. 30    Verder zegt de memorie van toelichting: “Ernstige 
hinder als bedoeld in  artikel 151d  van de Gemeentewet kan 
tevens onrechtmatig zijn in de zin van artikel 5:37 van het 
Burgerlijk Wetboek, maar dat is geen vereiste. En andersom 
zal niet elke onrechtmatige burenhinder ook automatisch 
kunnen worden aangemerkt als ernstige hinder als bedoeld 
in artikel 151d van de Gemeentewet.” 31    Onrechtmatigheid 
van de handeling is dus niet een vereist criterium. Hierover 
zijn in de parlementaire stukken de voorbeelden gegeven 
van blaffende honden, luide muziek, vieze portieken. Het 
criterium hinder is enigszins onbepaald en is niet vrij van 
enige subjectiviteit aan de kant van de omwonende: de ene 
omwonende kan meer verdragen dan de andere; de toleran-
tiegrens voor overlast in een drukke grote stad is anders dan 
die in een rustige kleinere gemeente. 32    Hierover zal zich nog 
het nodige in de praktijk uit moeten kristalliseren.  
 Bij amendement is vervolgens de eis van ernstige hinder 
verder aangevuld met het vereiste van  herhaaldelijke hin-
der . 33    De bedoeling is dat niet slechts één incident tot het 
activeren van de bevoegdheid van de burgemeester leidt, 
maar dat de hinder terugkerend moet zijn, hoewel niet per 
se voortdurend in de zin van ‘zonder onderbreking’. 34    Ook 
hier zullen zich veel gevallen voordoen tussen de extremen 
van een aantal keren per jaar een feest tot laat in de avond 
en elke dag en nacht knallende schreeuwpartijen.   

  29   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  30   Artikel 5:37  BW luidt als volgt: ‘De eigenaar van een erf mag niet in een 

mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, 
aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het versprei-
den van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van 
licht of lucht of door het ontnemen van steun.’ Zie ook  Kamerstukken II 
2015/16, 34007, 9 , p. 13 en 20. 

  31   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  32  Zie ook het Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State, 

 Kamerstukken II 2014/15, 34007, 5 , p. 8. 
  33   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 13 , Amendement van de leden Ronnes 

en Swinkels.  Kamerstukken II 2016/17, 34007, 16 , Amendement van de le-
den Ronnes en Koşer Kaya. Al in de nota naar aanleiding van het verslag 
( Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 16) werd benadrukt dat de overlast, 
om als ernstig gekwalificeerd te worden, ook voortdurend van aard moet 
zijn. Doel van het definitieve amendement was om dit in de wettekst vast 
te leggen.  

  34   Kamerstukken II 2016/17, 34007, 16 , Amendement van de leden Ronnes en 
Koşer Kaya, Toelichting. 

 Wat betreft de fysieke reikwijdte van de zorgplicht was 
deze in het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel beperkt 
tot de plicht om  gedragingen in of vanuit die woning of dat 
erf  35    te verhinderen. Daarmee wordt bedoeld de woning, de 
rest van het betrokken perceel (zoals een tuin) en de geza-
menlijke ruimte binnen een wooneenheid zoals het portiek, 
de parterretrap, de gezamenlijke buitenruimte. 36    Bij nota 
van wijziging is de fysieke omgeving waarin de ernstige 
en herhaaldelijke hinder plaatsvindt verder verruimd tot 
 de onmiddellijk nabijheid van die woning of dat erf . Hiermee 
wilde men tot uitdrukking brengen dat ook gedragingen in 
bijvoorbeeld de tuin van de buren, 37    op het trottoir of op 
straat ter hoogte van of vlakbij de woning, onder de reik-
wijdte van de bepaling zouden komen te vallen. 38    Er moet 
wel een ‘duidelijke connectie’ bestaan tussen de gedraging 
en de woning of het erf. Een blaffende hond of een intimide-
rende gedraging vijf straten verderop valt daarbuiten, aldus 
de toelichting. 39    Het criterium onmiddellijke nabijheid zal 
tot de nodige afbakeningsvragen leiden want de werkelijk-
heid zal wellicht voor lastigere definitieproblemen kunnen 
zorgen dan de wetgever kon voorzien. Bovendien kan de 
onmiddellijke nabijheid ook de openbare ruimte betreffen 
alwaar zich dan, behalve woonoverlast, ook openbare orde 
problemen kunnen voordoen.    

 Tenslotte geldt de zorgplicht om geen ernstige en herhaal-
delijke hinder te veroorzaken of doen veroorzaken jegens 
 omwonenden : mensen die in de directe nabijheid wonen 
van de betrokken woning of het erf van waaruit de gedra-
gingen plaatsvinden. 40    Hier is het onduidelijk of het gaat om 
mensen die in de directe nabijheid wonen zoals de toelich-
ting stelt, of dat ook voor de omwonenden de uitbreiding 
naar  onmiddellijk nabijheid  is bedoeld. In dit laatste geval zal 
de kring van omwonenden wat groter zijn.   

 Artikel 151d zegt niets over wat de zorgplicht precies in-
houdt, met andere woorden wat de  hinderlijke gedraging  
moet zijn. Het is aan de gemeenteraad om op grond van het 
eerste lid van artikel 151d in een verordening – veelal zal dit 
de APV zijn 41    – de in de formele wet bedoelde zorgplicht aan 
de burger op te leggen. De gemeenteraden zijn daarbij vrij. 
Ten eerste vrij om te kiezen of zij überhaupt de zorgplicht 
willen invoeren of niet. Ten tweede, als zij ervoor kiezen om 
in hun gemeente deze wet in te voeren, dan kunnen zij de 
zorgplicht zoals deze is opgenomen in artikel 151d overne-
men dus zonder nadere precisering van wat een hinderlijke 
gedraging is. In dat geval is het dus geheel overgelaten aan 
de beoordelingsvrijheid van de burgemeester om de zorg-
plicht per geval in te vullen wanneer hij ingrijpt. Gemeen-
teraden kunnen de zorgplicht ook nader concretiseren door 
in de APV aan te geven welke specifieke gedragingen hin-

  35   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 2 . 
  36   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 3 , p. 11. 
  37   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  38   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 2. 
  39   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  40   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 14.  
  41  De VNG heft reeds een model APV-bepaling opgesteld,  https://vng.nl/files/

vng/brieven/2017/lbr-17-038.pdf . 
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derlijk kunnen zijn en dus, indien ernstige en herhaaldelijk 
vertoond, tot een gedragsaanwijzing kunnen leiden. Indien 
de gemeenteraad kiest voor invoering van de zorgplicht en 
deze ook nadere preciseren, dan is het op basis van de APV-
bepaling dat zal blijken welke gedragingen, indien ernstig 
en herhaaldelijk plaatsvinden, tot een schending van de 
zorgplicht kunnen leiden en daarmee in welke gevallen be-
stuurlijk ingegrepen kan worden. 
 De toelichting vermeldt hierbij verschillende modaliteiten. 
Zo kan de gemeenteraad in de verordening een limitatie-
ve lijst opnemen van concrete situaties waarin de burge-
meester een specifieke gedragsaanwijzing mag opleggen, 
bijvoorbeeld alleen bij ernstige geluidshinder of alleen in 
bepaalde gebieden. De wetgever vindt het ook denkbaar 
dat gemeenten een stappenplan opstellen, waarin staat ge-
regeld wat wordt verstaan onder ernstige hinder en welke 
acties de burgemeester kan ondernemen alvorens tot de 
zwaarste vorm van bestuursdwang over te gaan. 42    Ook kan 
de gemeenteraad in de verordening de burgemeester ver-
zoeken een beleidsregel vast te stellen voor het gebruik van 
de bevoegdheid of kan de gemeenteraad het vaststellen van 
beleidsregels als voorwaarde verbinden aan het opleggen 
van specifieke gedragsaanwijzingen door de burgemees-
ter. In de beleidsregel kan worden uiteengezet onder welke 
omstandigheden de burgemeester gebruik kan maken van 
zijn bevoegdheid. De burgemeester is vervolgens in begin-
sel gehouden om overeenkomstig de beleidsregel te han-
delen ( artikel 4:84  van de Awb). 43    In de beleidsregels kan 
verder worden uiteengezet op welke wijze de burgemeester 
gebruik kan maken van zijn bevoegdheid. Het is de bedoe-
ling om de gemeenteraad een grote vrijheid te laten om 
van alles verder te bepalen en nader te concretiseren in de 
verordening. In dit opzicht is het voorgestelde artikel 151d 
Gemeentewet een ‘kaderbepaling’ waarbij eventuele nadere 
concretisering van de zorgplicht in de verordening van de 
gemeenteraad gestalte zal moeten krijgen alsook in de be-
leidsregels én in de last onder bestuursdwang van de bur-
gemeester. 
 Hier openbaart zich een knelpunt in de normstelling van 
artikel 151d Gemeentewet. De bepaling introduceert een 
zorgplicht – ‘gij zult zorg dragen geen ernstige en herhaal-
delijke hinder te veroorzaken’ – die op zichzelf niet spe-
cifiek is en bovendien vatbaar voor subjectieve beleving 
zowel aan de kant van de veroorzaker van overlast als aan 
de kant van de omwonenden. De wet verplicht evenmin de 
gemeenteraden om vervolgens aan te geven welke concrete 
gedragingen hinder kunnen opleveren. Gezien de soms ver-
gaande gevolgen die de niet-naleving van de zorgplicht kan 
teweeg brengen, zoals bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod 
of gedwongen zorgverlening is dit een punt van aandacht 
omdat het spanning op kan leveren met het legaliteitsver-
eiste, in het bijzonder de voorzienbaarheid, van het EVRM. 
Hierover meer in het paragraaf over grondrechten.   

  42   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7.  Kamerstukken II  2015/16, 34007, 
9, p. 15. De stappenplan waaraan gerefereerd wordt in de memorie van 
toelichting is de stappenplan die gemeenten hanteren bij toepassing van 
 artikel 13b  Opiumwet.  

  43   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7. 

 Inmiddels heeft de VNG een model APV-bepaling opge-
steld. 44    Zo wordt in het eerste lid de algemene zorgplicht 
opgenomen (de wettekst van  lid 1 van artikel 151d  Gemeen-
tewet). In het tweede lid staat dat als de burgemeester een 
last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar 
aanleiding van een schending van de zorgplicht, hij daar-
bij aanwijzingen kan geven over wat de overtreder dient te 
doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. In 
de model APV-bepaling wordt expliciet opgenomen dat de 
burgemeester beleidsregels vaststelt over het gebruik van 
deze bevoegdheid. In het derde lid van de model APV-be-
paling kan, maar hoeft niet!, komen te staan: “de last kan in 
ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: 
a. geluid- of geurhinder; b. hinder van dieren; c. hinder van 
bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een 
erf aanwezig zijn; d. overlast door vervuiling of verwaarlo-
zing van een woning of een erf; e. intimidatie van derden 
vanuit een woning of een erf.” De formulering  in ieder geval  
houdt in dat meer gedragingen tot het toepassen van de be-
voegdheid kunnen leiden.     

  4.  De handhaving door de burgemeester   

 Indien de gemeenteraad de keuze maakt om de Wet aanpak 
overlast in te voeren, dan wordt de zorgplicht gehandhaafd 
door de burgemeester. Het tweede lid van artikel 151d ver-
klaart de burgemeester op grond van  artikel 125 lid 1  van 
de Gemeentewet bevoegd tot het opleggen van een last 
onder bestuursdwang bij overtreding van de zorgplicht 
vervat in het eerste lid. Hier heeft de wetgever uiteindelijk 
niet dezelfde keuze gemaakt zoals in de  artikelen 151b ,  151c  
en  154a  van de Gemeentewet waarin de gemeenteraad bij 
verordening de betreffende bevoegdheid attribueert aan de 
burgemeester. 45    Op zich is het in het geval van artikel 151d 
logisch dat aangesloten wordt bij artikel 125 lid 1 Gemeen-
tewet omdat hier strikt genomen geen nieuwe bevoegdheid 
aan de burgemeester wordt geattribueerd zoals bij boven-
genoemde bepalingen het geval is waar de burgemeester in 
de gemeente een veiligheidsrisicogebied aanwijst, camera-
toezicht invoert en bestuurlijk kan ophouden. Hier wordt 
gegrepen naar een reeds bestaande bevoegdheid: het bij 
normovertreding toepassen van bestuursdwang op grond 
van  artikel 5:21  Awb jo. artikel 125 Gemeentewet. In casu 
wordt deze bestaande bevoegdheid uitgeoefend bij overtre-
ding van de zorgplicht van het eerste lid van artikel 151d. 
Het is ook logisch dat de grondslag ligt in het eerste lid van 
artikel 125 Gemeentewet en niet in het derde lid, immers 
handhaaft de burgemeester in casu niet regels die hij zelf 
uitvoert zoals de bepalingen in de APV of de noodverorde-
ning betreffende de openbare ordehandhaving of het toe-

  44  Model APV-bepaling:  https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/lbr-17-038.pdf . 
  45  In het concept-wetsvoorstel en in het eerste wetsvoorstel zoals aanhangig 

gemaakt in de Tweede Kamer ( Kamerstukken II, 2013/14, 34007, 2 ) was de 
bepaling wel zo geformuleerd dat het de raad bij verordening de burge-
meester de bevoegdheid kon verlenen tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang. Zie hier de gelijkenis met de  artikelen 151b ,  151c  en  154a  
Gemeentewet. 
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zicht op samenkomsten en vermakelijkheden. 46    Immers, het 
doel van deze wet is niet de handhaving van de openbare 
orde, maar het aanpakken van woonoverlast. Dat de burge-
meester dan toch aangewezen is als handhavend bestuurs-
orgaan en niet het college van B&W wat gezien de bevoegd-
heden op grond van de Woningwet meer voor de hand had 
gelegen, 47    rechtvaardigt de wetgever door aan te sluiten bij 
 artikel 174a  Gemeentewet waarbij de burgemeester een 
pand mag sluiten wegens verstoring van de openbare orde 
in de zin van verstoring die in ernstige mate de veiligheid 
en gezondheid van mensen in de omgeving van betrokken 
woning aantast. 48    Deze aansluiting construeert de wetgever 
door te redeneren dat het denkbaar is dat als: “het optre-
den op grond van artikel 151d niet voldoende blijkt te zijn 
om de woonoverlast te doen beëindigen, dan het bevoegd 
gezag overgaat tot sluiting van de woning. De burgemees-
ter heeft deze bevoegdheid op grond van de Wet Victoria 
(artikel 174a van de Gemeentewet). Er is voor gekozen om 
de nieuwe bevoegdheid op te dragen aan de burgemeester 
en niet aan het college, omdat op die manier wordt aange-
sloten bij de Wet Victoria.” 49    In het aldus voorgestelde model 
kan artikel 174a het openbare orde-sluitstuk van de woon-
overlast-gedragsaanwijzing zijn en daarom is het, volgens 
de wetgever, beter om alles in een dezelfde burgemeester-
lijke hand te houden. Hier sluit de wetgever met een niet-
openbare orde-bevoegdheid dus toch weer aan bij de open-
bare orde-bevoegdheden die zich concentreren op het ambt 
burgemeester. 50    Dat is begrijpelijk en wellicht efficiënt, 
maar op bovenstaande redenering valt wel wat af te dingen. 
 Artikel 151d  Gemeentewet wordt nu juist, volgens de wet-
gever zelf, geïntroduceerd om het bestuur een instrument 

  46  Tekst & Commentaar Gemeentewet, S.A.J. Munneke, commentaar op ar-
tikel 125; P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens, F.C.M.A. Michiels, Bestuurs-
dwang en dwangsom, Deventer: Kluwer 2014, p. 25-26. 

  47  Deze vraag werd ook aangedragen door het Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters in de consultatieronde, Bijlage bij  Kamerstukken II 
2013/2014, 34007, 3 . Over het ambt burgemeester en de taakverdeling tus-
sen het college van B&W en de burgemeester met betrekking tot openbare 
orde-handhaving zie M.A.D.W. de Jong e.a., Orde in de openbare orde. Een 
onderzoek naar verbetering van de toepasbaarheid en inzichtelijkheid van 
het openbare-orderecht, Wolters Kluwer 2017, i.h.b. deelonderzoek II.  

  48  ABRvS 1 december 2010,  ECLI:NL:RVS:2010:BO5718 ,  AB 2011/ 82 , m.nt. J.G. 
Brouwer en A.E. Schilder;  Gst. 2011/ 27 , m.nt. L.J.J. Rogier en JG 2011/18, 
m.nt. M. Vols. ABRvS 16 februari 2011,  ECLI:NL:RVS:2011:BP4697 . Zie ook 
Rb. Zeeland-West-Brabant, 3 september 2015,  ECLI:NL:RBZWB:2015:5902 
die de bestaande lijn recapituleert: “Toepassing van 174a Gemwet is 
slechts mogelijk in situaties waarin sprake is van overlast waardoor de 
veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning in 
ernstige mate worden bedreigd. Door de wetgever is daarbij gedacht aan 
overlast die wat betreft de risico’s voor de omgeving te vergelijken is met 
drugsoverlast. Aan de hand van concrete, objectieve en verifieerbare ge-
gevens moet aannemelijk worden gemaakt dat zich in de woning of op het 
daarbij behorende erf ernstige gedragingen voordoen en dat daardoor ver-
schillende soorten ernstige overlast zich met grote regelmaat en langdurig 
voordoen”. 

  49   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 11 en Kamerstukken II 2015/16, 
34007, 7, p. 18-19. 

  50  Zo zijn er meer niet-openbare orde bevoegdheden die geattribueerd 
zijn aan de burgemeester omdat de wetgever wil aansluiten aan diens 
openbare-orde bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld  artikel 13b  Opiumwet 
en de Wet tijdelijk huisverbod. Over deze problematiek zie A.H.M. Dölle, 
Burgemeester in de branding, TvCR 2010/4, p. 110-145; M.A.D.W. de Jong, 
‘De burgemeester als misdaadbestrijder: reddingsboei of dwaallicht?’, in: 
Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, VAR-reeks 138, 
2007, p. 57-119. 

in handen te geven om woonoverlast aan te pakken wan-
neer die niet te bestrijden valt met toepassing van artikel 
174a Gemeentewet vanwege de strenge wettelijke en juris-
prudentiële eisen voor sluiting. 51    De aansluiting op artikel 
174a Gemeentewet betekent niet dat telkens als de toepas-
sing van artikel 151d Gemeentewet niet tot het gewenste 
resultaat zou leiden, namelijk het stoppen van overlastver-
oorzakende gedrag vaak binnenshuis, er dan wel voldoende 
grondslag zou zijn voor een sluiting op grond van artikel 
174a Gemeentewet, dus op grond van een ernstige versto-
ring van de openbare orde in de openbare ruimte. 52    Wel is 
het zo dat zich situaties kunnen voordoen waarbij de woon-
overlast van zodanige aard is dat er tevens sprake kan zijn 
van verstoring van de openbare orde waardoor dus ingrij-
pen op grond van openbare orde-bevoegdheden mogelijk is. 
Maar de verschillende doelen van de twee bevoegdheden 
moeten bij hun inzet scherp in het oog worden gehouden.     

  5.  De gedragsaanwijzing voor de bewoner   

 Kern van de bevoegdheid zoals neergelegd in  artikel 151d  
Gemeentewet is dat de burgemeester bij overtreding van 
de zorgplicht indien en zoals vervat in de APV, een last on-
der bestuursdwang kan opleggen waarbij de last bestaat uit 
een zogenaamde ‘gedragsaanwijzing’: iets doen of nalaten 
opdat de ernstige en herhaaldelijk hinder stopt, zodat weer 
voldaan wordt aan de zorgplicht. Overigens kan de burge-
meester op grond van  artikel 5:32  van de Awb in plaats van 
een last onder bestuursdwang een last onder dwangsom op-
leggen met de verplichting tot de betaling van een geldsom 
indien de last niet of niet tijdig door de overtreder wordt 
uitgevoerd. 53    De wetgever stelt hierbij de volgorde voor om 
eerst een last onder dwangsom op te leggen en, als deze 
sanctie niet tot het gewenste resultaat leidt, dan een last 
onder bestuursdwang. 54    
 De last bij overtreding van de zorgplicht is om geen ern-
stige en herhaaldelijke hinder meer te veroorzaken door 
bepaalde gedragingen. De last bestaat dus uit een aanwij-
zing om bepaalde gedragingen te staken (verbod) of juist 
iets te ondernemen (gebod) zodat weer aan de zorgplicht 
wordt voldaan. Voorbeelden die in de parlementaire stuk-
ken genoemd worden, zijn een verbod om ’s avonds piano 
te spelen of luide muziek te draaien of bezoekers in de wo-
ning te ontvangen of het gebod om de hond te muilkorven 
of anderszins voorkomen dat de hond overlast veroorzaakt 
of het gebod om het portiek leefbaar te houden. Ook kan de 
gedragsaanwijzing een gebod zijn om psychische of sociale 

  51   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 1 en  Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , 
p. 7. ABRvS 1 december 2010,  ECLI:NL:RVS:2010:BO5718 ,  AB 2011/ 82 , m.nt. 
J.G. Brouwer en A.E. Schilder;  Gst. 2011/ 27 , m.nt. L.J.J. Rogier en JG 2011/18, 
m.nt. M. Vols. Rb. Haarlem 16 oktober 2012,  ECLI:NL:RBHAA:2012:BY0193 . 
Rb. Zeeland-West-Brabant 3 september 2015,  ECLI:NL:RBZWB:2015:5902 . 

  52  In deze zin ook M.A.D.W. de Jong, Commentaar op artikel 151d Gemw., T&C 
GPW, p. 5. 

  53  Zie ook  Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. 
  54   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. De twee herstelsancties mogen 

niet naast elkaar worden opgelegd ( artikel 5:32 lid 1  en  5:6  Awb), maar wel 
na elkaar: Memorie van toelichting op artikel 5:6 [29 702, p. 88],  https://
pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-5/5-1-algemene-bepalingen/
artikel-56/ . 
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hulp te zoeken of aanvaarden of een agressiereductietrai-
ning te volgen. 55    Een ander genoemd voorbeeld is dat de 
overtreder slechts een beperkt aantal bezoekers per dag 
mag ontvangen en na een bepaalde tijd helemaal geen be-
zoekers meer. Bij het feitelijk toepassen van bestuursdwang 
omdat de overtreder niet voldoet aan de last, denkt de wet-
gever aan het verwijderen van bezoekers uit de woning, het 
aanbrengen van geluidwerende vloerbedekking of muren, 
het verwijderen van geluidsapparatuur, het in beslag ne-
men van huisdieren en het verwijderen van vuilnis. 56    De 
bedoeling is dat het bevoegd gezag per geval maatgericht 
te werk gaat. “Mocht deze gerichte aanpak niet werken, 
dan kan men desgewenst alsnog overgaan tot sluiting van 
de woning”, aldus de memorie van toelichting. 57    Dat deze 
mogelijkheid, indien zij gebaseerd zou zijn op  artikel 174a  
Gemeentewet, wellicht niet zo gemakkelijk ‘desgewenst’ 
kan worden toegepast is al toegelicht. 
 De wetgever stelt voorts dat op grond van de algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur de burgemeester geen on-
uitvoerbare last mag opleggen. 58    Een gedragsaanwijzing dat 
een baby niet mag huilen, zal dan ook niet kunnen worden 
opgelegd. 59    De adressaat/overtreder van het handhavings-
besluit moet immers in staat zijn de gedragingen van hem-
zelf of van anderen te stoppen om aan de opgelegde last te 
kunnen voldoen. In verband hiermee kunnen in de praktijk 
problemen ontstaan in het kader van een aparte, maar niet 
marginale problematiek: die van de overlast veroorzaakt 
door mensen met psychische problemen, de zogenaamde 
verwarde medemensen, 60    die juist daarom niet in staat zijn 
overlastgevende gedragingen van henzelf of van anderen in 
te zien, te veranderen of te beëindigen. Aan deze mensen kan 
dus moeilijk een last opgelegd worden met een gedragsaan-
wijzing om hun gedrag te staken of te doen staken. De wet-
gever heeft dit zo opgelost dat als de situatie van betrokkene 
hulpverlening vereist, de gedragsaanwijzing in de last dus 
een gebod kan zijn om psychische of sociale hulp te zoeken 
of aanvaarden. 61    Het opleggen van een gebod om (GGZ-)hulp 
te aanvaarden is wel erg vergaand. Daarvoor is de formeel 
wettelijke grondslag van artikel 151d Gemeentewet – een 
zorgplicht geen hinder te veroorzaken voor omwonenden – 
ontoereikend omdat te weinig specifiek. Voor het opleggen 
van gedwongen zorg is een specifieke wettelijke grondslag 

  55   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 5-6;  Kamerstukken II 2015/16, 34007, 
9 , p. 3. 

  56   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. 
  57   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. 
  58   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7 en p. 13.  
  59   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 4. 
  60  Overlast veroorzaakt door verwarde personen is stijgende: Gemeen-

ten melden meer overlast van verwarde personen, GGZnieuws.nl, 25 juli 
2016,  www.ggznieuws.nl /home/gemeenten-melden-meer-overlast-van-
verwarde-personen/. De politie signaleert al jaren een stijgende trend 
van overlast door personen met verward gedrag en er bestaat de indruk 
dat de ernst van incidenten toeneemt.  www.politie.nl/nieuws/2017/
februari/20/00-stijgende-trend-overlast-personen-met-verward-gedrag.
html . Zie de feitenconstellatie in Rb. Noord-Holland 2 november 2016, 
ECLI:NL:RBNH:2016:8692 waarin de kantonrechter een huurovereen-
komst ontbindt vanwege de ernstige overlast veroorzaakt door een psy-
chiatrische patiënt.  

  61   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 3.  Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , 
p. 5-6 .

nodig zoals inderdaad de huidige BOPZ 62    die in de toekomst 
zal worden vervangen door de Wet verplichte geestelijke ge-
zondheidszorg die op het moment van schrijven in de Eerste 
Kamer wordt behandeld. In die specifieke wetgeving staat 
ook concreet aangegeven wanneer en op welke wijze de 
burgemeester een ten aanzien van een persoon die zich in 
zijn gemeente bevindt een crisismaatregel voor verplichte 
zorg kan nemen (artikel 7:1) en wie en in welke situatie een 
daaraan voorafgaande tijdelijke verplichte zorg kan opleg-
gen (artikel 7:2). 63    Uit de toelichting blijkt verder dat als de 
gedragsaanwijzing met het gebod om hulp te aanvaarden 
niet voldoende blijkt te zijn, dan, bij ernstige gevallen, een 
gedwongen opname de enige uitweg is om de hinder te stop-
pen. 64    De toelichting is hierover niet precies, maar vermoe-
delijk wordt hier een opname in een psychiatrisch zieken-
huis bedoeld. Onduidelijk is of het de bedoeling is om ook 
die maatregel door een last op grond van artikel 151d op te 
leggen, maar dat kan niet de bedoeling zijn: hiervoor is even-
eens een andere, specifieke wettelijke grondslag voor nodig.   

 Op grond van het derde lid van artikel 151c kan de last onder 
bestuursdwang in uiterste gevallen, dus indien de ernstige 
en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere 
geschikte wijze kan worden tegengegaan, een tijdelijk huis-
verbod inhouden van ten hoogste 10 dagen: een verbod om 
aanwezig te zijn in of bij de woning of op of bij het erf. De 
mogelijkheid voor de burgemeester om deze speciale last 
op te leggen is bij nota van wijziging in het wetsvoorstel ge-
voegd. 65    De uitbreiding die in dezelfde nota van wijziging 
is aangebracht om de fysieke omgeving waarin de hinder 
plaatsvindt verder te verruimen tot  de onmiddellijk nabij-
heid van die woning of dat erf , strekt zich niet uit tot het be-
reik van het huisverbod: het is dus alleen een ontzegging 
van de toegang tot de woning en/of erf. De Jong stelt terecht 
dat het ruimere criterium ook de openbare ruimte, zoals 
een stoep of delen van een straat omvat, en dat daarvoor 
geen huisverbod kan worden gegeven, hooguit een gebieds-
verbod in het belang van de openbare orde. 66    
 De gemeenteraad is ook hier vrij om nadere voorwaarden te 
stellen aan de oplegging van een huisverbod of om te kiezen 
deze bevoegdheid ter bestrijding van woonoverlast hele-
maal uit te sluiten. 67    
 Op grond van het derde lid van artikel 151d geldt het verbod 
voor 10 dagen, maar de burgemeester kan bij ernstige vrees 
voor verdere overtreding de looptijd van het verbod verlen-
gen tot ten hoogste vier weken. Dit betreft dus een ‘preventie-
ve’ verlenging: niet een daadwerkelijke niet nakoming van de 
last, maar de vrees ervoor kan reden zijn om het huisverbod 

  62  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, Stb. 1992, 
670. 

  63  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met 
een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), 
 Kamerstukken I 2016/17, 32399, A  Herdruk. Zie in het bijzonder Paragraaf 1 
Crisismaatregel door de burgemeester. 

  64   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7. 
  65   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 1 en toelichting p. 2-3. 
  66  In deze zin ook M.A.D.W. de Jong, Commentaar op artikel 151d Gemw., T&C 

GPW, p. 7. 
  67   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 2.  
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te verlengen. Bij het toepassen van deze last wordt een aantal 
bepalingen van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van over-
eenkomstige toepassing verklaard: de artikelen 2, tweede lid, 
en vierde lid, aanhef en onder a en b, 5, 6, 8, eerste lid, aanhef 
en onder a en b, 9 (verlenging van het huisverbod, maar met 
een andere formulering van de eis dan in de  Wth ) en 13. 
 Het betreft hier een “nieuw” tijdelijk huisverbod dat een 
ander doel beoogt dan dat van de Wth die veiligheid wil 
bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld. 68    Het tijde-
lijk huisverbod dat de burgemeester bij last kan opleggen 
op grond van artikel 151d heeft tot doel de overlast tijde-
lijk te doen stoppen zodat er voor alle betrokken partijen 
– overlastveroorzakers en omwonenden – een adempauze 
tot stand komt die ruimte zou moeten bieden om te zoe-
ken naar een definitieve oplossing voor de overlast. Of een 
huisverbod – een zeer ingrijpende bevoegdheid – evenredig 
is aan het doel om een adempauze te bewerkstelligen bij 
woonoverlast is een vraag die bij de belangenafweging van 
de burgemeester aan de orde zal moeten komen en met de 
nodige behoedzaamheid zal moeten worden beantwoord. 
Tevens is, volgens de toelichting, het tijdelijk huisverbod 
bedoeld om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. 69    
 De bepalingen uit de Wth die van overeenkomstige toepas-
sing zijn verklaard in het derde lid van artikel 151d, zijn be-
palingen van procedurele aard. Zo geldt dat een huisverbod 
alleen kan worden opgelegd aan meerderjarigen ( artikel 2, 
derde lid , Wth), dat de uithuisgeplaatste recht heeft op kos-
teloze toevoeging van een raadsman als hij tegen het be-
sluit tot huisverbod beroep instelt bij de bestuursrechter 
en een verzoek om een voorlopige voorziening doet ( artikel 
5  Wth), dat de voorzieningenrechter de uithuisgeplaatste 
binnen drie dagen hoort en in beginsel onmiddellijk daarna 
uitspraak doet en dat voor de behandeling van het beroep 
en het verzoek om een voorlopige voorziening geen griffie-
recht wordt geheven ( artikel 6  Wth).     

  6.  Eisen aan de bevoegdheidsuitoefening   

 Heeft de gemeenteraad eenmaal besloten deze bevoegdheid 
in de gemeente in te voeren, dan is het de burgemeester die 
verantwoordelijk is voor de handhaving van de zorgplicht. 
Hij gebruikt de last onder bestuursdwang en/of de last on-
der dwangsom om een gedragsaanwijzing op te leggen zo-
dat de overtreder zijn overlastveroorzakend gedrag staakt. 
De burgemeester is bij de handhaving op grond van  artikel 
151d  Gemeentewet gebonden aan twee voorwaarden. 
 Ten eerste handhaaft de burgemeester  met inachtneming 
van hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is 
bepaald . Dit betekent dat de gemeenteraad ruimte en grens 

  68  Afgaande op de considerans en  artikel 2 lid 1  van de Wet tijdelijk huis-
verbod (artikel 2 lid 1 is uitgezonderd van overeenkomstige toepassing in 
lid 3 van artikel 151d) is de maatregel bedoeld om een persoon die een 
ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer 
personen met wie deze een huishouden deelt tijdelijk een huisverbod op 
te leggen “teneinde de veiligheid van deze personen te waarborgen en een 
periode te creëren waarin maatregelen genomen kunnen worden om de 
dreiging van huiselijk geweld te doen wegnemen.” Zie ook  Besluit tijdelijk 
huisverbod  en zijn bijlage (Stb. 2008, 422).  

  69   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 2. 

voor de bevoegdheidsuitoefening aangeeft. Dit is ingege-
ven door de wens van de wetgever om ruimte te geven aan 
gemeentelijk maatwerk toegespitst op de lokale specifieke 
overlastvormen en/of intensiteiten. In de verordening kan 
de gemeenteraad dus variëren: hij kan de burgemeester 
een generieke bevoegdheidsuitoefening verlenen waarna 
de burgemeester de bevoegdheid naar eigen inzicht kan 
gebruiken; of slechts eenmalig, of voor een beperkte duur, 
voor een specifiek gebied of voor bepaalde situaties. 70    De 
toelichting vermeldt dat de gemeenteraad in de verordening 
de burgemeester ook kan verzoeken een beleidsregel vast te 
stellen voor het gebruik van de bevoegdheid of dat hij het 
vaststellen van beleidsregels als voorwaarde verbindt aan 
het opleggen van specifieke gedragsaanwijzingen voor de 
burgemeester. In de beleidsregel kan verder worden uiteen-
gezet op welke wijze de burgemeester gebruik wil maken 
van zijn bevoegdheid. Ook kan de raad in de verordening 
een limitatieve lijst opnemen van concrete situaties waarin 
de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing mag 
opleggen, bijvoorbeeld alleen bij ernstige geluidshinder of 
alleen in bepaalde gebieden. 71    Deels is dit inmiddels geïm-
plementeerd in de model APV-bepaling van de VNG.   

 Ten tweede handhaaft de burgemeester  slechts indien de 
ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een 
andere geschikte wijze kan worden tegengegaan . Hier is de 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel verankerd in 
de wettelijke bepaling: de burgemeester is pas bevoegd om 
een last op te leggen als de aanpak van de overlast, bijvoor-
beeld door het geven van een waarschuwing of door het 
inzetten van  mediation  of buurtbemiddeling, niet succesvol 
blijkt te zijn. Deze begrenzing werd ook geadviseerd door 
de Afdeling advisering van de Raad van State, immers aan 
het subsidiariteitsbeginsel dient te worden voldaan in het 
kader van  artikel 8  EVRM. 72    Het opleggen van een last op 
grond van artikel 151d Gemeentewet heeft dus het karak-
ter van een  ultimum remedium , indien er geen voorafgaande 
andere passende en minder ingrijpende instrumenten meer 
voor handen zijn. 73    Tevens wist deze expliciete nadruk op 
het subsidiariteitsbeginsel op een “de-escalatie model” dat 
de wetgever, in navolging van Vols, 74    voorstaat. In het kort 
houdt dat in, volgens de invulling die de wetgever eraan 
heeft gegeven, dat het inzetten van verschillende instru-
menten in verschillende fases onderscheiden kan worden. 
In de eerste fase zoeken betrokken zelf een oplossing voor 
de bestaande overlast door een goed onderling gesprek of 
door het inschakelen van buurtbemiddeling of  mediation . 

  70   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 13. 
  71   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 7.  Kamerstukken II  2015/16, 34007, 9, 

p. 15.  
  72   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 5 , p. 9. 
  73   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. In de Nota naar aanleiding van 

het Verslag wordt ook, in dezelfde subsidiariteitscontext, het begrip op-
timum remedium gebezigd, hoewel de twee begrippen een verschillende 
betekenis hebben ( Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 3): “Mocht ook de 
waarschuwing niet voldoende zijn, pas dan is de gedragsaanwijzing uit dit 
wetsvoorstel het optimum remedium. Dit wordt idealiter alleen gebruikt 
als de voorgaande maatregelen niet hebben geholpen”. 

  74  Vergelijk het de-escalatiemodel uit M. Vols, Woonoverlast en het recht op 
privéleven, diss. RUG, Den Haag: BJu 2013, p. 185-189. 
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Dit is, bij succes, de ideaalste weg om van burenruzies en 
woonoverlast af te zijn. Indien deze instrumenten niet baten 
en de overlast voort duurt, dan kan in de tweede fase ‘de 
overheid’ een waarschuwing geven aan de overlastveroor-
zaker. Men mag hier aannemen dat de waarschuwing een 
informeel verzoek inhoudt om de overlast gevende gedra-
gingen te staken. Mocht deze waarschuwing wederom niet 
leiden tot het beëindigen van de overlast, dan komt, in de 
derde fase, de gedragsaanwijzing ex  artikel 151d  Gemeen-
tewet in beeld, in de fasering: last onder dwangsom, last 
onder bestuursdwang met als uiterste aanwijzing een tij-
delijk huisverbod. Mocht dit ook niet helpen, dan kan men 
in de vierde fase de overlastgever uit huis zetten. Wat met 
dit laatste precies bedoeld wordt, en of dit door middel van 
bestuursdwang op grond van artikel 151d zou moeten ge-
beuren zegt de wetgever niet. 75    De acties uit fase een en 
twee voorafgaande aan de inzet van de gedragsaanwijzing 
door de burgemeester komen dan tegemoet aan de eis van 
subsidiariteit. 
 Op zich is de nadruk op het subsidiariteitsbeginsel uiteraard 
juist, maar hier wordt er wel een ruime invulling aan ge-
geven. Doorgaans betekent dit beginsel dat het bestuursor-
gaan zijn publiekrechtelijke bevoegdheid op de voor de bur-
ger minst belastende wijze dient uit te oefenen, 76    dus met 
andere, minder belastende publiekrechtelijke bevoegdhe-
den. Door zijn uitleg in de parlementaire stukken en de ver-
wijzing naar bovenstaand model, refereert de wetgever ech-
ter ook aan allerlei mogelijk in te zetten private initiatieven. 
Hoe aantrekkelijk het ook is om deze private instrumenten 
erbij te betrekken vanuit het oogpunt van subsidiariteit, het 
maakt de afweging van de burgemeester over het inzetten 
van zijn bevoegdheid wel lastig. Bij de afweging komt hem 
beleidsvrijheid toe, waarbij het lastige is dat hij niet alleen 
een overzicht moet hebben van de in die specifieke situatie 
in te zetten alternatieve publiekrechtelijke bevoegdheden 
(artikel 174a Gemeentewet-Wet Victoria, artikel 13b Opium-
wet-Wet Damocles, artikel 17 Woningwet-Rotterdamwet), 
maar hij moet ook allerlei mogelijke private initiatieven (ge-
sprekken,  mediation , buurtbemiddeling, e.d.) of civielrech-
telijke middelen (civielrechtelijke gedragsaanwijzingen, 77    
pogingen tot opzegging van de huurovereenkomst, andere 
civielrechtelijke geschillen) meenemen in zijn voorbereiding 
en afweging. In een zekere opzicht is hij zelfs daarvan af-
hankelijk omdat de toepassing van artikel 151d Gemeente-
wet als  ultimum remedium  bedoeld is dat juist, en pas dan, 
ingezet mag worden als de burgemeester meent dat er re-
delijkerwijs geen andere geschikte wijze is om de ernstige 
en herhaaldelijke hinder tegen te gaan. Dit is namelijk het 
de-escalatiemodel dat de wetgever voor ogen staat. Om te 
kunnen voldoen aan de Awb-eisen van zorgvuldige voorbe-
reiding van zijn besluit (artikel 3:2), van evenredigheid (arti-

  75   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 9 , p. 3. 
  76  PG Awb digitaal, onder 5:13  https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-5/

5-2-toezicht-op-de-naleving/artikel-513/  .
  77  Zie hierover G. Homburg, R. Oude Ophuis, W. Smit, Hoe werken gedragsmaat-

regelen woonoverlast? Evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast, Regio-
plan beleidsonderzoek, WODC, 2015,  www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
2530-gedragsaanwijzing-huurrecht-en-woonoverlast.as px en M.Vols, ‘Schlecht 
huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht’,  NTBR 2016/32 . 

kel 3:4), deugdelijke motivering (artikel 3:46) en het subsidi-
ariteitsvereiste vervat in artikel 151d zelf, vergt daarom een 
bijzondere inspanning wat samenwerking en informatie-
uitwisseling betreft tussen verscheidene private en publieke 
instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van overlast 
veroorzaakt door bepaalde gebruikers van een woning. De 
dossiervorming op grond waarvan de burgemeester zijn be-
sluit neemt moet dus veel meer omvatten dan eerdere ac-
ties ondernomen door het bestuur zoals waarschuwingen, 
politie-inzet en dergelijke.     

  7.  Grondrechten   

  Artikel 151d  Gemeentewet raakt grondrechten. Het toepas-
sen van bestuursdwang bij bepaalde gedragingen afkom-
stig uit een woning en/of bijhorend erf, tast de persoonlijke 
levenssfeer aan die is beschermd door  artikel 10  Grondwet 
en  artikel 8  EVRM. Bij artikel 151d Gemeentewet speelt niet 
slechts het privé leven maar ook het huisrecht een rol. Van 
toepassing is ook  artikel 1  van het Eerste Protocol EVRM dat 
het eigendomsrecht beschermt en het recht op respect voor 
de woning dat ook het recht omvat op ongestoord gebruik 
en bescherming tegen uitzetting of het gedwongen moe-
ten verlaten van de woning. Bij toepassing van een tijdelijk 
huisverbod, is de bewegingsvrijheid beschermd door  artikel 
2  van Protocol 4 EVRM in het geding.    

  7.1  Grondwet   
 De Grondwet geeft aan dat het de formele wetgever is die 
bevoegd is om grondrechten te beperken; delegatie van die 
beperkingsbevoegdheid is mogelijk, mits de Grondwet zelf 
deze uitdrukkelijk toestaat. Indien de formele wetgever de 
beperkingsbevoegdheid wil delegeren, dan moet hij in de 
wet aangeven wie, onder welke voorwaarden, bevoegd is de 
uitoefening van een bepaald grondrecht te beperken. Kern 
van de grondwettelijke systematiek is dat alle beperkingen 
tot een grondwettelijke beperkingsclausule terug te voe-
ren moeten zijn. 78    Dit betekent dat de algemene autonome 
verordenende bevoegdheid onvoldoende grondslag vormt 
om door de Grondwet beschermde grondrechten te beper-
ken: daarvoor is een formeel wettelijke grondslag nodig via 
specifieke bepalingen. 79    Artikel 151d Gemeentewet biedt 
wat dit betreft de noodzakelijke formeel wettelijke grond-
slag voor een inbreuk in het privé leven zoals beschermd 
door  artikel 10  Grondwet. Of de tendens om ook achter de 
voordeur in te grijpen ter bestrijding van allerlei mense-
lijke gedragingen, vanuit een grondrechtelijk perspectief 
gezien wenselijk is, is een andere, fundamentelere, discus-

  78  Uitgebreider: M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar 
Nederlands constitutioneel recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, 
p. 91-136; J.H. Gerards (eindred.), Grondrechten. De nationale, Europese en 
internationale dimensie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, m.n. p. 119-153 
en p. 185-191; M.A.D.W. de Jong, ‘Fundamentele rechten en het materiële 
openbare-orderecht: een innige relatie’, in: J.H. Gerards & C.H. Sieburgh 
(red.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht, Deventer: 
Kluwer 2013, m.n. p. 280-395.  

  79  Zie ABRvS 28 augustus 1995, AB 1996/2014 m.nt. L.J.J. Rogier (Drugspand 
Venlo).  
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sie. 80     À propos  achter de voordeur: uit de memorie van toe-
lichting blijkt dat  Titel 5.3  van de Awb van toepassing is op 
de bestuursdwangbevoegdheid neergelegd in  artikel 151d  
Gemeentewet. 81    Dit betekent dat ook de  artikelen 5:27 ,  5:28  
en  5:29  Awb van toepassing zijn die toegang tot elke plaats 
en woning mogelijk maken, alsook verzegeling van gebou-
wen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt en 
tenslotte dat het bestuursorgaan zaken kan meevoeren en 
opslaan. Met name bij eventuele toepassing van artikel 5:28 
Awb komt ook de eerbiediging van  artikel 12  Grondwet, het 
binnentreden in een woning, aan de orde.     

  7.2  EVRM   
 Bekijkt men artikel 151d Gemeentewet vanuit het perspec-
tief van  artikel 8  EVRM, dan krijgt men te maken met een 
andere beperkingssystematiek. Om geen onrechtmatige in-
breuk te plegen in het privéleven en het huisrecht is een ma-
terieel wettelijke grondslag 82    vereist. Daaraan is met artikel 
151d ruim voldaan. De EHRM-jurisprudentie stelt echter 
ook eisen aan de kwaliteit van die wetgeving die toeganke-
lijk en voorzienbaar moet zijn. 83    De toegankelijkheid vereist 
dat de burger vooraf voldoende duidelijk moet weten welke 
regels van toepassing zijn; de regels moeten bekend zijn. 
Daarnaast vereist de voorzienbaarheid dat de norm voor 
de burger duidelijk genoeg is om te weten welke rechten en 
plichten hij er aan kan ontlenen zodat hij zijn gedrag daarop 
kan afstemmen. Dit stelt dus eisen aan formulering en be-
kendmaking van regelgeving, beleidsregels en besluiten. 
 Artikel 151d is op dit laatste punt problematisch: het gebod 
‘gij draagt zorg dat geen ernstige en herhaaldelijke hinder 
wordt veroorzaakt vanuit een woning...’ van het eerste lid 
blinkt nu eenmaal niet uit wat betreft voorzienbaarheid 
omdat  hinder  zoals die kan worden ervaren door de omwo-
nenden een zekere mate van subjectiviteit niet ontbeert. Be-
woners kunnen enerzijds een specifieke en soms vergaande 
gedragsaanwijzing opgelegd krijgen wegens het overtreden 
van de zorgplicht om hinder te voorkomen, maar anderzijds 
is het niet noodzakelijk dat nadere concretisering plaats 
vindt in de vorm van vooraf aangegeven concrete gedra-
gingen. Gemeenteraden kunnen in de ogen van de wetge-
ver maatwerk leveren door nadere normering te regelen en 
stappenplannen op te stellen. Zij kunnen de burgemeesters 
verplichten beleidsregels opstellen, maar dit hoeft allemaal 
niet. Daardoor is het mogelijk dat pas in de concrete last 
duidelijk wordt op welk concreet gedrag de herstelsanctie 
betrekking heeft. Zonder af te doen aan de beoordelings-
vrijheid van de burgemeester om te beoordelen of de hin-
der ernstig en herhaaldelijk is zou het wenselijk zijn om de 

  80  Zie hierover de oratie van A.E. Schilder, De drang tot dwang. Over bemoei-
zorg en bemoeizucht van de lokale overheid, Oratie VU Amsterdam, Den 
Haag: BJu 2009 en de bespreking ervan door M.A.D.W. de Jong, TvCR, okto-
ber 2010, p. 455-461, m.n. p. 457-458. A.H.M. Dölle, De burgemeester in de 
branding, TvCR, april 2010, p. 119-145, m.n. p. 136-139.  

  81   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 7 , p. 6. 
  82  Onder het begrip prescribed by law valt ook ongeschreven recht (EHRM 

26 april 1979, nr. 33129/96, Sunday Times/UK) en een bevoegd gegeven 
bevel met voorafgaande waarschuwing (EHRM 4 juni 2002, nr. 33129/96, 
Olivieira vs Netherlands; EHRM 4 juni 2002, nr. 37331/97, Landvreugd/
Netherlands). 

  83  EHRM 26 april 1979, nr. 33129/96, Sunday Times/UK. 

voorzienbaarheid voor de woninggebruikers, maar ook voor 
de omwonenden die om handhaving kunnen verzoeken, te 
verhogen door nadere precisering. Hier zou de gemeente-
raad in de verordening duidelijkheid kunnen verschaffen, 
door aan te geven wat de zorgplicht van de bewoners in con-
creto betekent, c.q. welke ‘zorgnormen’ ter plaatse te gelden 
hebben die bij overtreding tot het opleggen van bestuurs-
dwang kunnen leiden. Nadere concretisering van de zorg-
norm is wenselijk ook vanwege de werking van de aange-
wezen herstelsancties op grond van de Awb. Een last onder 
bestuursdwang ( artikel 5:21  onder a Awb) of een last onder 
dwangsom ( artikel 5:31d lid 1  Awb) wordt opgelegd om een 
overtreding te herstellen d.w.z. de situatie, na overtreding, 
in de rechtmatige toestand terug brengen. 84    Een  overtreding  
is op grond van  artikel 5:1 lid 1  Awb een gedraging (doen en 
nalaten) 85    die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens 
enig wettelijk voorschrift. Uit het wettelijk voorschrift dient 
dus de te respecteren norm te blijken opdat herstel mogelijk 
is. De burgemeester kan aan de voorzienbaarheidsvereiste 
ook een bijdrage leveren door beleidsregels op te stellen op 
grond van  artikel 4:81  Awb waarin hij de wijze van toepas-
sing van zijn dwangbevoegdheden nader preciseert. 86    Vooral 
in de last onder bestuursdwang of de last onder dwangsom 
moet de burgemeester expliciet zijn over zijn bedoeling en 
de grondslag ervan om te voldoen aan de eisen die de Awb 
stelt:  artikel 5:9  Awb vereist het vermelden van de overtre-
ding alsmede het overtreden voorschrift en zo nodig, hier is 
een zekere beoordelingsvrijheid toegestaan, plaats en tijd-
stip van de overtreding. Juist bij het opleggen van een be-
stuurlijke sanctie bij iets enigszins subjectiefs en onbepaalds 
als hinder of overlast, is een zorgvuldige voorbereiding wat 
betreft feiten en betrokken belangen ( artikel 3:4  Awb) en 
nauwkeurigheid van besluitvorming vereist om het besluit 
in het licht van de motiveringsvereiste overeind te houden. 
 Het EVRM vereist in het kader van de voorzienbaarheid bij 
het handhaven van minder concrete normen, tevens een 
waarschuwing. Deze kan dan een vagere norm zodanig con-
cretiseren dat toch voldaan kan worden aan de eis van de 
 foreseeability . 87    Het daadwerkelijke besluit tot de last onder 
bestuursdwang of dwangsom zelf vereist op grond van arti-
kel 5:24 Awb en  artikel en 5:32a  Awb een omschrijving van 
de te nemen herstelmaatregel (lid 1) – in casu het gedrag 
dat een eind maakt aan de hinder waardoor de overtreder 
weer aan zijn zorgplicht voldoet – en tevens een termijn, 
de begunstigingstermijn, waarbinnen zij moet worden uit-
gevoerd (lid 2). Het is van groot belang dat betrokkene aan 
de hand van de last precies weet welke actie hij moet on-
dernemen om de feitelijke toepassing van bestuursdwang 
of het betalen van de dwangsom te voorkomen. Hoewel de 
burgemeester die van plan is bestuursdwang of last onder 

  84  Over de definitie van bestuursdwang en de formulering ‘overtreding te 
herstellen’ die de Awb bezigt zie P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens, F.C.M.A. 
Michiels, Bestuursdwang en dwangsom, Deventer: Kluwer 2014, p. 8-9. 

  85   Kamerstukken II 2003/04, 29702, 3 , p. 77. 
  86  De model APV-verordening van de VNG houdt hier rekening mee door het 

opstellen van beleidsregels verplicht te stellen voor de burgemeester. 
  87  EHRM 4 juni 2002, nr. 33129/96, Olivieira/the Netherlands; EHRM 4 juni 

2002, nr. 37331/97, Landvreugd/the Netherlands; EHRM 7 maart 2013, 
nr. 15598/08, Ostendorf/Germany. Hier ging het om bevelen. 
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dwangsom toe te passen, niet verplicht is om ook een infor-
mele waarschuwing – geen besluit 88    – vooraf te laten gaan 
aan het ‘echte’ besluit met een last, komt dit in de praktijk 
wel voor en soms stelt de wetgever een voorafgaande waar-
schuwing verplicht zoals bijvoorbeeld in het  vierde lid van 
artikel 174a  Gemeentewet (sluiting van panden). 89    Juist bij 
de problematiek van woonoverlast en gezien de vragen over 
de voorzienbaarheid die artikel 151d oproept lijkt dit geen 
onverstandige praktijk. In de informele waarschuwing kan 
de burgemeester reeds duidelijk aangeven wat het concrete 
probleem is en wat van de bewoners wordt verwacht en 
waarom. Dit past ook in de door de wetgever voorgesteld 
de-escalatie model waarbij het opleggen van een last onder 
bestuursdwang een ultimum remedium is.   

 Een ander EVRM-criterium is de noodzakelijkheid van de be-
perking ter bescherming van bepaalde legitieme belangen. 
Wat dit laatste betreft moet men bij het toepassen van de 
bevoegdheid op grond van artikel 151d vooral denken aan 
het beschermen van de rechten van anderen. Die hebben, net 
als de overlastveroorzaker zelf, een legitieme aanspraak op 
een ongestoord genot van hun huis en omgeving. Het bestrij-
den van ernstige en herhaaldelijke hinder dient dat belang. 
Vervolgens is het de vraag of de beperking noodzakelijk is in 
een democratische samenleving en dus of er een dringende 
maatschappelijke behoefte ( pressing social need ) bestaat aan 
de beperking. 90    Hier zit de proportionaliteit en subsidiari-
teit van de beperking in besloten. Hierbij geldt de vuistregel 
dat hoe ingrijpender de beperking is, des te indringender de 
proportionaliteitsvraag is. De nationale autoriteiten komt 
daarbij een zekere beoordelingsvrijheid toe ( margin of ap-
preciation ). Die is echter begrensd door factoren als de aard 
van het grondrecht dat in het geding is, het doel dat wordt 
aangewezen om de beperking te rechtvaardigen en door de 
vraag of er voldoende procedurele waarborgen bestaan. 91    
 De Afdeling advisering van de Raad van State verwees in dit 
verband naar de voorzienbaarheid in haar advies over het 
wetsvoorstel. Zij stelde dat het begrip ‘ernstige hinder’ 92    on-
bepaald en subjectief is waardoor er ‘nauwelijks normering 
van de gedragingen op grond waarvan de last kan worden 
opgelegd of het type last dat kan worden opgelegd’ in de tekst 
van het wetsvoorstel te vinden is. Zij stelde voorts dat omdat 
de tekst van de bepaling ‘geen afbakening bevat van of indi-
catie over de aard en duur van de lasten die kunnen worden 
opgelegd’ het dus niet ‘op voorhand duidelijk of sprake zal 
zijn van een inbreuk die proportioneel is’. 93    Voor de Afdeling 
advisering was dit een van de punten om te concluderen dat 
het wetsvoorstel niet voldeed aan het vereiste van  artikel 8  

  88  J. Verbeek, Tekst & Commentaar op artikel 5:24 Awb; ABRvS 18 januari 
2006,  AB 2006/122 . 

  89  ABRvS 10 juli 2002,  ECLI:NL:RVS:2002:AE5108 ,  AB 2003/97 , m.nt. A.E. 
Schilder, J.G. Brouwer,  Gst. 2003/23 , m.nt. J.M.H.F. Theunissen. 

  90  EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/UK; EHRM 26 april 1979, 
nr. 33129/96, Sunday Times/UK. 

  91  A.J. Nieuwenhuis, M. den Heijer, A.W. Hins, Hoofdstukken grondrechten, Ars 
Aequi Libri 2014, m.n. hoofdstuk 6. 

  92  ‘Herhaaldelijk’ [dus ‘ernstige en herhaaldelijke hinder’ zoals het in de wet-
tekst luidt] is pas later, bij amendement toegevoegd. 

  93   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 5 , p. 8. 

en  artikel 1  Protocol 1 EVRM. Nadere concretisering van de 
zorgplicht is dus ook van belang om de proportionaliteit van 
de opgelegde last te kunnen beoordelen. De formele wet-
gever heeft dat zelf niet willen doen. 94    Wederom hangt dit 
af van wat de gemeenteraden zullen beslissen. Indien zij de 
zorgnorm niet nadere preciseren, dan is het volledig aan de 
burgemeester overgelaten om zowel invulling te geven aan 
de zorgnorm als om de proportionaliteit van de opgelegde 
beperking – de last en de uitvoering – te waarborgen. 
 Bewaken van de proportionaliteit is ook van belang 
door de toevoeging van het derde lid aan artikel 151d 
Gemeentewet dat het opleggen van een tijdelijk huisverbod 
als gedragsaanwijzing mogelijk maakt indien de gemeente-
raad daartoe beslist. Het betreft immers een maatregel die 
diep grijpt in het privé leven ( artikel 8  EVRM) en de bewe-
gingsvrijheid ( artikel 2   P rotocol 4 EVRM) van de gebruiker 
van de woning en zijn eventuele medebewoners. Bij de be-
handeling van de Wet tijdelijk huisverbod vond de regering 
dat het wetsvoorstel voldeed aan artikel 2 Protocol 4 EVRM 
door in een wettelijke grondslag voor de beperking van het 
recht op bewegingsvrijheid te voorzien ter bescherming 
van het gerechtvaardigde doel om strafbare feiten te voor-
komen en om de rechten en vrijheden van anderen te be-
schermen, zoals het derde lid van artikel 2 vereist. 95    De uit-
huisplaatsing op grond van  artikel 151d  Gemeentewet heeft 
andere doelen: ‘om ervoor te zorgen dat de overlast tijdelijk 
stopt. Het geeft alle betrokken partijen een adempauze, 
waardoor ruimte ontstaat om te zoeken naar een definitieve 
oplossing. Tevens is het tijdelijk huisverbod bedoeld om de-
finitieve uithuisplaatsing te voorkomen.’ 96    Hier is een zeer 
zorgvuldige afweging van belangen noodzakelijk om de 
proportionaliteit in het oog te houden. Het begrip voor het 
feit dat ernstige overlast voor omwonenden verschrikkelijk 
kan zijn, kan het inzetten van deze maatregel rechtvaardi-
gen. De leidende vraag is of het doel – het stopzetten van 
burenoverlast – deze ingrijpende bevoegdheid rechtvaar-
digt ook als de wetgever de uithuisplaatsing subsidiair be-
schouwt door te stellen dat erger, namelijk een definitieve 
uithuisplaatsing, daarmee kan worden voorkomen. 97    In de 
 McCann -zaak heeft het EHRM duidelijk gesproken: “The loss 
of one’s home is a most extreme form of interference with 
the right to respect for the home. Any person at risk of an 
interference of this magnitude should in principle be able to 
have the proportionality of the measure determined by an 
independent tribunal…” 98    
 Proportionaliteit speelt ook een belangrijke rol bij de be-
scherming van het eigendomsrecht op grond van  artikel 1  
Protocol 1 EVRM. Het EVRM-begrip ‘eigendom’ ( possession ) 
is ruim: daaronder vallen namelijk meer rechten en belan-
gen die een vermogenswaarde vertegenwoordigen dan sec 
het eigendom, zoals bijvoorbeeld de rechten van de verhuur-

  94   Kamerstukken II 2014/15, 34007, 5 , p. 8 en 9. 
  95   Kamerstukken II 2005/06, 30657, 3 , p. 8 e.v. 
  96   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 2. 
  97  Over de effectiviteit van het tijdelijk huisverbod bij huislijk geweld en 

meer literatuur zie: K. de Vaan, Nog niet effectief genoeg: het huisverbod 
in perspectief, Proces 2017 (3), p. 240-248. 

  98  EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, McCann v. UK, § 50. 
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der, en zowel contractueel als wettelijk vastgelegde rechten, 
zoals die van de huurder. 99    Beperkingen van dit recht zijn 
mogelijk en de begrenzing ligt in het recht van de staat om 
die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt om 
het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming 
met het algemeen belang. De beperkingsmogelijkheden zijn 
dus zo ruim en de discretionaire ruimte van de autoritei-
ten zo groot, dat ingrepen in het recht en zelfs sluiting van 
woningen, in beginsel overeenkomstig de beperkingsclau-
sule van artikel 1 Protocol 1 EVRM mogelijk zijn. Wel moet 
de beperking proportioneel zijn aan het doel: “fair balance 
[must be, IT] struck between the demands of the general in-
terests of the community and the requirements of the pro-
tection of the individual’s fundamental right.” 100      

 Bij woonoverlastbestrijding krijgt de problematiek over een 
positieve verplichting – de verplichting voor de staat zich 
juist in te spannen om de uitoefening van een grondrecht te 
garanderen en faciliteren – reliëf. Als sprake is van zodanige 
ernstige overlast dat het woon- en leefklimaat van omwo-
nenden ernstig wordt aangetast dan kan op grond van  arti-
kel 8  EVRM een verplichting voor de overheid bestaan om 
de overlast te bestrijden en aldus het recht op privéleven 
van de geteisterde omwonenden voldoende te waarborgen. 
Een dergelijke verplichting wordt echter alleen aangeno-
men bij zeer ernstige overlast. Hieraa heeft Vols uitgebreid 
aandacht aan besteed. 101         

  8.  Handhaven!   

 De wetgever heeft niet echt stil gestaan bij de vraag hoe 
de burgemeester er toe komt om te gaan handhaven. In de 
parlementaire stukken is weinig concreets te vinden over 
deze praktische vraag. Vermoedelijk zal de burgemees-
ter in actie komen op grond van klachten over overlast die 
omwonenden melden bij de politie of omdat omwonenden 
hem rechtstreeks verzoeken om handhaving. Dit dienen dan 
belanghebbende omwonenden te zijn, immers slechts be-
langhebbenden kunnen verzoeken om te handhaven. 102    De 
Afdeling advisering van de Raad van State wees in haar ad-
vies op het feit dat, indien de gemeenteraad een verordening 
vaststelt met de zorgplicht uit artikel 151d Gemeentewet, 
dan een beginselplicht tot handhaving 103    geldt. 104    De rege-
ring reageerde door te stellen dat de jurisprudentie over de 
beginselplicht alleen over het omgevingsrecht gaat en dat 

  99  Monica Carss-Frisk, The right to property. A guide to the implementation 
of Article 1 of  Protocol No. 1  to the European Convention on Human Rights, 
Council of Europe, Strasbourg, 2003. T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, ‘De 
eigendomsbescherming van  artikel l  van het Eerste Protocol bij het EVRM 
en het Nederlandse bestuursrecht’, JBplus, 2003, p. 2-14.  

  100  EHRM 29 juni 1982, 00007151/75 en 00007172/75, Sporrong and Lönnroth/
Zweden § 69. Zie in die zin ook M.A.D.W. de Jong, ‘De burgemeester als mis-
daadbestrijder: reddingsboei of dwaallicht?’, in: L.J.J. Rogier, M.A.D.W. de 
Jong, C.M. Bitter en F.W. Bleichrodt, Bestuursrechtelijke aanpak van crimi-
naliteit en terrorisme, 2007, VAR-Reeks 138, p. 91. 

  101  Zie hierover uitgebreid: M. Vols, Woonoverlast en het recht op privéleven, 
diss. RUG, Den Haag: BJu 2013, p. 35-57. 

  102  Alleen belanghebbenden kunnen verzoeken tot handhaving, ABRvS 28 ok-
tober 2009, JB 2009/270. 

  103  ABRvS 30 juni 2004,  ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 . 
  104   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 5 , p. 6. 

het niet vast staat of ze ook in andere rechtsgebieden geldt. 105    
Ook in de literatuur stelt men dat de beginselplicht hoofdza-
kelijk geldt in het omgevingsrecht en soms in het financieel 
bestuursrecht. 106    Mocht de beginselplicht inderdaad daartoe 
beperkt zijn, is het toch verdedigbaar om te stellen dat ge-
zien de doelstelling van artikel 151d om ernstige en herhaal-
delijke hinder aan te pakken èn gezien de keuze van de wet-
gever om daarmee aan de kant van de slachtoffers te willen 
staan, de gelding van de beginselplicht een krachtige steun 
in de rug voor slachtoffers zou kunnen zijn. Slachtoffers van 
woonoverlast zijn immers het beste geholpen door het recht 
te handhaven en door te zorgen dat de overlast op den duur 
stopt. Indien om handhaving wordt verzocht, dan moet de 
burgemeester onderzoek doen om na te gaan of hij inder-
daad handhavend moet optreden: of inderdaad sprake is van 
ernstige en herhaaldelijke hinder en of deze niet redelijker-
wijs op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan. 
Maar, uitgaande van de mogelijke gelding van de beginsel-
plicht, kan hij niet afzien van handhaving omdat woonover-
lastbestrijding een lage handhavingsprioriteit heeft. 107    
 Handhaving op grond van artikel 151d Gemeentewet als sluit-
stuk van het de-escalatie model zal enige tijd in beslag nemen; 
de burgemeester is immers gebonden aan de subsidiariteits-
vereiste dat verlangt dat hij zijn bevoegdheid pas als ultimum 
remedium toepast, dus als allerlei andere mogelijkheden om 
de overlast te (doen) stoppen vruchteloos zijn gebleken. Dit 
vergt degelijk onderzoek en opbouw van een goed dossier 
gebaseerd op goed geregistreerde klachten en meldingen; 
concreet omschreven waarnemingen met uitkomsten van 
eventuele metingen van de overlast en objectieve gegevens; 
deugdelijke documentatie met bijvoorbeeld informatie over 
de gebruikers van de woning; plaats, aard en frequentie van 
de overlast, maar ook relevante informatie over de omstan-
digheden waaronder die overlast plaatsvindt; informatie en 
achtergronden van de overlastveroorzaker(s) in verband met 
mogelijk in de last op te nemen verplichte hulpverleningstra-
jecten; en  last, but not least , alle eerder ondernomen acties om 
de overlast aan te pakken en het resultaat ervan. 
 Zijn eenmaal herstelsancties opgelegd, dan is het van groot 
belang voor de slachtoffers van woonoverlast dat toezicht 
wordt gehouden op de naleving ervan. Het succes van de 
publiekrechtelijke aanpak van woonoverlast zoals die nu 
met artikel 151d Gemeentewet is geregeld, valt of staat 
met die handhaving. Als de gemeente geen adequate toe-
zicht- en handhavingscapaciteit heeft om publiekrechtelijk 
de woonoverlast te bestrijden, zou de gemeenteraad er ver-
standig aan doen om dit aspect niet te negeren bij de be-
sluitvorming over het wel of niet invoeren van de zorgplicht 
ex  artikel 151d  Gemeentewet.     

  105   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 5 , p. 7. 
  106  Zie ook H.E. Bröring, K.J. de Graaf (red.), Bestuursrecht. Deel 1, Den Haag: 

Boom Juridische uitgevers 2016, p. 646-647. Dit was ook de reactie van 
de regering op de opmerking van de Afdeling advisering van de Raad van 
State:  Kamerstukken II 2015/16, 34007, 5 , p. 7. 

  107  ABRvS 4 juni 2014,  ECLI:NL:RVS:2014:1982 . 
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  9.  Intermezzo    

  9.1  Bestrijden van asociaal gedrag en overlast: een 
Britse traditie   

 Het idee om gedragsaanwijzingen op te leggen aan mensen 
die zich zogenaamd asociaal gedragen werd in Engeland, 
Wales en Schotland uitgewerkt door de regering Blair in 
het  Crime and Disorder Act 1998 . 108    De wetgeving werd la-
ter gewijzigd door de  Police Reform Act 2002 ; in Engeland 
en Wales verder aangescherpt door de  Anti-Social Behav-
iour Act 2003  en door de  Serious Organised Crime and Police 
Act 2005 . Deze wetgeving – inmiddels sinds 2015 helemaal 
vervangen door de  Anti-social Behaviour, Crime and Policing 
Act 2014  109    – voorzag in een aantal instrumenten om, onder 
andere, asociaal en overlastgevend gedrag (Anti-social Be-
haviour-ASB) in het algemeen en ook toegespitst op woon-
overlast tegen te gaan in Engeland en Wales. 110       

  9.1.1  Voor 2014   
 De meest bekende van deze instrumenten was de  Anti-So-
cial Behavior Order  (ASBO): een rechterlijk bevel opgelegd 
door de civiele rechter aan individuen ouder dan 10 jaar 
over hoe zij zich hebben te gedragen. 111    Zij was gegoten in de 
vorm van een verbod. 112    Een ASBO kon ook opgelegd worden 
in situaties van woonoverlast waarbij het niet uitmaakte of 
overlast werd veroorzaakt vanuit een huur- of eigendomwo-
ning. Een persoon kon een ASBO-gedragsaanwijzing krijgen 
als reactie op “conduct which caused or was likely to cause 
 harassment, alarm or distress , to one or more persons not 
of the same household as him or herself and where an ASBO 
was seen as necessary to protect relevant persons from 
further anti-social acts by the defendant.” 113    Een gedrags-
aanwijzing kon opgelegd worden op verzoek van lokale 
autoriteiten, 114    van de politie en van woningcorporaties. 115    
 De bevelen waren geen strafrechtelijke sancties en hadden 
geen punitief, maar juist een preventief karakter. 116    Bekende 

  108  Voor de wettekst en de toelichting (explanatory notes) zie:  www.legislation.
gov.uk /ukpga/1998/37/contents. 

  109  Voor de wettekst en de toelichting (explanatory notes) zie:  www.legislation.
gov.uk /ukpga/2014/12/contents. 

  110  Hierover zie uitgebreid het onderzoek van Vols Woonoverlast en het recht 
op privéleven, diss. RUG, Den Haag: BJu 2013, hoofdstuk 5. 

  111  Over veiligheid en ASBO’s zie Peter Ramsay, The Insecurity State: Vulnera-
ble Autonomy and the Right to Security in the Criminal Law, Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 

  112  Crime and Disorder Act 1998, s1(4) and 1(6); R (Lonergan) v. Crown Court at 
Lewes (2005) 2 All ER 362. 

  113  Crime and Disorder Act 1998 s1(1). Dit is de zogenaamde two stage test: be-
trokkene moet asociaal gedrag vertoond hebben én de gedragsaanwijzing 
(ASBO) is nodig ter bescherming van anderen. 

  114  Zie s1(12) van de Crime and Disorder Act 1998.  
  115  Registered Social Landlords zoals gedefineerd in s1 van de Housing Act 

1996 (Huisvestingwet). 
  116  Zie voor uitleg: Anti-Social Behaviour Orders (ASBOs): Legal Guidance, 

Crown Prosecution Service, www.cps. gov .uk/legal/a_to_c/anti_social_
behaviour_guidance/. In deze richtlijn is het juridisch kader aangegeven, de 
criteria en de grenzen aan de uitvoering die de wet stelt, met de bijbehorende 
jurisprudentie over de toepassing van het instrument. Veel informatie over 
het oude recht is ook te vinden in: Home Office, Anti-Social Behaviour Orders: 
Guidance, March 1999; Home Office, Anti-Social Behaviour Orders: Guidance 
on drawing up Local ASBO Protocols, June 2000 en Home Office, A Guide to 
Anti-Social Behaviour Orders and Acceptable Behaviour Contracts, March 2003.  

   https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100408141132/https ://
www.crimereduction.homeoffice. gov .uk/asbos/asbos9.pdf. 

vormen van asociaal gedrag dat men met ASBO’s wilde be-
strijden waren openbaar dronkenschap, ruimte vervuilen, 
intimiderend gedrag of taalgebruik, vandalisme, graffiti’s 
schilderen, bedelen, tippelen, lawaai maken in het bijzon-
der ’s nachts, drugs gebruiken en dealen en dergelijke. Met 
een ASBO kon de rechter dan bijvoorbeeld gebieds-, groeps-, 
drank- of andere verboden opleggen op maat gesneden op 
het vertoonde gedrag. Het niet nakomen van een ASBO was 
wel een strafbaar feit en kon dus strafvorderlijk worden ver-
volgd en berecht, waarbij straffen in de vorm van gevange-
nis tot 5 jaar voor volwassenen of boetes konden worden 
opgelegd. Een ASBO die werd opgelegd door de strafrechter 
naast een veroordeling wegens het plegen van een strafbaar 
feit en dus opgelegd boven op een veroordeling tot een straf-
rechtelijke sanctie werd  Criminal Anti-social Behaviour Order  
(CrASBO) genoemd. 117      

 Een ander verschijnsel om specifiek woonoverlast aan te 
pakken was de  Anti-Social Behaviour Injunction  (ASBI): Een 
bevel gegeven door de civiele rechter op grond van artikel 
153A of the Housing Act 1996 ( Huisvestingswet ) ter voor-
koming van specifiek asociale gedragingen in een ‘woon-
situatie’. Een ASBI is inhoudelijk te vergelijken met de ver-
boden c.q. gedragsaanwijzing vervat in een ASBO, maar de 
wettelijke grondslag lag in de Huisvestigswet en niet in de 
Crime and Disorder Act 1998 zoals de ASBO opdat deze ge-
dragsaanwijzingen konden worden toegesneden op woon-
overlast. Niet naleven van een ASBI leverde minachting van 
de rechtbank op ( contempt of court  118   ) anders dan de niet 
naleving van de ASBO die een strafbaar feit opleverde. Ver-
oordelingen wegens  contempt of court  kunnen lichter zijn: 
een door de rechter te bepalen boete of gevangenisstraf tot 
2 jaar in het geval van overtreding van een ASBI. 119      

 Voorafgaand aan de oplegging van een ASBO werd ook vaak 
een  Acceptable Behaviour Contract  (ABC) afgesproken dat 
geen wettelijke grondslag had. Een ABC is een schriftelijk, 
niet bindend convenant tussen een overlastveroorzaker en 
een of meer lokale instanties. De ‘overeenkomst’ bevat een 
lijst van antisociale gedragingen die betrokkene moet sta-
ken. Waar mogelijk wordt de overlastgever betrokken bij 
het opstellen van de overeenkomst om bij hem het besef te 
doen ontstaan van de impact die zijn gedragingen hebben 
op de omgeving. 120    Deze ABCs worden nog steeds ingezet, 
immers zij hebben geen wettelijke grondslag en kunnen dus 

  117  Section 1C Crime and Disorder Act 1998. Voorbeelden: een vrouw die veroor-
deeld werd wegens het herhaaldelijk zinloos bellen van het alarmnummer 
999,  www.dyfed-powys.police.uk /en/newsroom/press-releases/criminal-
anti-social-behaviour-order-crasbo-issued-in-llanelli/; een CrASBO opgelegd 
aan een veroordeelde winkeldief:  www.manchestereveningnews.co.uk /
news/greater-manchester-news/hell-least-im-famous-crasbo-3416494. 

  118  Over de wettelijke grondslagen, toepassing, praktijk en jurisprudentie met 
betrekking tot contempt of court zie: The Crown Prosecution Service, Le-
gal Guidance,  www.cps.gov.uk /legal/a_to_c/contempt_of_court/. 

  119  Section 14, Contempt of Court Act 1981. 
  120  Zie Home Office, A Guide to Anti-Social Behaviour Orders and Acceptable 

Behaviour Contracts, March 2003, p. 52 e.v.  
   https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100408141132/https ://

www.crimereduction.homeoffice. gov .uk/asbos/asbos9.pdf. 
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ook onder het nieuwe wettelijke regiem worden gebruikt 
als opmaat naar dwingende gedragsaanwijzingen. 
 Ook in Nederland, in Rotterdam, is in het verleden hiermee 
geëxperimenteerd met het FF Kappe pilot-project. Jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar konden op vrijwillige basis een over-
eenkomst (niet in juridische zin) aangaan, medeondertekend 
door de ouders, om bepaald herhaaldelijk vertoond overlast-
gevend gedrag te staken. Bij niet-nakoming van dit conve-
nant kon de burgemeester op grond van  artikel 172 lid 3  
Gemeentewet (lichte bevelsbevoegdheid) een FF Kappe-bevel 
uitvaardigen met een gedragsaanwijzing. Het overtreden 
van het bevel leidde tot een strafbaar feit. Dit project heeft 
destijds de nodige aandacht gekregen na een aantal rech-
terlijke uitspraken. Pijnpunten die werden gesignaleerd 
waren a. dat de bevoegdheidsgrondslag onvoldoende was 
om grondrechtenbeperkende afspraken in het convenant op 
te nemen; b. dat het bevel strijdig was met de aard van de 
lichte bevelsbevoegdheid van de burgemeester en c. dat er 
strijd was met het proportionaliteitsbeginsel. 121        

  9.1.2  De nieuwe Anti-social Behaviour, Crime and 
Policing Act 2014   

 In 2012 presenteerde de toenmalige minister van binnenland-
se zaken Theresa May namens de regering aan het Parlement 
een ‘white paper’ over asociaal gedrag. 122    Uitgaande van de 
constatering dat het bestaande beleid en de bestaande maat-
regelen onvoldoende halt hebben toegeroepen aan overlast-
gevend gedrag, omarmt de regering een nieuw uitgangspunt: 
meer aandacht voor de slachtoffers van asociaal gedrag. Dit 
vraagt, volgens de regering, om meer lokaal, situatiegericht 
maatwerk waardoor bevoegdheden nodig zijn die snel en 
flexibel kunnen worden ingezet om slachtoffers daadwerke-
lijk een oplossing te bieden en hen daarmee serieus te nemen. 
Volgens de regering werkten de bestaande bevoegdheden te 
traag en sorteerden zij onvoldoende effect waardoor de ge-
vallen van asociaal gedrag ‘stubburnly high’ bleven. 123    Nieuwe 
wetgeving was daarom noodzakelijk, volgens de regering. 
 Na een turbulente wetsgeschiedenis waarin de House of 
Lords een eerder wetsvoorstel van de regering had verwor-
pen wegens de zorgen van de Lords over de te brede en vage 

  121  Zie M.A.D.W. de Jong, Van Anti-social Behaviour Order naar FF Kappe-
bevel: grote stappen en nog niet thuis,  Gst. 2008/102 . De Jong ana-
lyseert met kritisch oog het FF Kappe-project in het licht van de 
Britse gedragsaanwijzingen en in het licht van de jurispruden-
tie over de verblijfsontzeggingen Rotterdam: HR 11 maart 2008, 
 ECLI:NL:HR:2008:BB4096  en over de FF Kappe gedragsaanwijzing: Rb. 21 
december 2007,  ECLI:NL:RBROT:2007:BC0822 . Het Rotterdamse project is 
geëvalueerd: J. Winkels, Kappen met asociaal gedrag. Evaluatie van de pilot 
FF Kappe in Rotterdam WODC, ITS, Radboud Universiteit, 2008.  www.wodc.
nl /onderzoeksdatabase/evaluatie-doe-normaal-contract. 

  122  Home Office, Putting Victims First. More effective response to anti-social 
behavior, May 2012. Interessant is dat in dit stuk ook een samenvattende 
weergave staat van de reacties op de consultatie waaraan het werd onder-
worpen (Annex A, p. 40-45). 

   www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/228863/8367.pd f. 

  123  Home Office, Putting Victims First. More effective response to anti-social 
behavior, May 2012, p. 3-4 en 8-9.  

definitie van asociaal gedrag, 124    werd het wetsvoorstel, na 
een door het Lager Huis door de regering aanvaard amen-
dement van de Lords, 125    in maart 2014 bekrachtigd als  Anti-
social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.  126    De nieuwe 
wet stroomlijnt 19 eerder bestaande instrumenten ter be-
strijding van asociaal en overlastgevend gedrag in zes nieu-
we bevoegdheden. 127    Het is een omvangrijke en complexe 
wetgeving; hier volstaat het om kort aan te geven welke 
bevoegdheden geïntroduceerd zijn om asociaal en over-
lastgevend gedrag aan te pakken 128    ook bij woonoverlast. 129    
Wat dit laatste betreft, is deze wet niet de enige grondslag 
om in te grijpen in lastige woonsituaties waar sprake is van 
overlast, maar kan ook door verhuurders, eigenaren of over-
heid actie worden ondernomen op grond van het commune 
strafrecht, milieuwetgeving en huisvestigswetgeving. Deze 
mogelijkheden worden hier buiten beschouwing gelaten.   

 Volgens de wettelijke definitie in section 2 van de Anti-
social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 is sprake 
van asociaal gedrag (ASB) indien aan een van de volgende 
3 criteria wordt voldaan: “ (a) conduct that has caused, or is 
likely to cause,  harassment, alarm or distress  to any person, 
(b) conduct capable of causing  nuisance or annoyance  to a 
person in relation to that person’s occupation of residential 
premises, or (c) conduct capable of causing  housing-related 
nuisance or annoyance  to any person. ” 130    ASB is er dus in 
twee vormen: niet-woon (a) en woon-gerelateerd (b en c). 
Criterium a is algemeen niet-woongerelateerd en geldt in de 
openbare ruimte of voor het publiek toegankelijke plaatsen 
zoals een stadscentrum, parken of winkelcentra en criteria 
b en c zijn woongerelateerd. Als eenmaal voldaan is aan een 
van deze definities is sprake van asociaal gedrag (ASB) en 

  124  Zie House of Commons, Anti-social behavior – new provisions, Standard 
Note: SN/HA/06950, februari 2015, p. 1 en 3,  https://researchbriefings.files.
parliament.uk/documents/SN06950/SN06950.pdf . Lords reject government’s 
antisocial, crime and policing bill, The Guardian, 9 januari 2014.  

   www.theguardian.com /politics/2014/jan/09/lords-reject-antisocial-asbo-
ipna-bill. 

  125  HL Deb 8 January 2014 c1543. 
  126  Wettekst inclusief toelichting (explanatory notes):  www.legislation.gov.

uk /ukpga/2014/12/contents. 
  127  De wet regelt, behalve asociaal gedrag, aanvullend ook andere strafbare 

handelingen zoals het verbod op gedwongen huwelijken, het verbod op 
wapenbezit, verbod op gevaarlijke honden en regelingen over huiselijk ge-
weld. Verder omvat de wet ook regelingen over de politie en uitleveringen. 

  128  Voor een uitgebreide uitleg van de nieuwe wet met betrekking tot asoci-
aal gedrag zie Kuljit Bhogal, Cornerstone on Anti-Social Behaviour: The New 
Law, Bloomsbury Professional, 2015. 

  129  Voor uitleg van de wet zie, behalve de toelichting (explanatory notes): 
Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance for 
frontline professionals, Home Office, July 2014; The Crown Prosecution 
Service, Legal Guidance,  www.cps.gov.uk /legal/; House of Commons, Anti-
social behavior – new provisions, Standard Note: SN/HA/06950, februari 
2015,  https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06950/
SN06950.pdf . In Focus, Powers under the Anti-social behaviour, Crime and 
Policing Act 2014, House of Lords, augustus 2016. Voor een overzicht van 
nog meer bevoegdheden behalve die gebaseerd op de Anti-social behav-
iour, Crime and Policing Act 2014 om woonoverlast aan te pakken èn ju-
risprudentie, zie: Tackling anti-social behavior in social housing (England), 
House of Commons, Briefing paper nr. 0264, februari 2017 en Anti-social 
neighbours   living in private housing (England), House of Commons, Briefing 
paper nr. 01012, februari 2017  https://researchbriefings.files.parliament.
uk/documents/SN01012/SN01012.pdf .  

  (England). 
  130  Nadruk door IT. 
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kunnen dus diverse bevoegdheden worden ingezet om het 
gedrag te doen stoppen. 
 Er is nu de mogelijkheid om een  Civil Injunction  (civielrech-
telijk bevel) met gedragsaanwijzingen op te laten leggen 
door de civiele rechter. De  Civil Injunction  vervangt te oude 
ASBO, ASBI en DBO (Drinking Banning Order) die vroeger 
veelvuldig werden ingezet om onder andere woon- en om-
gevingsoverlast in te dammen. 131    Voor woongerelateerde 
situaties is nu de drempel verlaagd, want het gedrag van 
betrokkene moet niet meer  harassment, alarm or distress  
(criterium a) veroorzaken, maar het is voldoende dat er aan 
criteria b en met name c wordt voldaan: het veroorzaken 
van overlast of ergernis ( nuisance or annoyance ). Vergeleken 
met de oude instrumenten mogen meer instanties de civiele 
rechter verzoeken het bevel op te leggen zoals politie, ge-
meenteraden (local councils), woningbouwcorporaties (so-
cial landlords), private verhuurders en eigenaren/bewoners. 
De bewijsvoering (standard of proof) is niet meer de ver-
zwaarde civiele bewijsvoering (heightened civil standard 
of proof) dat het zeker is (‘so that it is sure’) dat betrokken 
zich asociaal heeft gedragen en die praktisch overeenkomt 
met de strafrechtelijke bewijsvoering (‘beyond any reasona-
ble doubt’). Nu is voor de civiele rechter de normale civiel-
rechtelijke bewijsvoering van waarschijnlijkheid (‘balance 
of probabilities’) voldoende en moet de rechter overtuigd 
zijn dat het opleggen van de maatregel gerechtvaardigd is 
(‘just and convenient’). In dat opzicht houdt de nieuwe wet-
geving een versoepeling in voor het opleggen van gedrags-
aanwijzingen. Een andere verandering ten opzichte van de 
gedragsaanwijzingen uit het verleden is dat er tegenwoor-
dig, naast verboden ook geboden kunnen worden opgelegd 
zoals het volgen van afkickprogramma’s of het verplicht 
meedoen aan mediation. Ook gebiedsontzeggingen rondom 
de woning zijn mogelijk. In het geval dat de rechter vindt 
dat er gevaar dreigt dat betrokkene geweld (harm 132   ) zal ge-
bruiken jegens anderen, kan hij ook de toegang tot de wo-
ning ontzeggen. Het overtreden van de gedragsaanwijzing 
is geen strafbaar feit meer zoals vroeger, maar een civiel-
rechtelijke niet-nakoming van een verpichting waarbij wel 
een strafrechtelijke bewijsvoering geldt vanwege de zware 
sancties die kunnen worden opgelegd. 133      

 Op mensen die zijn onderworpen aan een strafvervolging 
kunnen strafrechters, op verzoek van het openbaar minis-
terie (Crown Prosecution Service) of een gemeenteraad, bij 
veroordeling, boven op de straf, ook een gedragsaanwijzing 
opleggen op grond van deel 2 van de Anti-social behaviour, 
Crime and Policing Act 2014: een  Criminal Behaviour Order 
 (CBO); 134    dit is de oude CrASBO. Dit bevel kan worden opge-

  131  Zie Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance 
for frontline professionals, Home Office, July 2014, p. 20-27. 

  132  Definitie van harm in s20 omvat: “serious illtreatment or abuse, whether 
physical or not”. 

  133  House of Commons, Anti-social behavior – new provisions, Standard Note: 
SN/HA/06950, februari 2015, p. 6-7. In Focus, Powers under the Anti-social 
behaviour, Crime and Policing Act 2014, House of Lords, augustus 2016.  

  134  Deel 2 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Zie nader: Anti-
social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance for front-
line professionals, Home Office, July 2014, p. 28-31. 

legd indien aan criterium a. wordt voldaan dat betrokkene  
harassment, alarm or distress  ‘beyond reasonable doubt’ 
heeft veroorzaakt. Nieuw is dat de rechter niet slechts ver-
boden, maar ook geboden kan opleggen. Overtreding van 
een CBO is een strafbaar feit.   

 Nieuw is de  Community Protection Notice  (CPN) 135    bij gedrag 
dat herhaaldelijk of voortdurend en onredelijk is (persistent 
or continuing, unreasonable) waardoor het een negatief ef-
fect heeft op de leefbaarheid van de mensen in de omgeving 
(detrimental effect on the quality of life of those in the local-
ity). Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn graffiti schilde-
ren, afval laten liggen, de buurt vervuilen en lawaai maken. 
Juridisch is de CPN een formele sommatie of aanzegging 
om iets te doen. Het verschil met de C ivil Injunction  is dat 
een CPN niet door de rechter wordt opgelegd, maar door de 
politie, woningcorporaties en lokale autoriteiten (councils). 
Voorafgaand aan de aanzegging moet de overlastgever – dat 
kan overigens ook een bedrijf zijn, bijvoorbeeld de uitbater 
van een cafetaria, indien die niet optreedt tegen overlast 
veroorzaakt door zijn klanten – een waarschuwing krijgen 
dat als het gedrag niet ophoudt, hem dan een CPN zal wor-
den opgelegd met verplicht na te komen gedragsaanwijzin-
gen. Niet-nakoming van een CPN is dan wel een strafbaar 
feit en de overtreder kan een taakstraf krijgen of een boe-
te. 136      

 Op grond van de nieuwe wetgeving ter bestrijding van aso-
ciaal gedrag zijn ook twee bevoegdheden geïntroduceerd 
die meer het karakter hebben van openbare orde-handha-
vingsbevoegdheden dan ter bestrijding van specifiek asoci-
aal gedrag, omdat zij primair gericht zijn op het aanpakken 
van hinderlijk gedrag in de openbare ruimte. Deze bevoegd-
heden zijn bedoeld om de leefomgeving (community) te 
beschermen tegen overlastgevend gedrag in het openbaar 
domein, maar daarmee in zekere zin ook ter bescherming 
van een bepaalde woonomgeving. Een van de bevoegdhe-
den is de  Public Spaces Protection Order  (PSPO) 137    dat gedrag 
van zowel individuen als groepen wil beëindigen. Het gaat 
om gedrag (nuisance) dat herhaaldelijk, voortdurend en 
onredelijk is waardoor het een negatief effect heeft op de 
leefbaarheid van de omgeving. 138    De bevoegdheid maakt 
het mogelijk om allerlei beperkingen of geboden op te leg-
gen alsook specifieke gedragsaanwijzingen te bevelen zoals 
gebiedsverboden. Eén bevel kan meer dan een beperking of 
gedragsaanwijzingen bevatten. Het zijn gemeenteraden die 
het bevel uitvaardigen, na overleg met de politie en andere 
relevante instanties. De handhaving is in handen van zowel 

  135  Deel 4, hoofdstuk 1 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Deze 
CPN vervangt de oude Litter Cleaning Notice; Street Litter Cleaning Notice 
en de Graffiti/Defacement Removal Notice. 

  136  Zie nader: Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory 
guidance for frontline professionals, Home Office, July 2014, p. 38-45.  

  137  Deel 4, hoofdstuk 2 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. De 
PSPO vervangt de oude Dog Control Orders, Gating Orders en de Disignated 
Public Palce Order. Zie nader: Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 
2014. Statutory guidance for frontline professionals, Home Office, July 2014, 
p. 46-49. 

  138  Dit zijn dezelfde criteria als die van de Community Protection Notice (CPN). 
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de politie, als gemeenteambtenaren. Overtredingen van het 
bevel leveren een strafbaar feit op. 
 De Manifesto Club is een burgerrechtenorganisatie die actie 
voert tegen overregulering van alledaags gedrag en de inzet 
van de ASB-bevoegdheden monitort. Met een beroep op de 
wet openbaarheid van bestuur 139    heeft de organisatie enkele 
overzichten over de toepassing van PSPO’s in de openbaar-
heid gebracht. Zo blijkt welke lokale overheden tegen welk 
soort gedrag hebben ingegrepen met PSPO-gedragsaanwij-
zingen. 140    Een aantal gedragsaanwijzingen is, uiteraard af-
hankelijk van de situatie, begrijpelijk, maar sommige roepen 
op zijn minst vraagtekens op, zoals het afzetten van wegen; 
het verbieden van vloeken of grof taal gebruik; het verbie-
den van blikjes vissen uit vuilnisbakken; het verbieden om 
pamfletten uit te delen over concerten, tentoonstellingen of 
charitatieve instelling; samenscholingsverboden voor meer 
dan 2 personen tenzij bij een bushalte of het beëindigen van 
optredens van straatartiesten. De organisatie wijst ook op 
de ruime discretionaire bevoegdheid van het bestuur om in-
vulling te geven aan vage wettelijke criteria, zoals  nuisance  
of  unreasonable  en dus het bepalen van welk gedrag de facto 
verboden wordt door een gedragsaanwijzing zonder dat die 
gedraging een overtreding oplevert van een norm waarover 
de gemeenteraad heeft besloten.   

 De andere bevoegdheid is de  Dispersal Power . 141    Dit is een 
specifieke openbare ordebevoegdheid in te zetten bij  ha-
rassment, alarm or distress  die het voor de geüniformeerde 
politie – op bevel van een inspecteur of een functionaris 
van hogere rang – mogelijk maakt om mensen vanaf 10 jaar 
oud die asociaal gedrag vertonen, strafbare feiten plegen of 
de orde verstoren, of dit waarschijnlijk zullen doen, speci-
fieke aanwijzingen te geven om bijvoorbeeld een bepaald 
gebied te verlaten (tot 48 uur), of een bepaalde route te 
volgen. Bovendien kan de politie bepaalde voorwerpen in 
beslag nemen. Jongeren onder 16 jaar kunnen naar huis ge-
bracht worden of naar een veilige plek. Het is bedoeld als ‘a 
flexible power’; flexibeler vergeleken met de andere ASB-
bevoegdheden op grond van de  Anti-social behaviour, Crime 
and Policing Act 2014  omdat het onmiddellijke handhaving 
mogelijk maakt en zo snel de rust in de gemeenschap terug 
brengt. 142    Immers, er komt geen rechter vooraf meer aan 
te pas.   

 Een woongerelateerde bevoegdheid ter bestrijding van 
asociaal gedrag is de sluiting van panden waaruit overlast 
(nuisance) en ordeverstoring (disorder) plaatsvindt of waar-

  139  Freedom of Information Act (FOI). 
  140  Manifesto Club, PSPOs – Rise and Rise of the ‘Busybodies’ Charter’, 30 

juli 2017,  https://manifestoclub.info/busybodies-charter-2/  met de ge-
gevens via FOI:  https://manifestoclub.info/wp-content/uploads/2017/07/
PSPOs-20171.pdf . Eerder publiceerde de Manifesto club ook al een over-
zicht, PSPOs: a Busybody’s Charter, 29 februari 2016,  https://manifestoclub.
info/psposreport/ . Gegevens via FOI:  https://manifestoclub.info/wp-content/
uploads/2016/02/Data-PSPOs-passed.pdf . 

  141  Deel 3 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Zie nader: Anti-
social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance for front-
line professionals, Home Office, July 2014, p. 32-37. 

  142  Zie Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance 
for frontline professionals, Home Office, July 2014, p. 33. 

schijnlijk zal plaatsvinden: de  Closure Power. 143     Er zijn twee 
fases. Eerst wordt een aanzegging tot sluiting (C losure no-
tice ) gegeven door de gemeenteraad of de politie voor 24 of 
48 uur waarbij – en dit is de tweede fase – ook een verzoek 
wordt ingediend bij de rechter voor een sluitingsbevel (or-
der) voor 3 maanden of langer. Het bevel moet nodig zijn 
om te voorkomen dat overlast en ordeverstoring voortdu-
ren, terugkomen of opnieuw plaatsvinden. Als sprake is van 
wangedrag, beledigend en crimineel gedrag of zeer ernstige 
overlast of ordeverstoring, dan kan de rechter een langer 
sluitingsbevel geven tot 6 maanden. Overtreding van het 
bevel is een strafbaar feit.   

 De nieuwe  Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014 
 bevat, buiten het specifieke deel over asociaal gedrag (ASB), 
tevens wijzigingen van de Huisvestigswet (Housing Act 
1985 144   ) die verhuurders – zowel van sociale huurwonin-
gen als verhuurders in de vrije sector – een aantal nieuwe 
juridische gronden aanreikt, de  New Absolute Ground for 
Possession , 145    om snel de huurovereenkomsten op te zeg-
gen en ontruiming te vragen bij de civiele rechter en zo de 
slachtoffers van overlastgevend gedrag sneller tegemoet te 
komen. De bevoegdheid kan worden ingezet in het geval 
overlastgevers door een andere rechter zijn veroordeeld we-
gens strafbare feiten of wegens asociaal gedrag; het is na-
drukkelijk bedoeld voor zeer ernstige gevallen. 146    Het gaat 
om gronden op basis waarvan de verhuurder zijn eigendom 
terug kan vorderen (ground for possession); de rechter moet 
de vordering toewijzen indien de procedure correct is ge-
volgd (mandatory ground); het is dus niet meer nodig dat de 
verhuurder eerst moet bewijzen dat het redelijk is (reason-
able) is om te de vordering toe te wijzen (discretionary 
grounds). Er moet, in het kort, 147    zijn voldaan aan minstens 
een van de 5 gronden voor terugvordering van het eigen-
dom. Die gronden zijn dat de huurder, een lid van huurders 
huishouden of een bezoeker van de woning: (1) moeten zijn 
veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit (gespecificeerd 
in Schedule 2A van de  huisvestingswet  (Housing Act 1985); 
(2) moeten een  Civil Injuinction  hebben overtreden en dat 
moet een rechter zijn vastgesteld; (3) moeten zijn veroor-

  143  Sections 76-93 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Deze be-
voegdheid vervangt de oude Closure Notices: Local authority temporary 
closures for noise nuisance; Crack House Closure Orders; and ASB Premises 
Closure Orders. Zie nader: Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 
2014. Statutory guidance for frontline professionals, Home Office, July 2014, 
p. 53-57.  

  144  Er wordt in de Housing Act 1985 (die in 1988 en 1996 ook is gewijzigd) 
een nieuwe section 84A ingevoerd met betrekking tot verplichte gronden 
jegens bewoners met een vast huurcontract die ook een aantal specifieke 
rechten hebben (secure tenants) en een nieuwe section 7A in de Schedule 
2 van de Housing Act 1988 met betrekking tot bewoners met een vast 
huurcontract maar met minder rechten dan de secured tenants (assured 
tenants) en voor bewoners met een minder vaste huurcontract en minder 
rechten (assured shorthold tenants).  

  145  Part 5, Sections 94, 97, 98, 99 Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 
2014.  

  146  Zie: Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statutory guidance 
for frontline professionals, Home Office, July 2014, p. 59. 

  147  De wettelijke bepalingen zijn erg complex en gedetailleerd; hier wordt vol-
staan met de toegankelijkere uitleg gegeven door het ministerie van bin-
nenlandse zaken in Anti-social behaviour, Crime and Policing Act 2014. Statu-
tory guidance for frontline professionals, Home Office, July 2014, p. 58-63. 
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deeld wegens overtreden van een  Criminal Behaviour Order  
(CBO); (4) moeten zijn veroordeeld wegens het overtreden 
van een  Noise Abatement Notice  148    en ten slotte (5) de wo-
ning moet gesloten zijn geweest voor meer dan 48 uur op 
grond van een  Closure Order  wegens asociaal gedrag. Deze 
misdrijven of overtredingen moeten hebben plaatsgevon-
den in de nabijheid van het pand of moeten omwonenden 
of de verhuurder of zijn personeelsleden hebben getroffen.   

 Deel 6 van de wet voorziet daarnaast in twee nieuwe maat-
regelen ter bevordering van de lokale betrokkenheid en 
verantwoordingsplicht in gevallen van overlast en asociaal 
gedrag in de buurt en woonomgeving. De eerste is de zo-
genaamde  Community Trigger  die slachtoffers van overlast 
en asociaal gedrag de mogelijkheid biedt om lokale autori-
teiten en woningcorporaties te dwingen om iets te onder-
nemen indien eerdere klachten niet tot respons hebben ge-
leid; als mensen zich dus in de steek gelaten voelen nadat zij 
wel incidenten meermaals hebben gemeld binnen een half 
jaar. Met slachtoffers wordt dan een actie-plan besproken 
om daadwerkelijk een einde te maken aan de voortduren-
de overlast. De tweede maatregel is de  Community Rem-
edy  waarbij slachtoffers van overlast en asociaal gedrag 
inspraak krijgen in de alternatieve ‘taakstraffen’ zoals het 
meedoen aan mediation, het ondertekenen van een Ac-
ceptable Behaviour Contract (ABC) of het doen van vrijwil-
ligerswerk, die buiten een gerechtelijke procedure worden 
opgelegd aan plegers van lichtere overtredingen en vormen 
van asociaal gedrag.   

 Uit het voorgaande blijkt dat het bestrijden van overlast in 
de publieke ruimte, maar ook in de woonomgeving door 
middel van het opleggen van gedragsaanwijzingen in het 
Verenigd Koninkrijk op een lange traditie mag rekenen. 
Kenmerkend daar was dat de rechter de hoofdrol speelde 
door zelf de gedragsaanwijzingen op te leggen op verzoek 
van bestuur en instanties. Als het ware kon de rechter dus 
vooraf toetsen of het opleggen van een gedragsaanwijzing 
een geëigend middel was om overlastgevers tot ander ge-
drag te bewegen. Ondanks dat al in de negentiger jaren van 
de vorige eeuw wetgeving op dit gebeid tot stand kwam en 
er aanvankelijk een zekere progressie te zien was, bleef het 
asociaal gedrag (ASB) een hardnekkig probleem. 149    Door de 
bevoegdheden te stroomlijnen en door de inzet-drempel te 
verlagen en te vereenvoudigen trachtte de regering met de 
nieuwe wetgeving het tij te keren. Er werden vagere criteria 
geïntroduceerd voor de omschrijving van ASB; de rechter 
werd niet meer als enige ingeschakeld om gedragsaanwij-
zingen op te leggen maar kunnen nu politie of lokale amb-

  148  Een Abatement Notice is een bevoegdheid gebaseerd op milieuwetgeving, 
section 80 van de Environmental Protection Act 1990. Het is een aanzeg-
ging waarbij verlangt kan worden dat bepaalde woonoverlast moet wor-
den verminderd of gestopt, zoals uitstoot van stank, rook, geluid of de ac-
cumulatie van vuil of een insectenplaag. 

  149  Zie over gegevens en progressie in het bestrijden van ASB het rapport van 
de inspectie voor de politie: Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary 
(HMIC), A Step in the Right Direction. The policing of anti-social behavior, 
2012,  www.justiceinspectorates. gov .uk/hmicfrs/media/a-step-in-the-
right-direction-the-policing-of-anti-social-behaviour.pdf. 

tenaren dat ook doen; de bewijsvoering voor de rechter is 
versoepeld zoals bij de  Civil Injunction .    

 Of dit alles de doelstelling heeft gehaald om de slachtoffers 
beter te beschermen en het asociaal gedrag te verminde-
ren is voorlopig onduidelijk. Volgens de statistieken zijn er 
nog steeds tussen maart in 2016 en maart 2017, 1,8 miljoen 
ASB incidenten geregistreerd. Dit is 1% minder dan in de 
voorgaande zelfde periode, maar, waarschuwt het Britse 
Bureau voor de Statistiek, veel asociaal gedrag impliceert 
geen strafbaar feit en dus wordt niet alles opgenomen in 
de criminaliteitsregistraties van de politie. Er zijn na 2012 
geen nadere en diepgaande onderzoeken gedaan naar de 
bestrijding van ASB, waardoor, waarschuwen de statistici,: 
“ ASB incident data should be interpreted with caution. ” 150    Een 
recenter rapport van de Inspectie voor de politie signaleert 
nog ernstige knelpunten en zelfs een achteruitgang met het 
aanpakken van ASB. 151    Dit, onder andere, vanwege grote 
veranderingen bij de politie: bezuinigingen, reorganisatie 
van de werkwijze, minder handhavingscapaciteit, vermin-
derde wijkagenten of -teams, andere prioriteitstelling. 152    
Met name de verminderde inzetcapaciteit van de politie in 
de wijken en buurten hindert de preventie en het bestrijden 
van ASB en woonoverlast. Dit is ook terug te vinden in de 
dalende vertrouwenscijfers onder het publiek: slechts 37% 
van de mensen vindt dat de politie asociaal gedrag en over-
last effectief bestrijdt. 153    Dit lijkt, met alle voorzichtigheid 
die hier geboden is, de stelling te ondersteunen dat voor een 
effectieve bestrijding van overlast en daarmee ook het be-
schermen van slachtoffers, wijkgericht politiewerk, preven-
tie en voldoende handhavingscapaciteit cruciaal zijn.       

  10.  Beschouwing en conclusie   

 Dat woonoverlast door gedragingen van buren een bron van 
veel en soms langdurig leed voor omwonenden kan zijn, staat 
vast. Er zijn juridische mogelijkheden om dit probleem aan te 
pakken, met name in het civiele huurrecht wanneer de over-
last door huurders wordt veroorzaakt. Lastiger is het om hin-
der veroorzakende huiseigenaren hiermee aan te pakken. Er 
bestaan ook publiekrechtelijke instrumenten om woonover-
last te bestrijden. Echter zijn deze wat lastig in te zetten. De 
wetgever heeft nu de mogelijkheid gecreëerd voor gemeente-
raden om een zorgplicht voor bewoners te introduceren om 
geen ernstige en herhaaldelijke hinder te veroorzaken. Indien 
die zorgplicht wordt geschonden kan de burgemeester ingrij-

  150  Office for National Statistics, Statistical bulletin: Crime in England and Wales: 
year ending Mar 2017, www.ons. gov .uk/peoplepopulationandcommunity/
crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearendingmar2017, p. 7. 

  151  Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC), PEEL: Police effective-
ness 2016. A national overview, www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/
wp-content/uploads/peel-police-effectiveness-2016.pd f. Een deel van de 
rapportage van de Inspectie betreft het aanpakken van asocial en overlast-
gevend gedrag: p. 28-42. 

  152  Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC), PEEL: Police effective-
ness 2016. A national overview,  www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/
wp-content/uploads/peel-police-effectiveness-2016.pd f, p. 28-29. 

  153  Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC), PEEL: Police effective-
ness 2016. A national overview  www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/
wp-content/uploads/peel-police-effectiveness-2016.pd f, p. 31. 
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pen. In de vorm van een last onder dwangsom of een last onder 
bestuursdwang kan de burgemeester nu gebruikers van wo-
ningen – zowel huurders als eigenaren – dwingen hun eigen 
hinderlijk gedrag te staken of dat van hun bezoekers of dieren 
te doen staken door in de opgelegde last specifieke gedragin-
gen van hen te verlangen: gedragsaanwijzingen. Voert de ge-
bruiker van woningen de last in de vorm van een gedragsaan-
wijzing niet uit, dan past de burgemeester bestuursdwang toe 
of verbeurt de bewoner de opgelegde dwangsom. 
 Artikel 151d Gemeentewet is pas per 1 juli in werking getre-
den: er is dus praktijk noch jurisprudentie ontwikkeld. Het is 
nu wachten op wat de gemeenteraden zullen doen; of zij de 
zorgplicht zullen opnemen in de APV en daarmee de burge-
meester de mogelijkheid bieden om herstelsancties, met een 
gedragsaanwijzing als last, aan overlastgevers op te leggen. 
 Mag dan de burgemeester blij zijn met zijn nieuwe bevoegd-
heid? De burgemeester heeft in ieder geval een extra instru-
ment om publiekrechtelijk in te grijpen. Of dat bij ‘burenruzies’ 
is zoals de burgemeester in het oost Groningse krantenartikel 
wordt geciteerd, is nog maar de vraag. Bij een burenruzie waar 
de burgemeester zich afvraagt “waar het over gaat” is deze be-
voegdheid niet in te zetten, althans, als hij daarmee bedoelt 
dat buren ruzie hebben om een bagatelle. Er moet immers 
sprake zijn van ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwo-
nenden veroorzaakt door gedragingen vanuit een woning. Dat 
laatste kan zeker aanleiding zijn voor burenruzie, maar niet 
elke burenruzie is een geval van ernstige en herhaaldelijke 
hinder in de zin van artikel 151d Gemeentewet. 
 Het toepassen van de bevoegdheid beperkt de uitoefening 
van grondrechten. Aanwijzingen opleggen, tot aan huis-
verbod toe, die ook niet-strafbare of verboden gedragingen 
binnen woningen beogen te stoppen betekent diep ingrijpen 
in het privé leven van mensen hoe belangrijk het ook is om, 
aan de andere kant, het recht van woongenot van de omwo-
nenden te beschermen tegen ernstige en excessieve overlast. 
Om deze reden is zorgvuldig feitenonderzoek en een goede 
belangafweging bij het nemen van het besluit van grote bete-
kenis. Vanwege de grondrechtelijke aspecten die in het spel 
zijn, is het in acht nemen van de eisen van legaliteit, subsidi-
ariteit en proportionaliteit cruciaal. Wat het legaliteitsaspect 
betreft bevat artikel 151 Gemeentewet de zwakheid dat de 
hinderlijke gedragingen niet geëxpliciteerd zijn: het wordt 
aan de gemeenteraden overgelaten of zij dat in de verorde-
ning zullen gaan doen, het hoeft niet. Een correcte inzet van 
de bevoegdheid vereist duidelijkheid over de zorgplicht van 
woninggebruikers. Hier is de gemeenteraad voor verant-
woordelijk die de zorgplicht in de verordening wil opnemen. 
Indien de gemeenteraad kiest om de zorgplicht in te voeren, 
kan hij het ‘gedraag je, buurman’ vertalen naar een wat con-
cretere norm. Maar dit hoeft niet: de wet laat ruimte aan de 
gemeenteraad om slechts de zorgnorm in te voeren zonder 
nadere concretisering. Indien een gemeenteraad de hinder 
niet nader zou concretiseren, dan is het aan de burgemeester 
om in beleidsregels aan te geven hoe hij gebruik maakt van 
de bevoegdheid om door middel van een last een gedrags-
aanwijzing te geven. Pas in de last zelf wordt duidelijk hoe 
de overtreding van de zorgplicht concreet heeft plaatsgevon-

den. In het kader van de voorzienbaarheid die het EVRM ver-
eist is het de vraag of dit voldoende zal zijn. 
 In artikel 151d Gemeentewet zelf is subsidiariteit opgenomen 
als een vereiste voor het uitoefenen van de bevoegdheid. Dit 
maakt het gebruik van deze bevoegdheid in de praktijk wel-
licht lastiger dan het lijkt vanwege het de-escalatie model dat 
de wetgever daarbij voor ogen staat. Immers, de burgemees-
ter mag pas ingrijpen als andere, ook niet publiekrechtelijke 
mogelijkheden om de overlast te stoppen geen positief resul-
taat hebben opgeleverd. Dat zal aantoonbaar moeten zijn en 
dus uit een zorgvuldig opgebouwd dossier moeten blijken. 
Dat vergt een goed lopende samenwerking en informatie-uit-
wisseling tussen verschillende publieke en private instanties 
– zoals politie, hulpverlening, zorgorganisaties, verhuurders, 
woningcorporaties, en andere – betrokken bij een specifiek 
‘dossier’ zodat de burgemeester precies op de hoogte is van 
feiten, omstandigheden, achtergronden en andere pogingen 
om in een specifiek geval de overlast aan te pakken. Dan pas 
kan hij namelijk zijn afweging maken over de inzet van een 
last onder dwangsom of bestuursdwang als laatste redmid-
del op grond van  artikel 151d  Gemeentewet. 
 Het opleggen van gedragsaanwijzingen, zeker daar waar 
het gaat om ingrijpende aanwijzingen zoals het tijdelijk uit 
huis plaatsen of het verplicht aanvaarden van zorg moeten 
in verhouding staan met de ernst van de hinder. Daar het 
opleggen van gedragsaanwijzingen meerdere grondrech-
ten raakt, is een scherp oog voor de proportionaliteit van 
de op te leggen maatregel noodzakelijk. De ervaringen uit 
het Verenigd Koninkrijk laten zien dat het opleggen van ge-
dragsaanwijzingen geen wondermiddel is dat snel tot het 
gewenste resultaat leidt, zelfs met het versoepelen van de 
juridische eisen. Een niet te verwaarlozen aspect voor het 
succes van deze nieuwe aanpak is de handhavingscapaci-
teit: de overheid die de kant van slachtoffers kiest moet in 
staat zijn om te kunnen doorzetten. 
 Overigens, de in het begin aangehaalde burgemeester die 
in het krantenartikel werd geciteerd kan inderdaad een 
gedragsaanwijzing geven aan overlastgevers, maar hij kan 
mensen niet “verbieden een half jaar in hun woning te ver-
toeven”. De wetgever rekent namelijk anders: “uit de Wth 
[is] overgenomen dat het huisverbod een looptijd heeft van 
10 dagen en door de burgemeester kan worden verlengd tot 
in totaal (dus inclusief die 10 dagen) 4 weken.” 154                       

  154   Kamerstukken II 2015/16, 34007, 10 , p. 3. 
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