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Noodbevel Weert: vrijheidsontneming niet 
toegestaan 

 
 
J.G. Brouwer & A.J. Wierenga 
 
In de gemeente Weert geldt vanaf woensdagochtend 21 december 2016 om 8.00 uur een 
noodbevel op basis waarvan een groep van twintig overlast veroorzakende Noord-Afrikaanse 
asielzoekers zich alleen nog maar op het AZC terrein mogen bevinden, met uitzondering van 
de periode tussen 13.00-14.00 uur. In dat uur kunnen zij boodschappen doen of eventueel een 
doktersbezoek afleggen. Ook moeten de asielzoekers zich drie keer per dag melden bij de 
beveiligers van het AZC. 
 
Het noodbevel is een reactie van de burgemeester op de vele verstoringen van de openbare 
orde in de afgelopen weken. Die bestonden uit onder meer zakkenrollerij, diefstal, 
vechtpartijen, vandalisme, bespugen en intimideren. Het zijn niet de minste strafbare feiten. 
 
Om die reden zullen de procedures voor uitzetting sneller worden afgewikkeld. In de 
tussentijd legt de burgemeester door middel van het noodbevel huisarrest op aan de 
asielzoekers. Huisarrest wordt in de jurisprudentie gezien als een vorm van 
vrijheidsontneming (zie bv. ECLI:NL:CRVB:2007:BB7267).  Iedere jurist kan op zijn 
klompen aanvoelen dat het een burgemeester niet is toegestaan om ‘gevangenisstraf’ op te 
leggen. Een zodanige maatregel voldoet niet aan de strenge voorwaarden van de Grondwet. 
Die vereist een wettelijke basis en dat is een noodbevel niet (zie: ‘Naar handhaafbare 
noodbevelen en noodverordeningen. Een analyse van het gemeentelijke noodrecht 
(Politiekunde 84, Politie en Wetenschap Apeldoorn), A.J. Wierenga, C. Post & J. Koornstra, 
Amsterdam: Reed Business 2016). 
 
Om die reden hebben wij twee jaren geleden al eens voorgesteld om de 
noodbevelsbevoegdheid van de burgemeester in de Gemeentewet uit te breiden. Dat was naar 
aanleiding van de onrechtmatige vrijheidsontneming van meer dan honderd personen tijdens 
de jaarwisseling in het Brabantse Veen (A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Preventieve 
hechtenis in Veen: Over de voorkoming en bestrijding van groepsgeweld’, NJB 2014/804). 
Dit signaal is echter niet door de wetgever opgepakt. 
 
Blijkbaar is de asielzoekersproblematiek in de gemeente Weert zo onbeheersbaar geworden 
dat de burgemeester zich genoodzaakt ziet om tot deze extreme en buitenissige maatregel 
over te gaan. Men kan zich echter afvragen of het wel zijn probleem is. Ligt het niet meer in 
de rede dat het OM en de strafrechter hier optreden? In het straftraject is vrijheidsontneming 
wel toegestaan. 


