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Noodbevel – art. 175 Gemeentewet

1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige 
wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees 
voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle 
bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde 
of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere 
dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet 
overgaan dan na het doen van de nodige waarschuwing. 
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Elementen art. 175 Gemeentewet

♦ Bevoegdheid burgemeester
- geen delegatie of mandaat

♦ (Ernstige vrees voor het ontstaan van) oproerige be weging, andere 
ernstige wanordelijkheden of rampen

♦ Bevelen ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van 
gevaar
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Inhoud noodbevel

♦ Overwegingen & wettelijke grondslag 
- art. 175 Gemeentewet

♦ Voor wie en waar van toepassing?
- Gericht tot burgers 
- Kaart met omvang gebied

♦ Verboden en/of geboden

♦ Werkingsduur (indien mogelijk)

♦ Praktisch handhaafbare, eenduidige en voor een iede r begrijpelijke 
voorwaarden

♦ Rechtsmiddelenclausule 
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Verboden en geboden

♦ Gebiedsverbod

’’Het is eenieder verboden zich op te houden binnen [bepaald gebied]’’

♦ Verwijdergebod

‘’Eenieder is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van de politie 
zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen’’

♦ Verbod op gedragingen, voorwerpen of stoffen

‘’Het is verboden in [het gebied] zich op openbare plaatsen of voor het publiek toegankelijke plaatsen […]’’

a. Alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben.  
b. Activiteiten te verrichten die kunnen leiden tot […]
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