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De openbare orde wordt in de eerste plaats bewaakt door het strafrechtelijk handhavings-
contentieux. Van oudsher wordt het bewaken en verzekeren van de openbare orde, in de zin 
van de openbare veiligheid, gezondheid en rust evenwel ook toevertrouwd aan de lokale 
autoriteiten. Deze bevoegdheid wordt thans verankerd in artikel 135 Nieuwe Gemeentewet. 
Daarnaast heeft een gemeente tal van specifieke bevoegdheden in het kader van de lokale 
openbare ordehandhaving, en dit zowel in de federale (openbare ordehandhaving blijft 
in wezen een federale bevoegdheid) als in Vlaamse regelgeving voor die materies waarin 
het Vlaamse Gewest of Gemeenschap bevoegd is (bijvoorbeeld woonkwaliteit). Dit zorgt 
voor een diffuus en complex regelgevend kader, zowel voor wat betreft de verordenende 
bevoegdheden (denk: gemeentelijke politiereglementen) als de uitvoerende en sanctione-
rende bevoegdheden van de gemeentelijke autoriteiten. De ruime en vage begrippen, in het 
bijzonder ‘openbare overlast’ in de zin van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet, zorgt boven-
dien tot een subjectief en versnipperd geheel.

Het is net deze vaststelling die door Warnez omstandig en overzichtelijk wordt bestudeerd 
in de commerciële versie van zijn proefschrift, verdedigd aan de Universiteit Gent. Op zorg-
vuldige en gedetailleerde wijze ontleedt de auteur de gemeentelijke bevoegdheden inzake 
de lokale handhaving van de materiële openbare orde. Dit is op zich een titanenwerk, wat de 
keuze rechtvaardigt om bevoegdheden die slechts ‘zijdelings’ met de ordehandhaving con-
corderen, buiten beschouwing te laten (wat voor de rechtspracticus jammer is, gezien ook 
deze bevoegdheden van belang kunnen zijn. Inzake wedkantoren – een vorm van inrichtin-
gen die vaak gepaard gaan met overlast en openbare ordeverstoring – krijgt de gemeente 
bijvoorbeeld ook belangrijke bevoegdheden, mede vanuit de insteek van de openbare orde-
handhaving1).

In die analyse worden de bevoegdheden opgesomd, met elkaar vergeleken en inconsis-
tenties en hiaten blootgelegd. Een tekenend voorbeeld is de wettelijke onmogelijkheid om 

1 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, BS 30 
december 2019.
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deelstatelijke misdrijven als ‘gemengde inbreuk’ via gemeentelijke administratieve sanc-
ties te handhaven (al laat het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving wel de mogelijkheid 
om kleine bestuurlijke Vlaamse inbreuken te handhaven volgens de GAS- procedure2). Of 
het gegeven dat het College van Burgemeester en Schepenen de meeste maatregelen van 
de burgemeester, zoals de sluiting van een inrichting, moet bekrachtigen, maar voor een 
sluiting wegens aanwijzingen van mensenhandel dan weer niet…

Vanuit die analyse van de ‘diffuse rechtsorde’ wordt dan op meer normatief niveau gekeken 
in hoeverre deze wel te verzoenen valt met de beginselen van behoorlijke regelgeving en de 
beginselen van behoorlijk bestuur, met ruime aandacht voor de kenbaarheid en transparan-
tie van het gemeentelijk (verordenend) handhavend optreden. 

Op bondige wijze wordt ook afgekeken van Nederland, een typisch ‘gidsland’ inzake be-
stuursrecht en bestuurlijke handhaving. Er wordt hier duidelijk voor een functionele rechts-
vergelijking geopteerd, waarbij de auteur los komt van de dogmatische begrippen en de 
lokale ordehandhaving ruim oppakt en de functionele equivalenten zorgvuldig naast el-
kaar legt. Waar de methodologische verantwoording van de nationaalrechtelijke studie ont-
breekt, is net de rechtsvergelijkende verantwoording een mooi voorbeeld voor academische 
onderzoekers.

Net die analyse is de meerwaarde van dit boek, zowel voor de praktijkactor als de acade-
micus. De oplijsting van de gemeentelijke bevoegdheden is op zich al het onderwerp van 
lijvige boekwerken. Maar die overkoepelende visie op het amalgaam van bevoegdheden 
is vernieuwend en legt wezenlijke inconsistenties bloot. Deze studie kan dan ook een niet 
te negeren instrument zijn voor de wet-/decreetgever om de bestuurlijke handhavingsmo-
gelijkheden op uniforme wijze te bestendigen en desgevallend uit te breiden, bijvoorbeeld 
met een bestuursdwang of bestuurlijke dwangsom teneinde de maatregelen van de burge-
meester na te leven. 

De auteur doet hiervoor in zijn concluderend gedeelte een eerste aanzet met enkele aan-
bevelingen voor een meer uniform rechtskader inzake de lokale ordehandhaving. Hij 
schuwt hierbij een praktische invalshoek niet, maar het blijft bij een eerste aanzet. Zijn 
aanbevelingen mochten iets uitgebreider zijn en – waarom niet – een eigen tekstvoorstel 
van wetgevende hervorming bevatten. Zijn aanbeveling om één wettelijk algemeen hand-
havingssysteem met een federaal- deelstatelijke samenwerkingsprocedure in te voegen, is 
lovenswaardig maar had bijvoorbeeld gepaard kunnen gaan met verdere legistieke voor-
stellen van aanpassing van de GAS- wet of het Vlaams Kaderdecreet.

Bij wijze van uitleiding nog een kleine verzuchting. De auteur houdt zeer sterk vast aan de 
handhavingsbevoegdheden van de materiële openbare orde sensu stricto. De laatste jaren 
wordt nu en dan het debat gevoerd over de verruiming van de gemeentelijke bevoegdheden 
om de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, i.e. het vermijden dat de georganiseerde 
criminaliteit voet aan wal krijgt in de lokale bovenwereld door het socio- economisch weef-
sel te infiltreren door bijvoorbeeld illegale vermogensvoordelen wit te wassen via handels-
zaken of wedkantoren. Dit tast het maatschappelijk weefsel in de gemeente onherroepelijk 

2 Kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving, BS 13 mei 2019. Dit kaderdecreet 
dient in elk materieelrechtelijk decreet van toepassing te worden verklaard indien de decreetgever het 
bestuurlijk handhavingsprocédé wil toepassen. In het recente Scheepvaartdecreet wordt hier voor de eerste 
keer toepassing van gemaakt.
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aan en dient dus met alle mogelijke middelen (strafrechtelijk, administratiefrechtelijk,…) 
te worden bestreden. Ook dit belangt de lokale openbare orde aan. Hier wordt evenwel met 
geen woord gerept in het proefschrift. Bij deze een warme oproep aan de auteur om ook 
hierover zijn deskundig licht te laten schijnen.


