
 

 

  

 

 

Verslag Kick off 
leerkring XL 

Online aangejaagde ordeverstoring 

Bijeenkomst op 8 februari 2022 

Joeri Vig | Dominique Rademaker |  Judith Hagendijk 

 



VERSLAG KICK OFF LEERKRING XL 2 
 

Voorwoord 

Op dinsdag 8 februari vond de eerste CCV Leerkring XL (lokale) online aangejaagde ordeverstoring 

plaats. In dit verslag lees je wat er in de leerkring besproken is. 

 

De leerkring is bedoeld om gemeenten te inspireren en te stimuleren bij een innovatieve aanpak van 

dit relatief nieuwe verschijnsel. Gemeenten worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met 

ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. De focus van deze leerkring ligt op 

de bestuurlijke instrumenten rondom het toezicht en handhaven van de lokale online orde en 

veiligheid. De leerkring werd voorgezeten door gastheer Patrick van den Brink, directeur van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).  

 

In verband met de vele aanmeldingen is er gekozen om van deze leerkring een XL-variant te maken 

en deze via online streaming uit te zenden vanuit de Avex studio, in plaats van een Microsoft Teams 

meeting. De uitzending van de leerkring kan niet teruggekeken worden op verzoek van een aantal 

sprekers. Zij wilden met gelijkgestemden in alle openheid kunnen praten over de dilemma’s die zij in 

hun werk tegenkomen, zonder dat anderen daar kennis van kunnen nemen om er eventueel misbruik 

van te maken.  

 

Deze leerkring staat niet op zichzelf. Er is nauw contact met andere adviseurs van het CCV van 

gerelateerde thema’s zoals de voetbalwet & overlast, maatschappelijke onrust en cyber. Samen 

stemmen wij het programma af en proberen wij continu professionals te verbinden en relevante 

informatie te bieden. Uiteraard in afstemming met de VNG en het ministerie van Justitie en 

Veiligheid (JenV).  

 

Lees meer informatie over online aangejaagde ordeverstoringen via de CCV-website en houd de CCV-

nieuwsbrief in de gaten voor de volgende leerkring. Mocht je inhoudelijke vragen hebben, kun je die 

stellen aan CCV-adviseur Joeri Vig via joeri.vig@hetccv.nl. 

 

 

 
 
© 2022. Alle rechten voorbehouden.  
 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou 
kunnen voorkomen. 

  

https://hetccv.nl/onderwerpen/online-aangejaagde-ordeverstoringen/
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1. Het juridisch classificeren van 
online content 

Aan de studiotafel zit Bastiaan Winkel, senior beleidsadviseur en projectleider online content, van het 

ministerie van JenV. In gesprek met dagvoorzitter Patrick van den Brink vertelt Bastiaan dat hij zich 

richt op online content en wat de rol is van het ministerie van JenV op dat terrein.  

 

Vanaf 1 juni is Bastiaan leider van een nieuw project: online content moderatie. Dat project kent vijf 

actielijnen. In de eerste plaats is er de ambitie om van reactief naar proactief beleid te komen. 

Daarvoor wordt ingezet op een verbetering van de kennispositie van het ministerie met betrekking 

tot online content. Verder zet Bastiaan in op een beoordelingskader waaruit duidelijk moeten worden 

waar de overheid een rol heeft om te normeren, te reguleren en te handhaven bij online content. 

Daaruit volgt het schetsen van een handelingsperspectief, aangevuld met afspraken met de 

internetsector over de wijze waarop de overheid strafbare en onrechtmatige content meldt bij 

internet tussenpersonen. Tenslotte wordt ook gekeken naar het toepasselijke wettelijke kader. Dat de 

overheid nu een rol voor zichzelf ziet weggelegd bij online content is een betrekkelijk nieuw 

fenomeen, want van oudsher werd internet gezien als het rijk van het vrije woord, waar 

overheidsbemoeienis ongepast zou zijn. 

 

In 2016 kwam er een keerpunt. In dat jaar was Nederland voorzitter van de Europese Unie en de 

onderwerpen online discriminatie en hate speech kwamen aan bod. Dit was aanleiding voor nieuwe 

Europese regelgeving waar bedrijven zich aan moesten houden. Er bestonden particuliere initiatieven 

(diverse meldpunten voor online content), die vervolgens richting de overheid zijn gegaan. Het 

ministerie zag daar een rol liggen. Als het strafrecht online wordt overtreden, moet je daar op 

eenzelfde manier mee omgaan als wanneer het in de fysieke wereld gebeurt.  

 

In Nederland bestond er al een meldpunt voor (online) discriminatie, en de Nederlandse overheid was 

van mening dat andere landen ook na moesten denken over het aanpakken van online hate speech. 

De EU-commissie heeft dit vervolgens opgepakt en gesprekken gevoerd met grote platformen - 

waaronder Windows en Facebook - en de verschillende overheden. Dit heeft geleid tot een 

gedragscode omtrent online discriminatie en hate speech.  
 

Op het gebied van content zijn er verschillende categorieën van content. In Nederland wordt er 

gewerkt met een driedeling: 

(1) Illegale content, (2) onrechtmatige content en (3) ongewenste content. 
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Hate speech, terroristische content en online kindermisbruik worden gezien als strafbare content. Op 

het gebied van onrechtmatige content wordt gekeken vanuit een bestuursrechtelijke of 

civielrechtelijke basis.  

 

Tot op heden reageert de overheid op meldingen van burgers en hun organisaties; de focus van het 

ministerie van JenV ligt primair op het aanpakken van illegale (dat wil zeggen strafbare en 

onrechtmatige) content. Daarbij heeft het ministerie de wens om van reactief beleid naar proactief 

beleid te gaan. In plaats van te reageren op content, wordt er nagegaan wat voor nieuwe fenomenen 

er verwacht kunnen worden en hoe daarop gereageerd kan worden. Er wordt dan gestreefd naar het 

normeren van content, het reguleren en handhaven daarvan. Echter, is het nog de vraag hoe ver de 

overheid mag gaan op het gebied van online monitoring. Hiervoor ontwikkelt het ministerie van JenV 

in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een handreiking. Deze 

handreiking is bedoeld om onduidelijkheid weg te nemen over wat gemeenten mogen doen op het 

gebied van online monitoring. Voor gemeenten speelt dit vraagstuk vooral op het gebied van 

openbare orde en veiligheid.  

 

Daarnaast zal Bastiaan Winkel binnen zijn project werken aan een beoordelingskader. Aan de hand 

van dit beoordelingskader moet dan duidelijk zijn of in een specifieke situatie de overheid een rol  

heeft om er wat mee te doen. Daarbij moet dan ook duidelijk worden dat als de overheid een rol 

heeft, wat zij hieraan kan doen en welke mogelijkheden er zijn.  

 

De wens is er om de wetgeving op orde te brengen in relatie tot online en fysiek.  

 

Verder worden er afspraken gemaakt met de sector (platformen en hosters) over meldingen van 

illegale content die vanuit de overheid komen. Het is de bedoeling dat platformen deze meldingen 

beschouwen als afkomstig van een trusted flagger, zodat een melding niet nog een keer door het 

platform zelf gecontroleerd hoeft te worden. Zo’n melding van de overheid staat gelijk aan een 

officieel verwijderbevel.  
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2. In gesprek met gemeenten en 
ministerie 

 

Ook aan tafel zitten Jos Lubbers (Juridisch adviseur, gemeente Haarlem), Chantal Kouwenberg (plv. 

afdelingshoofd Bestuurlijke aanpak, Directie Veiligheid en Bestuur, ministerie Justitie en Veiligheid) 

en Jasper Baijens (senior-adviseur Veiligheid, gemeente Utrecht). Via live streaming neemt Gerrit 

Urban (juridisch adviseur, gemeente Groningen) ook deel aan het gesprek. 

 

De burgemeesters van Utrecht, Haarlem, Arnhem en Groningen hebben elk in hun eigen gemeente 

bestuurlijke maatregelen opgelegd. Hoe zijn de burgemeesters tot deze maatregel gekomen en 

waarom? Wat willen zij er mee bereiken en waar lopen zij tegen aan? Wat houdt de maatregel precies 

in en hoe wordt er toezicht op gehouden? Dit zijn vragen waar de gemeenten samen met het 

ministerie van JenV op zijn ingegaan. In de onderstaande tabel staan kort hun reacties verwerkt. 

 

 

GEMEENTEN     

VRAAG UTRECHT HAARLEM ARNHEM GRONINGEN 

Wat was de 

situatie? 

Oproep op sociale 

media (Telegram 

groep) om op een 

bepaald tijdstip op 

een bepaalde 

plaats en een 

specifieke locatie 

in Utrecht te 

verzamelen en in 

opstand te komen 

en vuurwerk mee 

te nemen. Binnen 

deze telegram 

groep werd 

opgeroepen om 

geweld te 

gebruiken tegen 

politie.  

Vergelijkbare casus 

met Utrecht. Ook 

een oproep om via 

sociale media om 

op een bepaald 

tijdstip op een 

bepaalde plaats en 

een specifieke 

locatie in de stad 

te verzamelen.   

Betreffende 

persoon riep op 

om over te gaan op 

rellen. 

Betreffende 

persoon riep op 

telegram en in 

Whatsappgroepen 

op tot rellen in 

Groningen en om 

daarbij ook  

vuurwerk en zware 

voorwerpen mee te 

nemen. Persoon 

was niet 

woonachtig in 

gemeente 

Groningen. 

Wie signaleerde de 

online content? 

De politie De politie De politie Arnhem 

Noord en de 

gemeente Arnhem 

De politie 

Welke maatregel is 

opgelegd? 

Dwangsom Dwangsom Dwangsom Noodbevel 

Welke wet en welk 

artikel hoort 

hierbij? 

Art. 125 

Gemeentewet, art. 

5:32 AWB en art. 2:2 

APV gemeente 

Utrecht. 

Art. 125 

Gemeentewet in 

samenhang met 

172 Gemeentewet. 

Art. 125 

Gemeentewet jo. 

Art. 5:32 e.v. van 

Algemene Wet 

Bestuursrecht. 

Art. 175 lid 3 

Gemeentewet. 
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Interne reacties op 

het opleggen van 

de maatregel? 

Mogelijkheden 

reeds eerder  

verkend naar 

aanleiding van een  

door het CCV 

georganiseerde 

G4-bijeenkomst, 

zomer 2021. 

Positieve reacties: 

lof voor het willen 

experimenteren 

met bestuurlijke 

interventies. 

Al wat 

maatregelen klaar 

liggen: 

noodbevelen, nood 

verordeningen, 

veiligheidsrisico 

gebieden voor 

preventief 

fouilleren & 

dwangsom was in 

de week gelegd 

(door politie).     

 

Enthousiaste 

reacties. 

Intern overlegd en 

in 

overeenstemming 

dat dit een 

passende 

interventie was. 

Positieve reacties 

en de 

wil/bereidheid om 

grenzen op te 

zoeken om deze 

gedragingen te 

stoppen.  

Externe reacties op 

het opleggen van 

de maatregel? 

Overwegende 

positieve reacties 

van andere 

gemeenten.  

 

Opmerkingen 

omtrent juridische 

houdbaarheid. 

  

Raadsvragen en 

Kamervragen 

gesteld over de 

maatregel. 

Pas later naar 

buiten gebracht. 

Op het moment 

niet publiekelijk 

naar buiten 

gebracht.  

 

Vragen vanuit de 

media over de 

maatregel, toen 

het eenmaal naar 

buiten was 

gekomen.  

Geen reactie 

aangezien het niet 

gepubliceerd was 

Lokale media heeft 

een melding er van 

gemaakt. Is niet 

groter geworden.  

Reactie van de 

dader op het 

opleggen van de 

maatregel?  

Betrokkene heeft 

bezwaar 

aangetekend.  

 Tot op heden geen 

reactie. 

Het noodbevel 

heeft indruk 

gemaakt op de 

betreffende 

persoon. 

 

MINISTERIE  

VRAAG ANTWOORD 

Hoe kan het 

ministerie de 

gemeenten 

ondersteunen?  

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk beoordelingskader rijk-gemeenten, met de 

vraag of er een rol is voor de overheid en welke mogelijkheden de overheid dan heeft.  

Daarnaast werken BZK, de VNG en JenV aan een handreiking over de bevoegdheden 

voor het inzetten van online monitoring in het kader van de openbare orde en 

veiligheid. Ook wordt verkend of een update van wetgeving (fysieke en online wereld) 

wenselijk is.   
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3. City Deal Lokale Weerbaarheid 
Cybercrime 

In afwezigheid van Sten Meijer, CCV-adviseur Cybercrime en projectleider van de City Deal Lokale 

Weerbaarheid Cybercrime, vertelt Patrick van den Brink de kijkers wat meer over deze City Deal. 

 

In deze City Deal gaan gemeenten, PVO’s, regionale samenwerkingsverbanden, kennisinstellingen, de 

ministeries van JenV, EZK, BZK en ook VNO-NCW, de VNG, politie en het CCV samen aan de slag om 

door lokale projecten de cyberweerbaarheid te verhogen onder kwetsbare burgers en bedrijven.  

Nieuwe cyberprojecten 
Er is een nieuw subsidietraject ingezet waar maar liefst 45 aanvragen voor zijn binnengekomen bij 

het CCV. Achtentwintig aanvragen zijn van gemeenten, vijf keer van een PVO en twaalf keer namens 

een regionaal samenwerkingsverband. De aanpakken richten zich op het MKB, kwetsbare groepen 

zoals jongeren, senioren en laaggeletterden en op online orde.  

 

De inhoud van de voorstellen zijn divers. Denk aan: het ontwikkelen van apps, digitale games, fysieke 

games, kennisfora, ontwikkelen lesprogramma’s, online-sessies, cursussen, voorstellingen, 

campagnes, interventiekaarten, interventiematrix, podcasts, door ontwikkelen van bestaande 

projecten, inzet van ambassadeurs, gedragsstrategieën, living labs, gemeentelijke Digikamer, etc. 

 

Inmiddels is aan 15/16 projecten een subsidie toegekend (NB: Check: wordt komende week bekend 

gemaakt). Uiteraard worden deze projecten vanuit de City Deal gemonitord en worden de projecten 

regelmatig bij elkaar geroepen om zaken met elkaar uit te wisselen.  

Kennis verspreiden 
Een belangrijk doel van de City Deal is het ontwikkelen van nieuwe kennis en deze actief te 

verspreiden. Op de website van het CCV is er in het dossier Cybercrime het e.e.a. te vinden waaronder 

een database met lokale cyberprojecten. De projecten van de vorige ronde zijn daar inmiddels in 

opgenomen. Denk aan projecten als Hackshield, Digitale buurtambassadeurs, Podcasts en 

Cyberbuddies voor het MKB.  

Vraag en aanbod 
De komende tijd gaan het CCV en de VNG actief vraag en aanbod aan elkaar verbinden. Het is dus 

mogelijk voor gemeenten om hierover met hen het gesprek aan te gaan. Zowel voor gemeenten die 

nu hun eerste stappen zetten op dit thema als zij die al verder gevorderd zijn. Er is inmiddels veel 

aanbod; het CCV probeert lokale en regionale overheid te helpen om daarin de juiste keuzes te 

maken. Ook als het gaat om de beleidsmatige vertaling van cybercrime in het integraal 

veiligheidsplan. Momenteel wordt Kernbeleid Veiligheid door de VNG aangepast om deze vertaalslag 

makkelijker te maken en zo lokaal maatwerk te krijgen.  

 

 Lees meer over de City Deal: https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-

weerbaarheid-cybercrime/ 

 Bekijk de database met cyberprojecten: https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/database-

lokale-cyberprojecten/ 

 Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Sten Meijer via sten.meijer@hetccv.nl.  

 

 

https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/database-lokale-cyberprojecten/
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/database-lokale-cyberprojecten/
mailto:sten.meijer@hetccv.nl
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4. Vragen en antwoorden uit de 
chat 

 

Ziet het ministerie van Justitie en Veiligheid ook een rol weggelegd bij het reguleren of optreden 

tegen desinformatie? Hoe bepaal je bijvoorbeeld bij Covid-19 wat waar is en wat niet als er veel 

onduidelijkheid is, ook wetenschappelijk"  

 

Antwoord Bastiaan Winkel:   
Goede en belangrijke vraag. Een groot gedeelde van desinformatie valt niet onder illegale of 

onrechtmatige content, maar is wel ongewenst want het leidt tot ongewenste effecten. JenV heeft 

hier een algemene rol in. We moeten daar een heleboel tegen doen, maar we gaan het niet 

verwijderen of offline halen. Ten aanzien van Covid-19 is er wel een heel actief beleid geweest vanuit 

de Rijksoverheid richting de platformen hoe daar mee om gegaan moet worden. Bij het zoeken naar 

Covid-19 via Google, krijg je als eerste de site van het RIVM te zien. Via Facebook staat er een apart 

blokje met de vermelding naar de juiste site. Het kan interessant zijn om te kijken naar automatische 

regulering in de software van een platform. 

 

Betekent de voorgestelde proactieve aanpak dat platformen moeten toestaan dat een 

overheidsfunctionaris surveilleert op hun platform?  

 

Antwoord Bastiaan Winkel:  
Om niet verrast te worden door dingen die online gebeuren, is de wens om veel meer aan de voorkant 

te komen, als het ware om te kunnen voorspellen wat er op ons af gaat komen. En als er zich geheel 

nieuwe fenomenen ontwikkelen, wat betekent dit en waar legt JenV de lat als het gaat om het 

civielrecht, het strafrecht en bestuursrecht? Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om op tijd met 

wetgeving te komen.  

Wat we willen is dat de normen die in de fysieke wereld gelden, ook online gaan gelden. In principe 

wordt daar hetzelfde Wetboek van Strafrecht en de Politiewet voor gebruikt als het gaat om dingen 

die wel of niet mogen. Maar er komen nu steeds meer nieuwe fenomenen, wat betekent dat? We 

moeten op die punten de wetgeving up to date maken. Bij deze nieuwe fenomenen moet worden 

gekeken wat het betekent voor de handhaving, voor de maatschappelijke norm en wat er daarin 

gereguleerd moet worden. Het is te reguleren via een meer algemene norm in de wet.   

 

Intensiveren samenwerking inwoners en bedrijven. Dat vergt wel wat voor informatiedeling. Hoe kijkt 

JenV daar tegenaan?  

 

Antwoord Bastiaan Winkel en Chantal Kouwenberg:  
 

Dat komt terug in de  op te stellen handreiking online monitoring, wat mag je als overheid wel en 

niet. JenV kijkt hier kritisch tegenaan. JenV wil veel mogelijk maken, maar tegelijkertijd is JenV ook 

het ministerie van de rechtsbescherming van de inwoners van Nederland en van de bedrijven. JenV 

kijkt daar met een open blik naar en wil zeker kijken wat nodig is, maar wil daarbij niet de 

rechtsbescherming uit het oog verliezen. Centraal uitgangspunt: wat in de fysieke wereld geldt, geldt 

ook online. Dit is ook van toepassing op de rechtsbescherming.  
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Als betrokkene in Utrecht zich niet aan de maatregel houdt, verbeurt hij dus een dwangsom. Hoe 

gaat dat innen etc. in Utrecht uiteindelijk in zijn werk? Hoe is dat georganiseerd?  

 

Antwoord Jasper Baijens:  
Vanuit Vergunning, Toezicht en Handhaving is er een afdeling die zich daar mee bezig houdt. Zij 

verzorgen het inningsproces. Als het allemaal niet lukt, wordt er een deurwaarder bij betrokken.  

 

Ik hoor veel over interventies? Hebben we ook aandacht voor preventie? Echt aan de voorkant.   

 

Antwoord allen:   
De politie bezoekt mensen die zich schuldig maken aan het online opruien thuis op (waarschuwen).  

Ook wordt er gebruikgemaakt van gezaghebbende personen binnen het netwerk van personen 

(bijvoorbeeld invloedrijke imams) om op die manier meer aan de voorkant te werk te gaan.  

 

Wijkteams en jeugdwerkers worden ingezet om te monitoren wat er gebeurt. Als er wordt 

opgeroepen om te verzamelen e.d. is dat snel bekend bij de jeugdwerkers. Zij kunnen dan heel 

gericht adressen bezoeken en met de ouders van de jongeren spreken. Daarnaast wordt in beeld 

gebracht waar de jeugd zich kan verzamelen, zodat ze daar preventief fysiek aanwezig zijn.  

 

Meer aandacht voor etiquette op het net – de nettiquette: hoe gedraag je je op het internet. Daar 

mogen we als maatschappij  meer aandacht aan besteden. Wellicht zulke normen ook echt normeren 

en wellicht omzetten in wetgeving.  

 

Een andere vorm van preventie is ook het laten zien wat er niet geaccepteerd wordt. Ook dit gesprek 

in de openbaarheid voeren en aangeven dat bepaalde gedragingen online niet oké zijn. Helder maken 

waar de grens ligt en signaal afgeven wat een normerende werking heeft op wat gezien wordt als 

acceptabel en wat onacceptabel is.  

 

Monitoring vanuit zoekmachines. Er wordt gekeken hoe bepaalde online content een rol speelt en of 

het bijvoorbeeld veel gedeeld wordt of niet. Hierdoor kan de gemeente zich voorbereiden op wat er 

eventueel komen gaat. Daarbij mogen gegevens van individuele burgers niet stelselmatig verzameld 

en opgeslagen worden door gemeenten. De scope is nadrukkelijk beperkt tot het schetsen van 

algemene sfeerbeelden. 

 

Hoe worden de personen die de dwangsom/online gebiedsverbod hebben gekregen gecontroleerd op 

hun online gedrag of gaat het vooral om het signaal dat er afgegeven wordt ?  

 

Antwoord Jasper Baijens:  
De gemeente heeft daarin geen taak. Dat is aan de politie voorbehouden. De politie doet dat binnen 

de bevoegdheden die zij hebben. Als zij zien dat de jongen nog een keer opruiend bezig is, dan krijgt 

de gemeente daar een rapportage van en kan zij tot invordering overgaan.  

 

De capaciteit bij de politie blijft een lastig punt. Het is cruciaal dat de politie een goede 

informatiepositie heeft, dus die moeten voldoende capaciteiten hebben om de digitale inzet te 

blijven doen.  
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Overige opmerkingen uit de chat 

 

• Er is ook meer mogelijk dan gemeenten doen. Een deel van wat niet mag is nu duidelijk. Nu kijken 

naar strategie om wel zicht te krijgen op wat er speelt binnen de kaders en met andere 

strategieën. Denk door goede relaties met burgers op te bouwen in online netwerken.  

 

• Het is een uitdaging om al die initiatieven die in het land genomen worden op dit terrein, omdat 

samen te brengen. Er gebeurt heel veel op het online gebied, het is alleen versnipperd en geen 

samenhang.  

 

• Wie is verantwoordelijk voor handhaving/uitvoering i.h.k.v. openbare orde? Politie, gemeente, 

beide? 

Antwoord uit de chat:  Gemeente met partners waaronder politie.  

 

• Artikel 131 Sr is heel duidelijk, de officier van justitie kan tegen online opruiing optreden. Kunnen 

we het niet eerst bij het strafrecht laten voor we naar de burgemeester kijken? 

Antwoord uit de chat:  Je zal toch eerst moeten monitoren wil je het strafbare feit kunnen zien.  

 

• Is het al bekend binnen welke termijn de volgende leerkring zal plaats vinden? 

Antwoord uit de chat: Het CCV is nog bezig met een planning. Waarschijnlijk binnen 2 maanden. 

Maar houdt de CCV-nieuwsbrief en site in de gaten.  

 

• Wanneer is de Burgemeester (bestuursrecht) aan zet?: als de aansluiting/device zich in een 

gemeente bevindt; als NAW van de veroorzaker en/of als het effect zich in een bepaalde 

gemeente openbaart? Wie coördineert dat nu in NL? Kunnen we die verkenning van J&V 

participatief doen? Ook met burgemeesters en private partijen?  

 

Antwoord Gerrit Urban: In principe gaat de burgemeester over de openbare orde binnen de 

gemeente waar deze burgemeester is. De burgemeester kan dan bestuursrechtelijk optreden 

tegen gedragingen binnen de gemeentegrenzen. Bij de casuïstiek die besproken is, was dat op het 

grensvlak, omdat personen in een andere gemeente woonden en de gedragingen daarmee 

vermoedelijk ook daar plaatsvonden. Het effect was alleen zichtbaar in de gemeente waar de 

burgemeester over gaat. In dergelijke gevallen is het zaak samen te werken tussen burgemeesters 

vanuit ieders bevoegdheid. 

 

Aanvulling: Er zal binnen afzienbare tijd een leerkring worden georganiseerd voor gemeenten, 

rijksoverheid en wetenschap gezamenlijk. Daarbij zal deze vraag aan de orde kunnen komen. 

 

• Op veiligheid schijnt J&V verantwoordelijk voor de rol van de burgemeesters op dit domein. Of 

gaat BZK een grotere rol spelen omdat dat het ministerie is van het openbaar bestuur?  

 

Antwoord:  JenV is primair verantwoordelijk voor de wetgeving voor de bevoegdheden van 

burgemeesters op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

 

• Om online normvervaging te zien, hoeven we toch geen personen te monitoren. kijk bijvoorbeeld 

naar expose groepen op telegram. 86.000 Nederlanders die de hele dag aan doxing en exposing 

doen. Hoe is dat aan te pakken?  

 

Antwoord: De Europese Unie heeft met haar wetgeving de eerste stappen gezet in het Digital 

Service Act (DSA).  Met de DSA komen er voor het gemeenschappelijke regels voor de 

verplichtingen en verantwoordingsplicht van digitale intermediairs in de hele EU. Dat zorgt voor 

nieuwe mogelijkheden om digitale diensten over de grenzen heen aan te bieden en biedt alle 

gebruikers, waar ze ook wonen, een even goede bescherming. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl#wat-zijn-de-belangrijkste-doelstellingen-van-de-wet-inzake-digitale-diensten
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl#wat-zijn-de-belangrijkste-doelstellingen-van-de-wet-inzake-digitale-diensten
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• Kijken we ook verder dan de driehoek? Ook private partijen, inkoopbeleid, keurmerk voor 

bedrijven, rol van journalistiek tav desinformatie? 

 

Antwoord: Ja, online jongerenwerk speelt een rol. Maar ook de internetbedrijven krijgen steeds 

meer een verantwoordelijkheid zie bovenstaand antwoord aangaande DSA. Het museum voor 

beeld en geluid heeft ook bijvoorbeeld een training voor docenten over hoe om te gaan met de 

dialoog in tijden van desinformatie. 

 

• Om deze last te kunnen handhaven is het nodig stelselmatig te volgen (strafvordering). Was dat 

geregeld? 

 

Antwoord Gerrit Urban: In het geval van Groningen werd de persoon niet structureel gevolgd, 

maar zouden volgende gedragingen wel weer zichtbaar worden op de wijze zoals de gedragingen 

waarop het bevel was gebaseerd,  werden gesignaleerd. 
 

• Zou mooi zijn als er een iets fundamentelere verkenning zou plaatsvinden over hoe we in 

gezamenlijkheid (driehoek en partners, inclusief private partijen) kunnen investeren in 

cyberveiligheid en ieders rol daarin.  

 

Antwoord: De CCV-cyberwegenkaart 2.0 schetst voor eigen huis op orde, cybercrisis, 

cybercrimepreventie en online aangejaagde ordeverstoring de bestuurder, de richtwijzers, 

gevarendriehoeken en wegenwachten. Voor verdere verkenning van rollen en 

handelingsperspectief op het gebied van cybercrimepreventie en online aangejaagde 

ordeverstoringen is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime in het leven geroepen. Eigen 

huis op orde en de aanpak van lokale cybercrisis staan centraal en worden van actielijnen 

voorzien in de VNG-agenda Digitale Veiligheid.  

 

• Is er een rol van de cyberburgemeesters? 

De burgemeester van SED (Stede Broec, Enkhuizen en Drechtland), burgemeester Wortelboers is 

aangesloten op dit dossier. Door de burgemeester is aangegeven dat men onder meer een 

bijdragen wil leveren aan de leerkringen over dit onderwerp. Het overleg cyberburgemeesters is 

een initiatief van een groep burgemeesters op persoonlijke titel. Het overleg functioneert als 

‘zwerm’ met als hoofddoel zich over belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en 

oplossingen te laten informeren of om er aandacht voor te vragen. Het CCV zal in contact treden 

met de portefeuillehouder Online aangejaagde ordeverstoring van de cyberburgemeesters.  

 

 

Meer informatie 

Het CCV wil de inzet van de dwangsom bij online aangejaagde ordeverstoringen verder uitdiepen en 

roept juristen hiervoor op om samen met het ministerie van JenV, de VNG en andere specialisten dit 

onderwerp verder te verkennen in een kleinere leerkring. Daarnaast vraagt het CCV om onderwerpen 

en casussen die spelen in de gemeente aan te leveren voor andere leerkringen over online 

aangejaagde ordeverstoringen.  

 

Houdt de CCV-nieuwsbrief in de gaten en bekijk het nieuwe CCV-webdossier Online aangejaagde 

ordeverstoringen, met daarin raads- en Kamervragen, onderzoeken, casuïstiek en nog veel meer.  

https://hetccv.nl/onderwerpen/online-aangejaagde-ordeverstoringen/ 

 

Mocht je inhoudelijke vragen hebben, stel die aan CCV-adviseur Joeri Vig. 

 

  

https://beeldengeluid.nl/onderwijs/docenten/dialoog-tijden-van-desinformatie
https://beeldengeluid.nl/onderwijs/docenten/dialoog-tijden-van-desinformatie
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/
https://www.burgemeesters.nl/themas/openbare-orde-en-veiligheid/cyberburgemeesters/#:%7E:text=Het%20overleg%20cyberburgemeesters%20is%20een,er%20aandacht%20voor%20te%20vragen.
https://hetccv.nl/ccv-nieuwsbrief/
https://hetccv.nl/onderwerpen/online-aangejaagde-ordeverstoringen/
mailto:joeri.vig@hetccv.nl
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onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om 

Nederland veiliger en leefbaarder te maken. 

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
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