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Minder snel op 
straat na een 
drugsvondst
Burgemeesters en rechters lijken 
terughoudender met het uit huis 
zetten van mensen die drugs op 
voorraad hebben. De afgelopen 
twee jaar is er sprake van een da-
ling van de huisuitzettingen we-
gens drugshandel, blijkt uit een 
steekproef van het FD in dertien 
grote en middelgrote gemeenten.  
De kritiek op deze woningslui-
tingen neemt toe. De coronapan-
demie maakte het bovendien 
lastiger om mensen op straat te 
zetten.
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D
e rechter inLimburg zette vlak
voorKerstmis voorlopig een streep
doorhet besluit vandegemeente
Bergenomeenmoeder enhaar
minderjarige zoon zesmaanden
uit hunhuis te zetten, omdat er bij

eenhuiszoekingdrugswarengevonden.
Agentennamennaeen tip 23,8 gramhennep,

bijna 28gramamfetamine ennegen xtc-pillen
inbeslag. Indekeuken stondookeenweeg-
schaalmetplastic zakjes, vaak eenaanwijzing
dat er gehandeldwordt.

BurgemeesterManonPelzer besloot debewo-
ners uit hunhuis te zetten, eenbevoegdheiddie
zij heeft opgrond vanartikel 13b vandeOpium-
wet, beter bekendals deWetDamocles. In 2021
gebeurdehet inde gemeenteBergen in totaal
vier keer.Het doel is drugshandel vanuitwoon-
huizen eenhalt toeroepen.Degrens ligt bij 5
gramsoftdrugs, ietsmeerdan vijfwietplantenof
eenhalve gramharddrugs.Gewaarschuwdwerd
erniet: Bergenhanteerdehet ‘one strike, youare
out’-principe.

Wieop straat staat,moet zelf nieuwewoon-
ruimte vinden.Maar indedoordeMaas ende
Duitse grens ingeklemdeplaatswas geenbetaal-
baarhuurhuis te vinden.Bergen steldede vrouw
voordanmaar inDuitsland te gaanwonenof
zichbij dedaklozenopvang temelden.Dat ging
de rechter te ver.

UITSTEL DOOR PANDEMIE
DatNederlandeendrugsprobleemheeft, zal
niemandontkennen.Het land is eenbelangrij-
ke speler inde internationalehandel.De zorgen
over deondermijnende impact vandezemiljar-
denindustrie zijn groot.

Die zorgen levenookbij veel burgemeesters,
die ziendatniet alleenbedrijfspandenmaarook
gewonehuizen inwijken in toenemendemate
gebruiktworden voordehandel enproductie.

Een studie inopdracht van Justitie schat dat het
in 2019om40.000woningenging.

MetdeWetDamocles indehandkunnenbur-
gemeesters diehuizen sinds 2007 sluiten. Bij be-
drijfspandenkondat al sinds 1998. Tussen2018
en2000dedenburgemeesters dat jaarlijks bij
zekermeerdanduizendpanden, het leeuwen-
deelwoonhuizen.

De afgelopen twee jaar is er sprake vaneen
daling, blijkt uit een steekproef vanhet FD in
dertien grote enmiddelgrote gemeenten,waar-
onderAmsterdam,Rotterdam,Utrecht, Tilburg
enHeerlen.Het aantal geslotenhuizennamaf
van400 in2019 tot 337 in2021.

Corona speelt een rol daarbij, leert een rond-
gang.Utrecht,waarhet aantal sluitingen tussen
2019 en2021met 13daalde tot 15, laatweten
dat het handhavers ooknodighad voor andere
klussen, zoals naleving vande coronaregels.

Tilburg (van53naar 42) schortte tijdensde
lockdownalleDamoclessluitingenop. ‘In 2020
en2021 zijn veel vandezedossiers later inhet
jaar opgepakt enbeoordeeldof een sluitingnog
te rechtvaardigen is conformonsbeleid’, laat de
gemeenteweten.

B E S T U U R

Na drugsvondst
minder snel uit
huis gezet
Burgemeesters en rechters lijken terughoudender met het uit
huis zetten van mensen die drugs op voorraad hebben. De kritiek
op deze woningsluitingen neemt toe. De pandemie maakte het
bovendien lastiger om mensen op straat te zetten.

Het lijkt er volgensTilburgniet opdat de
drugsoverlast zelf ook substantieel is afgeno-
men.Volgensde gemeente kwamener viaMeld
MisdaadAnoniem in2020204meldingenover
hennepbinnenen in2021nog194.

OokHeerlen (van38naar 28panden) trapte
inhet begin vandepandemie ‘opde rem’, zegt
burgemeesterRoelWever.Daarnagingde ge-
meenteweer doormet sluiten.Heerlenbena-
drukt dat ‘niemand, en zeker geenkinderenof
kwetsbaren’ op straat komen te staan.

‘Veel burgemeestershebbenhunbeleid tij-
delijk aangepast’, zegt hoogleraar algemene
rechtswetenschap JanBrouweruitGroningen.
Dat konookniet anders. ‘Bij eenbesmettelijke
ziekte,waarbij de overheid contactenwil beper-
ken, is het lastig ombij familie in te trekken.’
Brouwer ziet dat burgemeesters in coronatijd
vaker kozen voorwaarschuwingenenook voor
dwangsommen, omte voorkomendatbewoners
na eenwaarschuwingopnieuw inde fout gaan.

TOENEMENDE KRITIEK
Degrootste daling vondplaats inRotterdam.De
stad telde in2019nog131woningsluitingen,
twee jaar later 84.Het hardebeleid leidde er tot
discussie: deplaatselijkeRekenkamer vonddat
burgemeester Aboutaleb vaker de vraagmoet
stellenof sluitingwel nodig is.

Aboutaleb isniet de enigediehardoptreedt,
leert een eind vorig jaar verschenenonderzoek
naardeWetDamocles van tweeonderzoekers
vandeRijksuniversiteitGroningen.Burge-
meesters kiezen vaak voor sluiting, omdat ze
waarschuwen te vrijblijvend vinden. Sluiting is
volgensdeonderzoekers populair omdat bur-
gemeesters daarmee in eenklap ‘drugsuit het
pandendewijkhalen’. Afschrikking speelt ook
eenbelangrijke rol.

Dekritiek opdie aanpakneemt echter toe,
niet alleenomdatde grens al bij ietsmeer dan

“
‘Wat er gebeurt rondwo-
ningsluitingenkanniet.De
wetwordt anders toegepast
dandebedoelingwas’
Jan Brouwer
hoogleraar algemeen recht
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. Het aantal gesloten
drugspanden in grote
steden daalde de afgelo-
pen jaren.. Corona maakte burge-
meesters terughouden-
der bij het sluiten van
huizen na drugsvondsten.. De Raad van State
stelt sinds vorig jaar
zwaardere eisen aan het
op straat zetten van be-
woners.

In het kort

Burgemeesters hebben
de bevoegdheid voor
huisuitzettingenwegens
drugshandel. De afge-
lopen twee jaar is er
sprake van een daling
van de toepassing van
hetmiddel.
FOTO: ISTOCK / FDSTUDIO

vijfwietplanten ligt,maar ookomdatdemaat-
regel vaakonschuldigen treft:minderjarige kin-
deren inhuis, of ouders dienietwetenwathun
inwonendemeerderjarige kinduitspookt.

Deproportionaliteit is zoek, klaagden vorig
jaar ombudsmannenuit de grote steden.Dege-
volgen voordebewoners zijn enorm, vooral bij
eenhuurhuis.De corporatie zegt dehuuropen
debewonersbelandenopeen zwarte lijstwaar-
door ze geennieuwhuis krijgen.

Brouwer vindt dat burgemeesters het be-
stuursrechtmisbruikenomburgers te straffen.
‘Daarhebbenwehet strafrecht voor.Wiedrugs
inhuisheeft, krijgt niet alleen temakenmetde
strafrechter,maar ookmet eenburgemeester
die zegt: “Umoet tijdelijk uwwoninguit”. En
vervolgensmet een corporatie die zegt: “Umoet
permanentuwhuis uit” .’

PROPORTIONALITEIT
Rechters steundendie aanpak,maar indeherfst
van2021 leek erwat te veranderen.Dehoogste
bestuursrechter, deRaad vanState, verlegdena
eenkritisch advies dekoers. Rechtersmoeten
beternagaanof sluiting effectief, noodzake-
lijk en evenredig is (lees: in verhouding tot de
feiten).

DeRaad voegdededaadbij hetwoord en zet-
te op6oktober een streepdoor eenbesluit van
Aboutalebomeenhuis te sluitenomdat opde
slaapkamer vandemeerderjarige zoon ruim
tweeons cocaïne, eenweegschaal, plastic zakjes
en€7000warengevonden.

Degevolgen vande sluitingwaren volgensde
Raadgroot.Ookdeandere, onschuldigehuis-
genotenonderwie eenex-kankerpatiënt zou-
denop straat belanden.Debewoners dreigden
ookopde zwarte lijst voorhuurders te komen.
Eenwaarschuwingwas volgensdeRaadbeter
geweest. Brouwer: ‘Wij zeggenal jaren:wat er
gebeurt rondwoningsluitingenkanniet.De

“
‘Het is een
proportioneel
middel tegen
stevige zaken’
Roel Wever
burgemeester Heerlen

Raad vanState stondburgemeesters toedewet
anders toe tepassendandebedoelingwas.On-
middellijke sluitingmagalleen inheel ernstige
gevallen.’

Wever verdedigt de aanpak inHeerlen: ‘Ik
vindhet eenproportioneelmiddel.We treden
niet op alsmenseneenkeerwat proberenmet
eenpaar plantjes.Het gaat bij onsomstevige
zaken, vaakharddrugs, enbij twijfel gevenwe
eerst eenwaarschuwing.’

Het probleemwasdat deRaad vanState vol-
gensBrouwer ‘alle gevallen ernstig vondendie
lijnmeedogenloos toepaste.’ Vanafnumoet
volgensdehoogleraar ‘onomstotelijkworden
aangetoonddathet doel demiddelenheiligt’.
Denieuwebenadering sijpelt door inhet land,
merkt advocaat SjannekedeCromvanWeening
Strafrechtadvocatenaanuitsprakendiede laat-
ste tijdwordengedaan.Rechters toetsen stren-
ger ophet punt van evenredigheid. ‘Er lijkt zich
eenkentering af te tekenen.’

TOESLAGENAFFAIRE
De recente koerswijziginghadeendieperlig-
gendeoorzaak.Niet alleendefiscus, ookde
rechterlijkemacht ligt sindsde toeslagenaffaire
onderhet vergrootglas.Gezagsgetrouwe rech-
ters haddenniet genoegoog voordebelangen
vanouders diebij de toeslagendoordefiscus
gemangeldwerden.

In een ‘reflectierapport’, waarindeRaad van
Statehet eigenoptredenonderde loep nam,
werden in eenbijlagenog eens25beleidsterrei-
nengenoemdwaardeRaadkritischnaarmoet
kijken,waaronderwoningsluitingen.

De speelruimte vanburgemeesterswordt
daardoor kleiner. Zemoetenbeter beargumen-
terenwaaromzemensenuit hunhuis zetten en
zemoetenbeternadenkenover de gevolgen van
hunbesluit voor debewoners.Hoog tijd, vindt
Brouwer. ‘Ditwas ontaard.’

Daling tijdens pandemie
Woningsluitingen wegens drugs in dertien
grotere gemeenten
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Vooral woonhuizen
Schatting panden gebruikt voor ondermijnende
criminaliteit (2019)
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