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De reeks Openbare orde, Veiligheid & Recht probeert een brug te slaan tussen de theorie van  
het recht en de praktijk van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe worden 
monografieën, proefschriften en conferentiebundels uitgebracht onder auspiciën van het 
Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). 

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en onderzoeksinstellingen dat zich ten 
doel stelt onderzoek te bevorderen naar de wijze waarop de publieke en de private sector het recht 
inhoud geven met als doel om hun wederzijdse belangen op een evenwichtige wijze te dienen.

Horecagelegenheden, winkels, openbaar vervoer en voetbalstadions zijn voorbeelden van plaatsen  
die voor het publiek toegankelijk zijn, maar die worden beheerd door particulieren. Mensen maken 
gebruik van dit type semipublieke ruimte om te recreëren, werken, reizen en elkaar te ontmoeten. 
Helaas is ongestoord genot van de voorzieningen in het semipublieke domein niet vanzelfsprekend. 
Om rellen bij voetbalwedstrijden, winkeldiefstallen en agressie in het openbaar vervoer te voorkomen 
en te bestrijden, richten particuliere beheerders eigen sanctiestelsels in. Een bekend voorbeeld in  
de context van het voetbal is het stadionverbod. Om de doelmatigheid van het particuliere 
veiligheidsbeleid te vergroten werken de particuliere beheerders samen met de overheid. 

Dit roept vragen op: hoe ver kunnen particuliere beheerders gaan om hun personeel en klanten te 
beschermen tegen de overlast van een ander en waar ligt hier een taak voor de overheid? Om deze 
vragen te beantwoorden, biedt dit boek een analyse van de verschillende juridische instrumenten  
die de particulieren tot hun beschikking hebben, de toepasselijkheid van grondrechten, de 
beschikbaarheid van adequate rechtsbescherming en de juridische toelaatbaarheid van 
samenwerking tussen de overheid en de particuliere beheerders.
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