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1   Inleiding: de adviesaanvraag 
 
 
De in de adviesaanvraag (uw brief van 7 september 2006, met kenmerk BZ/2006.978) geschetste 
probleemstelling valt in drie onderdelen uiteen, namelijk: 
- Wat is de reikwijdte van de demonstratievrijheid en van de Wet openbare manifestaties? 

Wanneer is deze wet (nog) van toepassing op bepaalde typen van manifestaties, in het bijzon-
der op betogingen die elementen van een evenement in zich hebben (bijvoorbeeld het gebruik 
van muziek en een podium om deelnemers te vermaken en de verkoop of het uitdelen van 
versnaperingen aan de demonstranten)? 

- Wanneer kunnen grenzen worden gesteld aan de duur van een demonstratie of beperkingen 
worden opgelegd aan (elementen van) een demonstratie, omdat sprake is van activiteiten die 
op andere gronden vergunningplichtig zijn (zoals de bouw van een podium of tent of het ver-
zorgen van een optreden waarvoor een evenementenvergunning vereist is). 

- In hoeverre is het mogelijk met betrekking tot bovenstaande vraagpunten een algemene be-
leidslijn vast te stellen, waaraan concrete aanvragen/kennisgevingen kunnen worden getoetst? 

Centraal in de adviesaanvraag staat de vraag naar de reikwijdte van de demonstratievrijheid zoals 
beschermd door de Grondwet en de Wet Openbare Manifestaties (hierna: WOM). In welke geval-
len is het regime van de WOM, inclusief de daaruit voortvloeiende kennisgevingsplicht, van toe-
passing en in welke gevallen valt een activiteit onder een ander wettelijk regime? Dit andere wet-
telijk regime kan daarbij bestaan uit een regelstelsel op grond waarvan de activiteit vergunning-
plichtig is, bijvoorbeeld een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (met de bijbehorende aanvraagtermijnen die langer zijn dan bij de kennisgevings-
plicht op grond van de WOM). Er kan echter ook een regelstelsel van toepassing zijn waaruit 
geen enkele vergunnings- of kennisgevingsplicht voortvloeit, bijvoorbeeld omdat het gaat om een 
meningsuiting die beschermd wordt door artikel 7 lid 1 Grondwet. Daarnaast speelt hierbij de 
vraag in hoeverre algemene regelstelsels die in beginsel niet specifiek betrekking hebben op de-
monstraties toch van invloed kunnen zijn op de besluitvorming rondom demonstraties. 
 
Om op bovenstaande vragen een antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om allereerst stil 
te staan bij de karakterisering van de demonstratievrijheid zoals gegarandeerd door artikel 9 
Grondwet, door de WOM en door internationale mensenrechtenverdragen zoals het Europees 
verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De tweede para-
graaf van dit advies is daaraan gewijd. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de beperkingen 
op de betogingsvrijheid die Grondwet, WOM en de mensenrechtenverdragen toelaatbaar achten. 
In de vierde paragraaf wordt bezien in hoeverre in jurisprudentie en/of literatuur concrete aan-
knopingspunten zijn te vinden met betrekking tot de grens tussen demonstraties die onder het re-
gime van de WOM vallen en andere activiteiten. In de vijfde en laatste paragraaf worden conclu-
sies getrokken en enkele aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot een door het gemeente-
bestuur te volgen beleidslijn bij de beoordeling van aanvragen en kennisgevingen. Deze zijn zo-
veel mogelijk gegroepeerd aan de hand van de diverse fasen van beoordeling en besluitvorming 
door de lokale overheid met betrekking tot demonstraties: 
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- algemene voorlichting en informatieverstrekking aan het publiek met betrekking tot de moge-

lijkheid van het organiseren van demonstraties;  
- kennisgeving van een te houden demonstratie aan de burgemeester; 
- vooroverleg tussen lokaal bestuur, politie en organisatoren van de demonstratie en het uit-

vaardigen van eventuele beperkende voorschriften naar aanleiding daarvan; 
- het feitelijk plaatsvinden van en de feitelijke ordehandhaving tijdens een demonstratie.1 
 
Voor het goede begrip zij opgemerkt dat in het hiernavolgende de begrippen demonstratie en be-
toging als synoniem worden gebruikt. 

                                                 
1 Als laatste fase van het overheidsoptreden m.b.t. demonstraties zou nog de fase van de ‘nasleep’ kunnen worden 
onderscheiden, waarin dan zaken aan de orde kunnen zijn als het strafrechtelijk vervolgen van demonstranten van-
wege het plegen van strafbare feiten of het aansprakelijk stellen van personen voor veroorzaakte schade. Aangezien 
deze zaken niet meer onder de directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen, blijft de nasleep-fase 
verder buiten beschouwing.  
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2   Kenmerken en karakter van de demonstratievrijheid 
 
 
2.1   Grondwet en WOM 
 
2.1.1   Karakterbepalende elementen 
 
In de Grondwet wordt de demonstratievrijheid beschermd door artikel 9. Dit artikel heeft sinds de 
grondwetsherziening van 1983 een plaats in de Grondwet en heeft betrekking op zowel vergade-
ringen als betogingen. Het luidt als volgt: 
 

1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid 
volgens de wet. 
2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en 
ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

 
In de grondwetsherzieningsprocedure die uitmondde in de Grondwet 1983 is diverse malen aan-
dacht besteed aan de reikwijdte van de betogingsvrijheid.2 De regering was van mening dat de 
betoging zich ‘als uitings- en participatievorm’ een zodanige plaats in de samenleving had ver-
worven, dat opneming van het betogingsrecht onder de grondwettelijke grondrechten gerecht-
vaardigd was. De regering ging daarbij uit van een karakterisering van de betoging ‘als middel 
om, liefst met zoveel mogelijk mensen, in het openbaar uiting te geven aan gevoelens of wensen 
op maatschappelijk en politiek gebied’ en benadrukte dat voor hen die geen gebruik kunnen ma-
ken van de drukpers of andere communicatiemedia, de betoging veelal de enige mogelijkheid 
vormt om deze gevoelens of wensen te uiten.3 Daarnaast gaf de regering aan dat vergaderingen 
en betogingen ‘naar hun uiterlijke verschijningsvorm als gelijksoortige fenomenen zijn aan te 
merken en de overgang tussen beide dikwijls niet te achterhalen is’.4 Dit vormde de reden om één 
grondwetsartikel op te stellen over zowel de vergader- als de betogingsvrijheid. 
De weergegeven karakterisering geeft aan dat bij de betogingsvrijheid drie elementen centraal 
staan: het element van gemeenschappelijkheid/collectiviteit, het element van openbaarheid en het 
element van meningsuiting (het naar voren brengen van een standpunt of opinie dan wel aandacht 
vragen voor een bepaald onderwerp). Alle drie de elementen werden essentieel geacht voor het 
bestaan van een betoging die onder de bescherming van artikel 9 Grondwet valt. Zij worden hier-
onder dan ook uitgediept. Daarnaast maakt de karakterisering duidelijk dat de betogingsvrijheid 
een nauwe relatie heeft met de bescherming van de vrijheid van meningsuiting zoals geboden 
door artikel 7 Grondwet. Bij enkele aspecten van deze nauwe relatie wordt apart stilgestaan. 

                                                 
2 Zie voor een overzicht: Tj. Gerbranda & M. Kroes, Grondrechten Evaluatie-Onderzoek – Documentatierapport, 
deel 3, p. 9-2 t/m 9-4 en A.E. Schilder, Het recht tot vergadering en betoging – Een vergelijkende studie naar het 
Nederlandse en Westduitse recht (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1989, p 24-57. 
3 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 38-39. 
4 Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 34. 
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2.1.2   Collectiviteit 
 
Bij de totstandkoming van artikel 9 Grondwet is uitgegaan van een begrip betoging waarbij spra-
ke is van een collectieve meningsuiting door een groep personen die een beoogde onderlinge 
band heeft en een gemeenschappelijk standpunt manifesteert.5 Blijkens de totstandkomingsge-
schiedenis van de WOM hebben de manifestaties waarvoor deze wet een regeling geeft als “ge-
meenschappelijk kenmerk (...) dat zij strekken tot uiting van gedachten, gevoelens of overtuigin-
gen in min of meer collectief verband”.6 Ook bij de totstandkoming van de WOM is derhalve het 
element van collectiviteit benadrukt. Tegelijkertijd moet bij de omvang van het collectief een zeer 
genuanceerde benadering worden gehanteerd. Uit de hierboven aangehaalde bewoordingen wordt 
doorgaans afgeleid dat een betoging weliswaar enige omvang zal moeten hebben wil zij als zoda-
nig kunnen worden aangemerkt, maar dat ook de collectieve uiting door een kleine groep(ering) 
onder het bereik van de WOM kan vallen. In de memorie van antwoord bij het voorstel voor de 
Wet Openbare Manifestaties gaf de regering aan dat naar haar mening reeds sprake kon zijn van 
een collectieve meningsuiting wanneer daaraan twee personen deelnemen.7 Tevens valt uit de 
jurisprudentie af te leiden dat onder bepaalde omstandigheden het optreden van een enkeling dat 
in tijd en plaats nauw verbonden is met een aanwezig demonstrerend collectief als ‘niet los te 
koppelen’ onderdeel van de betoging wordt gezien,8 waardoor het valt onder de reikwijdte van 
artikel 9 Grondwet en van de WOM – en dus niet onder de reikwijdte van het recht om zonder 
voorafgaand verlof vanwege de inhoud, anders dan door drukpers,9 radio of televisie, gedachten 
of gevoelens te openbaren (artikel 7 lid 3 Grondwet).10 
Dit is overigens in lijn met de totstandkomingsgeschiedenis van de WOM. Daarin is namelijk 
naar voren gebracht dat, hoewel het in artikel 9 Grondwet neergelegde recht op betoging raak-
vlakken heeft met de uitingsvrijheid zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 Grondwet en er niet altijd een 
scherpe grens te trekken zal zijn tussen collectieve en individuele vormen van meningsuiting, bij 
zogenaamde randgevallen in beginsel artikel 9 Grondwet en dus ook het regime van de WOM 
van toepassing geacht moeten worden.11 

                                                 
5 Schilder 1989 (supra noot 2), p. 32-33. De ‘beoogde onderlinge band’ waarvan sprake moet zijn, staat er overigens 
niet aan in de weg dat een op zeer korte termijn of min of meer ‘spontaan’ ontstaande samenkomst op zich aange-
merkt zou kunnen worden als een betoging. De onderlinge band die vereist wordt, duidt vooral op een bewust geza-
menlijk optrekken en is niet afhankelijk van een tevoren opgesteld plan. Dat een dergelijke spontane samenkomst in 
beginsel gedefinieerd kan worden als een betoging staat overigens nog los van de (vervolg)vraag of die betoging dan 
ook toegelaten moet worden, waarop in § 3.1.1 (bij de bespreking van artikel 7 WOM) en § 3.2 nader wordt inge-
gaan. 
6 Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 8. 
7 Kamerstukken II 1986/87, 19 472, nr. 5, p. 8. in de literatuur wordt wel opgemerkt dat een ‘eenpersoonsbetoging’ in 
elk geval als meningsuiting in de zin van artikel 7 lid 3 Grw. zal moeten worden aangemerkt, maar dat geenszins valt 
uit te sluiten dat deze ook de bescherming geniet van art. 9 Grw. 
8 Gerechtshof ’s-Gravenhage 10 mei 2004, zaaknr. 22/001264-04 (niet gepubliceerd), aangehaald in de conclusie 
(m.n. § 12) van AG Vellinga bij HR 17 oktober 2006, LJN AU6741. 
9 Dat demonstraties niet vallen onder de bescherming van de drukpersvrijheid van art. 7 (huidig lid 1) Grw. werd 
reeds duidelijk in HR 30 mei 1967, NJ 1968, 5 (Vietnam II); zie ook HR 17 februari 1981, NJ 1981, 299 (APV Hel-
den). 
10 In § 2.1.5 wordt nog nader stilgestaan bij de problematiek van zogenoemde ‘eenmansprotesten’. 
11 Kamerstukken II 1986/87, 19 472, nr. 3, p. 8.   
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2.1.3   Openbaarheid 
 
Met betrekking tot het element openbaarheid is het relevant dat in de WOM onderscheid wordt 
gemaakt tussen openbare en andere dan openbare plaatsen. Voor manifestaties op andere dan 
openbare plaatsen geldt een lichter regime dan op de openbare plaatsen (de kennisgevingsplicht 
van artikel 3 WOM en de regelgevende bevoegdheid voor de gemeenteraad van artikel 4 WOM 
gelden alleen voor openbare plaatsen). Onder ‘openbare plaats’ verstaat artikel 1 lid 1 sub b 
WOM: ‘een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek’. Hier-
mee is bedoeld aan te geven dat het moet gaan om plaatsen waar het in beginsel een ieder vrij 
staat er te komen en te vertoeven en dat voor de toegang tot die plaats geen beletselen gelden in 
de vorm van een meldingsplicht, de eis van een voorafgaand verlof, of de heffing van een toe-
gangsprijs (reden waarom onder meer stadions, warenhuizen, restaurants, musea, ziekenhuizen, 
kerken, postkantoren en gebouwen van andere publieke diensten niet als ‘openbare plaatsen’ 
worden aangemerkt).12 In de memorie van toelichting bij de WOM zijn ‘de straat’, de openbare 
wegen, waterwegen en (recreatie)plassen, de openbare plantsoenen, speelweiden en parken en de 
voor ieder vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages, van winkelgalerijen, van stati-
onshallen en van vliegvelden nadrukkelijk wel als openbare plaatsen aangemerkt.13 Daarbij zij 
opgemerkt dat deze laatste plaatsen heel wel particulier eigendom kunnen zijn, hetgeen – los van 
de toepasselijkheid van het WOM-regime – de vraag oproept in hoeverre de eigenaar het recht 
heeft de demonstratie te verbieden of anderszins onmogelijk te maken (bijvoorbeeld door de toe-
gang te weigeren) en in hoeverre de demonstranten in de zogenaamde ‘horizontale verhouding’ 
tot de particuliere eigenaar een beroep kunnen doen op hun grondrecht van betogingsvrijheid. In 
het kader van dit advies wordt daar niet nader op ingegaan, nu het hier steeds gaat om de beper-
kingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur.14   
 
2.1.4   Meningsuiting 
 
Al bij de voorbereiding van artikel 9 Grondwet gaf de regering aan dat het bij de betogingsvrij-
heid gaat om ‘het uiting geven aan gevoelens of wensen’. Het onderwerp van de uiting kan – bin-

                                                 
12 Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 15-16. 
13 Ibidem. 
14 Er is over deze problematiek weinig richtinggevende jurisprudentie voorhanden. Schilder 1989 (supra noot 2), p. 
48 betoogt dat de demonstratievrijheid wel een zekere horizontale werking heeft, maar dat het niet zo kan zijn dat de 
eigenaar of rechthebbende daarmee ook strikt gebonden is aan de beperkingen die de Grondwet stelt aan het ingrij-
pen in de demonstratievrijheid. Zo ligt het niet voor de hand een particuliere eigenaar te binden aan de doelcriteria 
uit de beperkingsclausule van art. 9 lid 2 Grw., wel zal een geheel willekeurig of algemeen demonstratieverbod op-
gelegd door de eigenaar zijns inziens in strijd zijn met het grondrecht. Uit EHRM 6 mei 2003, EHRC 2003, 55 (Ap-
pleby e.a. t. VK), kan worden afgeleid dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat uit de 
EVRM-bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering (art. 10 en 11 EVRM) geen 
ongelimiteerd recht tot toegang op het eigendom van een ander voortvloeit, maar dat als een verbod op toegang re-
sulteert in de afwezigheid van enige effectieve uitoefening van de vrijheid van meningsuiting binnen een bepaalde 
gemeente, het Hof niet uitsluit dat de overheid de positieve verplichting draagt om het eigendomsrecht te reguleren 
in die zin dat de meningsuiting niet zo drastisch wordt beperkt. In de onderhavige zaak bestonden voor de klagers 
evenwel alternatieve mogelijkheden om hun mening te uiten. Zie voor meer informatie over de op dit soort plaatsen 
toepasselijke rechtsregimes de noot van Brouwer en Schilder bij AB 2004/319. 
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nen de door de (straf)wet gestelde grenzen – echter zeer divers zijn en hoeft niet beperkt te blij-
ven tot het ‘maatschappelijk of politiek gebied’. Evenmin is beslissend of men uitdrukkelijk voor 
of tegen iets is. Wel is relevant dat sprake is van een meningsuiting die nadrukkelijk – via span-
doeken, spreekkoren etc. – onder de aandacht van anderen, het publiek, de media, het verant-
woordelijk openbaar bestuur of de directie van bedrijven, wordt gebracht.15 Ten aanzien van het 
element van meningsuiting valt uit de totstandkoming van de WOM af te leiden dat deze wet 
geen betrekking heeft op optochten of bijeenkomsten die ‘niet of niet primair het karakter van 
gemeenschappelijke meningsuiting hebben’,16 zoals Sinterklaas- en carnavalsoptochten, bloe-
mencorso’s en openluchttheatervoorstellingen. In de literatuur is hierop kritiek geuit.17 De rege-
ring gaf toe dat er altijd sprake zal blijven van grensgevallen tussen door de WOM bestreken ui-
tingen en andere uitingen. Zij formuleerde echter het uitgangspunt dat indien vertoningen en ui-
tingen die normaal gesproken vallen onder de bescherming van artikel 7 lid 3 Grondwet, ook 
aangemerkt kunnen worden als een betoging, het regime van de WOM van toepassing is. Conse-
quentie daarvan is, zo voegen wij toe, dat dan ook aangehaakt moet worden bij de jurisprudentie 
die daarop betrekking heeft. 
Voor de bepaling van de reikwijdte van de demonstratievrijheid is dit in zoverre van belang dat 
uit de totstandkoming van artikel 9 Grondwet en van de WOM valt af te leiden dat de activiteiten 
die niet direct in relatie staan tot het collectief uiten van een mening minder snel onder de grond-
rechtelijke bescherming zullen vallen.18 Hierbij past echter de nuancering dat hierover bij de 
mondelinge behandeling van de WOM in de Tweede Kamer van regeringszijde zeer ‘voorzichti-
ge’ bewoordingen zijn gebruikt: ‘Ik kan mij goed voorstellen dat een bepaalde manifestatie in het 
algemeen als een betoging kan worden beschouwd, maar dat elementen ervan wegens hun aard 
en effect – bijvoorbeeld een blokkade van een gebouw tijdens een betoging – niet als zodanig 
worden aangemerkt en dus niet onder de wettelijke bescherming van het recht tot betoging wor-
den gebracht’.19 In de literatuur wordt deze voorzichtigheid in het algemeen beaamd: een scherpe 
afbakening tussen ‘echte’ grondwettelijk beschermde betogingen en als een betoging vermomde 
dwangmiddelen is niet te geven.20 Een betoging van enige omvang levert steeds een zekere mate 
van dwang – of afgedwongen overlast – op, al was het maar voor het verkeer. Zulke dwang kan 
zelfs mede het doel van de betoging zijn. Het antwoord op de vraag of een bepaalde actie onder 
de reikwijdte van het betogingsrecht valt, kan dan ook niet zonder meer afhangen van het al dan 

                                                 
15 Handelingen II 1987/88, p. 2231 e.v. Tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel ging met niet uit van 
‘stille’ protestmarsen. Aangenomen moet worden dat ook een nadrukkelijk ‘stilzwijgend’ verblijf op een bepaalde 
locatie dat gericht is op het aandacht vragen voor een bepaalde situatie of een bepaalde gebeurtenis kan worden be-
schouwd als een vorm van meningsuiting. 
16 Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 8. 
17 C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer: Kluwer 1987, p. 92; A.W. Heringa, 
‘Concept-voorstel van een wet openbare manifestaties’, NJCM-Bulletin 1985, p. 156 e.v. 
18 Zie bijv. Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 33: ‘Dit brengt mee, dat acties, waarvan de hoedanigheid van 
gemeenschappelijke meningsuiting op de achtergrond is geraakt en die het karakter hebben van dwangmaatregelen 
jegens de overheid of jegens derden, zoals dat bij blokkades van wegen en waterwegen het geval kan zijn, geen beto-
gingen in de zin van artikel 9 Grondwet zijn.’ 
19 Minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk in Handelingen II 1987/88, dl. 41, p. 2235. 
20 Zie o.m. Kortmann 1987 (supra noot 17), p. 92 en 326; Schilder 1989 (supra noot 2), p. 37, B.J.M. van der Meu-
len, ‘Artikel 9’, in A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer: 
Tjeenk Willink 2000, p. 149. 
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niet toebrengen van schade.21 Enige schade – bijvoorbeeld vertragingsschade voor verkeersdeel-
nemers – is bij een betoging haast onvermijdelijk. In het algemeen zullen echter bijvoorbeeld ook 
blokkadeacties aangemerkt moeten worden al grondrechtelijk beschermde betogingen, omdat zij 
in voldoende mate voldoen aan de kenmerken van een betoging. Dat zou anders kunnen worden 
indien men met een blokkade rechtstreeks een bepaalde handeling of besluit probeert af te dwin-
gen. In dat geval dient deze niet meer als middel om aandacht voor een bepaald standpunt of een 
bepaalde wens te krijgen, maar (ver)wordt de actie tot een doel op zich (om bijvoorbeeld oneven-
redige schade toe te brengen aan een bedrijf of overheidsinstantie).22 De beoordeling is evenwel 
altijd sterk afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval.23 
Een scherpe afbakening is echter ook van slechts beperkt belang. Grondrechtelijke bescherming 
voor een betoging in de vorm van (bijvoorbeeld) een blokkadeactie staat immers niet in de weg 
aan het stellen van grenzen of het opleggen van beperkingen aan die actie door de (lokale) autori-
teiten. Die grenzen en beperkingen kunnen erop neerkomen dat de duur van de blokkade sterk 
beperkt wordt of dat deze vorm van demonstratieve actie zelfs geheel wordt verboden, bijvoor-
beeld omdat de (brand)veiligheid van een gebouw waarin grote groepen personen bijeen zijn 
(denk aan een congrescentrum of beursgebouw) niet toelaat dat de vrije doorgang bij uitgangen te 
zeer worden geblokkeerd.24 Daarbij zal evenwel het regime van de WOM – of bij (dreigende) 
zeer ernstige wanordelijkheden dat van de noodbevelen of -verordeningen van artikel 175 en 176 
Gemeentewet – gebruikt moeten worden (zie daarover nader § 3). Bovendien zullen de lokale 
autoriteiten moeten opereren binnen de grenzen zoals die voortvloeien uit de verdragsrechtelijke 
bescherming van de demonstratievrijheid. 
 
2.1.5  Relatie met de (individuele) uitingsvrijheid van artikel 7 Grondwet 
 
In § 2.1.2 kwam al even de grens tussen collectieve uitingen – die als demonstratie kunnen wor-
den aangemerkt – en individuele uitingen aan de orde. Opgemerkt zij dat artikel 7 lid 3 Grond-
wet, dat betrekking heeft op het uiten van gedachten of gevoelens op ander wijze dan via de druk-
pers, de radio of de televisie, voor de lokale autoriteiten in beginsel meer mogelijkheden biedt om 
de betreffende uiting aan beperkingen te onderwerpen dan artikel 9 Grondwet, zodat een beroep 
op dit artikel de justitiabele geen extra vrijheid op zal leveren. Artikel 7 lid 3 gaat uit van een ui-
tingsvrijheid ‘zonder voorafgaand verlof wegens de inhoud’. Dat wil zeggen dat het de formele 
                                                 
21 Dit laat overigens onverlet dat, wanneer deelnemers aan een betoging doelbewust schade toebrengen (bijvoorbeeld 
vernielingen of plunderingen), dergelijk handelen als strafbaar feit zal kunnen worden aangemerkt. In HR 24 maart 
1987, NJ 1987, 705, m.nt. ThWvV, werd m.b.t. vernielingen bij een betoging een beroep op het ontbreken van mate-
riële wederrechtelijkheid afgewezen. 
22 Vgl. Schilder 1989 (supra noot 2), p. 37. In gevallen van frequente, ernstige en langdurige overlast/verkeers-
ontwrichting/schade kan uit de EG-rechtelijke bescherming van het vrij verkeer van goederen en personen een ver-
plichting voor de overheid voortvloeien om op te treden tegen blokkadeacties.  
23 In § 3 worden enkele rechterlijke uitspraken over blokkadeacties besproken. Zie over blokkadeacties en de be-
voegdheid van de wegbeheerder tot het uitoefenen van bestuursdwang: H.Ph.J.A.M. Hennekens, Openbare-
orderecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 127-128. 
24 In dat verband is dan ook relevant dat uit de EVRM-bescherming van het recht op leven wel een zorgplicht voor 
de overheid wordt afgeleid om adequate maatregelen te treffen in situaties waarin duidelijk is dat de veiligheid van 
een bepaalde persoon of groep personen in gevaar is. Zie o.m. EHRM 28 oktober 1998, Reports 1998-VIII 
(Osman/VK), § 116 en EHRM 30 november 2005, AB 2005, 43, m.nt. Woltjer (Öner-yildiz t. Turkije), § 89-90. 
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en de lagere wetgever vrijstaat om preventieve beperkingen te stellen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een vergunningstelsel (in tegenstelling tot het kennisgevingsstelsel op grond van de WOM), 
zolang deze maar geen betrekking hebben op de inhoud van de uiting.25 De beperkingen kunnen 
derhalve wel betrekking hebben op zaken als het tijdstip, de tijdsduur of de plaats waar de uiting 
plaatsvindt en op het geproduceerde geluidsniveau, mits deze niet zover gaan dat zij van de be-
treffende uitingswijze ‘geen gebruik van enige betekenis’ overlaten.26 Bovendien is de overheid 
bij het stellen van beperkingen op de uitingsvrijheid ex artikel 7 lid 3 Grondwet niet gebonden 
aan de aan de gelimiteerde hoeveelheid van drie doelcriteria uit artikel 9 lid 2 Grondwet. Hier-
door kan het gemeentebestuur volgens artikel 7 lid 3 Grondwet een besluit tot het stellen van 
grenzen aan een bepaalde uitingswijze ook baseren op andere gronden dan de bescherming van 
de gezondheid, het belang van het verkeer en het belang van de bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. 
Een uitzondering wordt wellicht gevormd door de situatie waarin wordt betoogd dat voor een 
eenpersoonsdemonstratie niet de uit de WOM en de gemeentelijke APV voortvloeiende plicht tot 
voorafgaande kennisgeving geldt. De Nationale Ombudsman heeft in een recent oordeel uitge-
sproken dat een zogenaamd ‘eenmansprotest’ niet valt onder het regime van de WOM, en dus 
ook niet onder de verplichting tot voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester, omdat aan 
een eenmansprotest het ‘collectieve’ karakter ontbreekt en de WOM blijkens de totstandko-
mingsgeschiedenis alleen betrekking heeft op ‘collectieve’ acties.27 De Ombudsman gaat in dit 
oordeel niet in op de eventuele toepasselijkheid van artikel 7 lid 3 Grondwet (dat in beginsel een 
vergunningenstelsel toelaat). Het zou ook zeer merkwaardig zijn om het standpunt in te nemen 
dat een demonstratie waaraan veel personen deelnemen onder het ‘lichte’ kennisgevingsregime 
van de WOM valt en de eenmansprotestactie – die in beginsel minder verkeers- en ordeproble-
men zal opleveren – onder een beperkender vergunningenstelsel gebracht kan worden. In het licht 
van de toepasselijkheid van artikel 7 lid 3 Grondwet op dergelijke eenmansprotesten zou dit in 
theorie misschien wel denkbaar zijn, het zou echter in de praktijk een zeer scheef beeld opleve-
ren, dat als onlogisch en niet passend in het systeem van de Grondwet moet worden afgewezen. 
 
 
2.2   De mensenrechtenverdragen 
 
                                                 
25 Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 26. Ingevolge de tweede volzin van art. 7 lid 3 is (voorafgaand) toezicht 
op de inhoud wel toegestaan bij vertoningen die toegankelijk zijn voor jongeren onder de 16 jaar met het oog op de 
bescherming van de goede zeden. 
26 Bij de totstandkoming van art. 7 lid 3 Grw. merkte de regering op dat dergelijk voorschriften ‘niet zo ver mogen 
gaan dat aan een middel van openbaarmaking, dat naast andere middelen zelfstandige betekenis heeft en met het oog 
op de openbaarmaking in een bepaalde behoefte kan voorzien, redelijkerwijs geen gebruik van enige betekenis wordt 
gelaten’ (Kamerstukken II 1975/76, 13 873, nr. 4, p. 92 en Kamerstukken I 1976/77, 13 873, nr. 55b, p. 39). Ook in 
de jurisprudentie wordt deze redenering  – die wel wordt aangeduid als het ‘Nuth-criterium’ en afkomstig is uit de 
jurisprudentie over de drukpersvrijheid van art. 7 lid 1 Grw., HR 17 maart 1953, NJ 1953, 389 (Nuth) – gehanteerd. 
Zie o.m. ARRS 19 januari 1987, AB 1988, 58. n.nt. P.J. Boon; ABRS 5 januari 1996, AB 1996, 179, m.nt. J.A. Hof-
man. 
27 No 5 april 2006, JB 2006, 121. Ook Schilder 1989 (supra noot 2), p. 27 gaat er van uit dat voor toepasselijkheid 
van art. 9 Grw. en de WOM een uiting door een collectief van ten minste twee personen noodzakelijk is. Bij slechts 
één persoon is volgens hem de uitingsvrijheid van art. 7 Grw. aan de orde. 
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De vrijheid van vergadering en betoging is gegarandeerd in artikel 11 EVRM en artikel 21 van 
het VN-Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). In de originele Engelse tekst 
van beide artikelen wordt de term ‘assembly’ gebezigd, een breed begrip dat allerhande vergade-
ringen, samenkomsten, processies, betogingen etc. dekt. Met name de jurisprudentie over artikel 
11 EVRM heeft hier toegevoegde waarde.28 Dit artikel luidt als volgt:  
 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met 
inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan 
te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan 
die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden 
en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen 
worden gesteld aan de uitoefening van deze  rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie 
of van het ambtelijk apparaat van de Staat. 

 
Het EHRM merkt in zijn jurisprudentie met betrekking tot demonstraties artikel 11 EVRM over 
de vergadervrijheid aan als een ‘lex specialis’ ten opzichte van artikel 10 EVRM over de vrijheid 
van meningsuiting.29 Het EHRM geeft daarbij doorgaans aan dat de vergadervrijheid wel (nauw) 
verband houdt met de vrijheid van meningsuiting en ook in het licht daarvan moet worden geïn-
terpreteerd.30 Tevens hanteert het EHRM het uitgangspunt dat het recht op vreedzame vergade-
ring (en betoging) dient te worden beschouwd als één van de fundamenten van een democratische 
samenleving en om die reden niet restrictief geïnterpreteerd mag worden. Allerhande samenkom-
sten worden onder de bescherming van dit artikel gebracht: privé-vergaderingen, vergaderingen 
op de openbare weg, optochten, een twee maanden durende kerkbezetting (kerkasiel) om aan-
dacht te vragen voor de moeilijke positie van personen zonder geldige verblijfspapieren, sit-in 
blokkades op de openbare weg. Met een beroep op artikel 11 EVRM kan echter geen recht op 

                                                 
28 De jurisprudentie m.b.t. artikel 21 IVBPR is veel beperkter en voegt niets wezenlijks toe aan de EVRM-
jurisprudentie van het Europees Hof (en de vroegere Europese Commissie) voor de Rechten van de Mens in Straats-
burg. Daarom wordt hieraan geen aparte aandacht besteed. 
29 Dit is althans het geval in zaken die betrekking hebben op grootschalige demonstraties en protestacties. Zie o.m. 
EHRM 21 juni 1988, NJ 1991, 641 (Plattform Ärzte für das Leben) en EHRM 9 april 2002, EHRC 2002,  42, m.nt. 
Gerards (Cissé t. Frankrijk). Zaken die wat kleinschaliger protestacties – zoals de verstoring van jachtpartijen door 
een groep dierenbeschermingsactivisten of de bezetting van een bouwterrein door enkele milieuactivisten – betrof-
fen, zijn door het EHRM ook wel beoordeeld onder de reikwijdte van artikel 10 EVRM. Zie EHRM 23 september 
1998, Reports 1998-VII, appl.no. 24838/94 (Steel e.a. t. VK) en EHRM 25 november 1999, EHRC 2000, 11, m.nt. 
Janssen (Hashman en Harrup t. VK). 
30 Zie o.m. EHRM 26 april 1991, NJ 1992, 455, m.nt Dommering (Ezelin t. Frankrijk). In § 37 van dit arrest om-
schrijft het EHRM de samenhang tussen artikel 10 en 11 EVRM als volgt: ‘Notwithstanding its autonomous role and 
particular sphere of application, Article 11 must (…) also be considered in the light of Article 10 (…). The protection 
of personal opinion, secured by Article 10, is one of the objectives of freedom of peaceful assembly as enshrined in 
Article 11.’ Interpretatie van de vergadervrijheid in het licht van de meer algemene vrijheid van meningsuiting vindt 
vooral plaats indien tussenkomst van de overheid tegen een vergadering of betoging waarover geklaagd wordt ten 
minste gedeeltelijk een reactie was op standpunten of uitspraken van deelnemers. 
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toegang tot een openbare plaats, noch een recht om voor louter sociale redenen bijeen te komen 
waar men wil, worden afgedwongen.31 
De bescherming van artikel 11 EVRM (en 21 IVBPR) is beperkt tot vreedzame vergaderingen of 
bijeenkomsten. Tot dusverre is echter nimmer een expliciete definitie van het begrip vreedzaam 
gegeven. Duidelijk is wel dat het enkele feit dat een ordeverstoring plaatsvindt of dreigt doordat 
een demonstratie reacties oproept van het publiek of van tegendemonstranten geenszins maakt 
dat deze niet meer onder de bescherming van het recht op vreedzame vergadering valt: 
 

‘The possibility of violent counter demonstrations, or the possibility of extremists with violent in-
tentions, not members of the organising association joining the demonstration, cannot as such take 
away [the freedom of peaceful assembly]. Even if there is a real risk of a public procession result-
ing in disorder does not for this reason alone fall outside the scope of Article 11(1) of the Conven-
tion.’32 

 
Wat betreft reacties van publiek of tegendemonstranten heeft het EHRM juist geoordeeld dat ar-
tikel 11 EVRM niet alleen een onthoudingsplicht voor de overheid bevat, maar ook positieve 
maatregelen vergt om de demonstratievrijheid van een bepaalde groep daadwerkelijk mogelijk te 
maken. De overheid dient redelijke en passende maatregelen te nemen om te zorgen dat rechtma-
tige demonstraties vreedzaam kunnen verlopen en in dit verband onder meer voldoende politie 
inzetten om de betogers te beschermen tegen eventuele vijandige reacties. Het gaat hier om een 
verplichting tot het nemen van beschermende maatregelen (een inspanningsverplichting om een 
veilig en vreedzaam verloop zo goed mogelijk te garanderen), niet om het boeken van resulta-
ten.33 
Voor een demonstrant komt een beroep op artikel 11 EVRM niet te vervallen indien tijdens de 
demonstratie door anderen sporadisch geweld of andere strafbare handelingen zijn begaan, mits 
hijzelf in zijn intenties en gedrag vreedzaam blijft.34 Het gewicht van de demonstratievrijheid 
wordt in de Europese jurisprudentie zo groot geacht dat de uitoefening van dit recht ook voorrang 
kan krijgen indien andere zwaarwegende en Europeesrechtelijk beschermde belangen (zoals bij-
voorbeeld het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie) daardoor in een bepaalde mate 
in het gedrang komen.35 Wanneer de organisatoren en deelnemers van een betoging echter ge-
welddadige bedoelingen hebben, wordt de bijeenkomst niet beschermd door artikel 11 EVRM.36  
 
 
2.3   Enkele (tussen)conclusies 
 

                                                 
31 J. vande Lanotte & Y. Haeck (eds.), Handboek EVRM, deel 2, vol. II, p. 9-11, met diverse verwijzingen naar 
Straatsburgse uitspraken. 
32 ECieRM 16 juli 1980, appl. no. 8440/78 D&R 21, p. 148 (Christians against Racism and Fascism t. VK). 
33 EHRM 21 juni 1988, NJ 1991, 641 (Plattform Ärzte für das Leben). 
34 EHRM 26 april 1991, NJ 1992, 455, m.nt Dommering (Ezelin t. Frankrijk). 
35 HvJEG 12 juni 2003, C-112/00 (Schmidberger t. Oostenrijk), EHRC 2003, 64, m.nt. Woltjer. 
36 EHRM 2 oktober 2001, RJ&D 2001-IX (Stankov and United Macedonian Organisation Ilinden t. Bulgarije).  
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Wat levert het bovenstaande op aan handvatten met betrekking tot een afbakening van de reik-
wijdte van de demonstratievrijheid, met name ten opzichte van andere (vergunningplichtige) eve-
nementen? 
– Er is geen wezenlijk verschil tussen de reikwijdte van de grondwettelijke bescherming van de 

demonstratievrijheid en de bescherming ingevolge de mensenrechtenverdragen (in het bij-
zonder het EVRM). 

– Het is moeilijk om heel duidelijke en scherpe grenzen te trekken tussen activiteiten die wel 
onder demonstratievrijheid vallen en activiteiten die niet de grondrechtelijke bescherming 
ontvangen. Zowel in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van de WOM als in het 
licht van de algemene uitgangspunten die het EHRM hanteert bij toepassing van artikel 11 
EVRM, moet de demonstratievrijheid ruim(hartig) geïnterpreteerd worden en mag de reik-
wijdte dus niet te beperkt worden opgevat. 

– Voor toepasselijkheid van artikel 9 Grondwet en van de WOM dient sprake te zijn van een 
collectief, dat wil zeggen een groep personen die beoogt gezamenlijk op te treden. 

– Dat collectief brengt een gemeenschappelijk standpunt dan wel een gemeenschappelijke opi-
nie naar voren of vraagt gemeenschappelijk aandacht voor een bepaald onderwerp op een 
plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. 

– Activiteiten die wellicht plaatsvinden in de marge van een demonstratie, maar die niet of niet 
primair het karakter van gemeenschappelijke meningsuiting hebben, zullen minder snel aan-
spraak kunnen maken op grondrechtelijke bescherming en vallen dan ook niet onder het re-
gime van de WOM. 

– Tegelijkertijd vergt de in § 2.1.4 geschetste voorzichtigheid die gehanteerd moet worden met 
betrekking tot de afbakening van de demonstratievrijheid ten opzichte van niet grondrechte-
lijk beschermde ‘dwangmiddelen’, dat activiteiten niet al te snel worden uitgezonderd van de 
bescherming van de demonstratievrijheid. Ook niet als zij overlast of bepaalde vormen van 
‘schade’ veroorzaken (met uitzondering van strafbare gewelddadigheden, vernielingen en 
dergelijke).37 

– Dit laat evenwel onverlet dat er bij de activiteiten die in het kader van (of rondom) een de-
monstratie georganiseerd worden, maar die geen direct verband houden met het meningsui-
tingselement en niet (of minder direct) beschouwd kunnen worden als middelen die dienstig 
zijn aan het realiseren van publieks- en media-aandacht voor het onderwerp waar het de beto-
gers om te doen is, meer ruimte is voor het stellen van beperkingen of het toepassen van re-
gelstelsels die niet gerelateerd zijn aan de demonstratievrijheid (bijvoorbeeld het toepassen 
van een vergunningenstelsel op grond van de APV of andere regelgeving).  

In § 4 zal nog nader worden bezien of en in hoeverre uit min of meer recente jurisprudentie nog 
specifieker aanknopingspunten zijn af te leiden met betrekking tot de afbakening van de reikwijd-
te van de demonstratievrijheid ten opzichte van ‘randactiviteiten’ die geen grondrechtelijke be-
scherming genieten.  

                                                 
37 In § 4 worden op dit punt enkele voorbeelden uit de jurisprudentie besproken. 



 14

3   Beperkingen op de uitoefening van de demonstratievrijheid 
 
 
3.1   Grondwettelijke beperkingen 
 
3.1.1  Artikel 9 lid 2 Grondwet en de uitwerking daarvan in de WOM 
 
Blijkens de woorden ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’ in het eerste lid 
van artikel 9 Grondwet, komt de bevoegdheid om bepaalde vormen van vergadering of betoging 
strafbaar te stellen of onrechtmatig te verklaren toe aan de wetgever in formele zin. In die zin 
wordt de vergader- en betogingsvrijheid bijvoorbeeld beperkt door de strafbaarstellingen in het 
Wetboek van Strafrecht van misdrijven tegen de openbare orde, misdrijven waardoor de algeme-
ne veiligheid van goederen of personen in gevaar wordt gebracht en door de uitingsdelicten van 
artikel 137c, 137d en 137f. 
Artikel 9 Grondwet staat niet toe dat een lager orgaan een vergadering of betoging verbiedt of 
tegengaat omdat dit orgaan de bijeenkomst naar zijn inhoud of doelstelling, of vanwege de in-
houd van de mee te voeren leuzen, ongewenst acht.38 Daarom verbiedt artikel 3 lid 4 WOM ook 
dat het gemeentebestuur voorafgaande informatie verlangt over de inhoud van hetgeen tijdens 
een demonstratie wordt beleden.  
In het tweede lid van artikel 9 Grondwet is de mogelijkheid gecreëerd om bevoegdheden die in-
grijpen in de betogingsvrijheid te delegeren aan lagere organen, in het bijzonder de gemeentebe-
sturen. De wetgever in formele zin kan aan lagere regelgevers de bevoegdheid toekennen regels 
te stellen ten aanzien van de uitoefening van het betogingsrecht, maar alleen voor zover die regels 
ten dienste staan aan de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en/of de be-
strijding of voorkoming van wanordelijkheden. Vanwege de invoering van dit grondwetsartikel 
komt de gemeenten geen autonome verordeningsbevoegdheid meer toe ten aanzien van betogin-
gen. Bovendien blijkt uit de gekozen formulering van de zogenoemde doelcriteria in het tweede 
lid van artikel 9, dat de grondwetgever een beperkte uitleg voorstond van de belangen met het 
oog waarop gemeentebesturen regels zouden kunnen stellen met betrekking tot demonstraties. Er 
werd bewust gekozen voor de formulering ‘bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’ – 
een formulering waarmee in de eerste plaats gedoeld wordt op de ordehandhaving en het voor-
komen van ongeregeldheden in de openbare ruimte – en niet voor het ruimere begrip ‘handhaving 
van de openbare orde’.39 Ook het begrip ‘belang van het verkeer’ moest volgens de regering niet 

                                                 
38 Zie Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 33. 
39 Zie o.m. Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 34. Dit laat overigens onverlet dat een betoger die zich niet 
houdt aan de door de burgemeester gegeven aanwijzingen m.b.t de locatie van een demonstratie en een terrein be-
treedt waar hij niet mag betogen (in casu: over de dranghekken rondom de Amerikaanse ambassade in Den Haag 
klimmen en het ambassadeterrein betreden) strafrechtelijk vervolgd kan worden wegens overtreding van de bepalin-
gen uit een APV die betrekking hebben op de voorkoming van overlast als onderdeel van de handhaving van de 
openbare orde. Volgens HR 30 januari 2007, NJ 2007, 96, moet in een dergelijk geval het begrip handhaving van de 
openbare orde ruim worden opgevat, in de zin van ‘een verstoring van enige betekenis van de normale gang van za-
ken in of aan de desbetreffende openbare ruimte’.  
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zo worden uitgelegd dat een vlotte afwikkeling van het verkeer in de ogen van de grondwetgever 
steeds een hoger goed zou zijn dan de uitoefening van het grondrecht.40  
Met de WOM heeft de formele wetgever een wet tot stand gebracht die nadere regels geeft met 
betrekking tot de demonstratievrijheid en waarin gebruik is gemaakt van de grondwettelijk toege-
stane delegatiebevoegdheid. Artikel 2 WOM vermeldt de doelcriteria van artikel 9 lid 2 Grond-
wet ter afgrenzing van de reikwijdte van de bevoegdheden die de WOM delegeert aan de ge-
meenteraad en de burgemeester. Hieronder worden deze WOM-bevoegdheden verder geanaly-
seerd.  
 
– Artikel 4 WOM draagt de gemeenteraad op bij verordening te regelen wanneer voorafgaande 
kennisgeving is vereist voor betogingen. Het gaat hier om een regelingsbevoegdheid die louter 
ziet op de te volgen procedure bij en de termijnen voor kennisgeving en niet op het bij verorde-
ning creëren van aanvullende gronden die een basis kunnen vormen voor een verbod van de de-
monstratie of voor het aanbrengen van beperkingen. 
De gemeente ‘s-Gravenhage heeft de verordening zoals bedoeld in artikel 4 WOM tot stand ge-
bracht in de vorm van artikel 10 van de APV.41 Dit artikel houdt in dat de organisator van een op 
een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in artikel 4 WOM, ten minste 4 x 24 uur 
voordat deze vergadering of betoging zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk 
kennis moet geven. Iedere betoging op een openbare plaats die binnen de grenzen van de ge-
meente wordt gehouden moet dus worden voorafgegaan door een schriftelijke kennisgeving. De-
ze verplichting tot voorafgaande kennisgeving van iedere demonstratie – ongeacht of daarbij or-

                                                 
40 Idem, p. 33. Zie in dit verband ook Hennekens 2004 (supra noot 23), p. 125. Hij merkt m.b.t. de WOM op dat deze 
wet ertoe strekt dat de burgemeester onder meer betogingen mag laten voorgaan op regels van verkeersrechtelijke 
aard op openbare wegen: ‘Ware dat niet zo, dan zou de Wegenverkeerswet op voorhand een groot deel van die 
grondrechten [o.m. de betogingsvrijheid] beperken’. 
41 Art. 10 APV 's-Gravenhage:  
"1. De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in artikel 4 Wet openbare ma-
nifestaties moet vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 uur voordat 
deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis geven.  
2. Indien aard of omvang van de manifestatie zulks rechtvaardigen, kan de burgemeester de termijn van 4 x 24 uur 
bekorten.  
3. De kennisgeving moet tenminste bevatten:  
a. naam, adres en telefoonnummer (en zo mogelijk) faxnummer van de organisator en kennisgever van de vergade-
ring of betoging;  
b. doel van de vergadering of betoging;  
c. datum waarop de vergadering of betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging;  
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de gewenste route en de plaats van beëindiging;  
e. het aantal te verwachten deelnemers;  
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de vergadering of betoging;  
g. door de organisatie zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de vergadering of betoging te bevorde-
ren.  
4. Op de kennisgeving wordt door het Regiokorps Politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering ver-
meld en kopie daarvan wordt terstond overhandigd of toegezonden aan degene, die de kennisgeving heeft gedaan.  
5. Zo mogelijk na mondeling overleg met degene, die de kennisgeving heeft gedaan, wordt hem zo spoedig mogelijk 
schriftelijk de volgende stukken toegezonden:  
a. de algemene voorschriften van de burgemeester op grond van de wet;  
b. eventuele met de organisator gemaakte afspraken over een ordelijk verloop en eventuele door de burgemeester 
gestelde voorschriften of beperkingen." 



 16

deverstoringen, verkeershinder of gevaar voor de gezondheid te verwachten zijn – is door de Ho-
ge Raad recentelijk akkoord bevonden. De HR ziet dit niet als een ongerechtvaardigde inperking 
van de demonstratievrijheid.42 In de literatuur43 en in het rapport ‘Ruimte voor het recht’ van 
Buro Jansen & Janssen ten behoeve van de Haagse Stadspartij is dit wel betoogd, maar ook in het 
licht van de verdragsrechtelijke bescherming van de betogingsvrijheid moet worden gesteld dat 
de verplichting tot voorafgaande kennisgeving van elke te houden betoging geenszins een onge-
rechtvaardigde inbreuk op de betogingsvrijheid inhoudt (op grond van artikel 11 EVRM zou zelfs 
een vergunningenstelsel zijn toegestaan).44 
 
– Artikel 5 WOM maakt de burgemeester bevoegd naar aanleiding van een kennisgeving voor-
schriften of beperkingen te stellen of een verbod te geven. De inhoud van de uitingen tijdens de 
betoging moet hierbij buiten beschouwing blijven.45 Opgemerkt zij echter dat informatie over het 
doel of onderwerp van de demonstratie relevant en nodig kan zijn voor het bepalen van de kans 
op tegenreacties en daarmee van de noodzakelijke omvang van de in te plannen politie-inzet ter 
handhaving van de openbare orde. Daarbij kan de vrees voor wanordelijkheden of andere strafba-
re feiten overigens niet zonder meer aanleiding vormen voor de uitvaardiging van een preventief 
demonstratieverbod. Op de overheid rust een zogenoemde ‘positieve verplichting’ om de uitoefe-
ning van de demonstratievrijheid daadwerkelijk mogelijk te maken (zie reeds § 2.3), ook indien 
op de demonstratie ordeverstorende tegenreacties te verwachten zijn. Deze positieve verplichting 
gaat volgens de jurisprudentie zover, dat de enkele omstandigheid dat de normale politie-inzet 
onvoldoende zal zijn om de orde en het rustig verloop van de demonstratie te waarborgen onvol-
doende reden vormt voor een preventief verbod. Alleen in gevallen waarin ordehandhaving vol-
strekt disproportionele politie-inzet zal vergen (situaties van bestuurlijke overmacht), is een pre-
ventief demonstratieverbod gerechtvaardigd.46 Borging van de demonstratievrijheid kan volgens 
diverse rechterlijke uitspraken van de laatste jaren een extra politie-inzet vergen die vergelijkbaar 
is met een risicowedstrijd in het betaalde voetbal. Alleen als uit de rapportage vanuit het politie-

                                                 
42 HR 17 oktober 2006, LJN AU 6741, m.n. r.o. 4.6 en 4.7. 
43 W.N. Ferdinandusse, ‘De strafbaarheid van een grondrecht. De Wet openbare manifestaties en het grondrechtelijk 
karakter van de betoging’, NJB 2001, p. 615-619. 
44 Een andere zaak is of elke niet-aangemelde demonstratie een bevel tot beëindiging moet krijgen. Zie daarover in § 
3.2. Dat artikel 11 EVRM niet in de weg staat aan een vergunningenstelsel t.a.v. demonstraties (en aan het betalen 
van leges voor die vergunning) blijkt uit E.CieRM 13 december 1988, appl.no. 12781/87 (Rune Andersson t. Zwe-
den). 
45 De praktijk zoals geschetst door de ploegchef Operationele Zaken van de politie Haaglanden in Binnenlands Be-
stuur van 19 oktober 2001, p. 31-35 – uitgebreid voorafgaand overleg met de aanmelders van een demonstratie over 
de inhoud van de leuzen – is dan ook niet toegestaan en in strijd met de wet. Wel achten wij logisch en toegestaan 
dat in de contacten met de organisatoren van een demonstratie n.a.v. de kennisgeving wordt gewezen op het feit dat 
tegen discriminatoire, haatzaaiende of anderszins beledigende uitingen, op het moment dat deze plaatsvinden, straf-
rechtelijk zal worden opgetreden. Het van overheidszijde doen van dergelijke mededelingen moet beschouwd wor-
den als voorlichting over de handhaving van de strafwet waarmee betogers te maken zouden kunnen krijgen. 
46 Zie o.m. Rb. Maastricht 22 maart 2001, JB 2001, 104; Vzngr. Rb. Arnhem 13 mei 2005, AB 2005, 294; Vzngr. Rb. 
Zutphen 16 mei 2002, AB 2002, 301; Pres. Rb Rotterdam 24 januari 2002, KG 2002, 42 en NJCM-Bulletin 2002, p. 
375-378, m.nt. De Graaf. In ‘De vrijheid van meningsuiting gedemonstreerd’, Ars Aequi 2002, p. 385 e.v. schetst 
A.J.Th. Woltjer dat rechters de laatste jaren minder makkelijk een preventief verbod op een controversiële demon-
stratie accepteren. 
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korps blijkt dat die op de betreffende dag volstrekt niet te leveren valt, kan de burgemeester een 
beroep doen op de bestuurlijke overmacht. 
De voorschriften en beperkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de bij de demonstra-
tie te volgen route, de locatie van de demonstratie, de mee te voeren geluidsversterking en andere 
mee te voeren materialen of voertuigen. De voorschriften moeten wel altijd verband houden met 
– en ten dienste staan aan – de belangen genoemd in artikel 2 WOM of het doelcriterium van ar-
tikel 9 WOM (als het gaat om demonstraties bij diplomatieke vestigingen of het Internationaal 
Gerechtshof). Zij moeten tevens gebaseerd zijn op een zorgvuldige belangenafweging voor het 
specifieke geval, waarbij alle relevante informatie – ook van de zijde van de organisatoren – is 
betrokken. Zij moeten bovendien zorgvuldig worden gemotiveerd.47 Anders dan het rapport van 
Buro Jansen & Janssen achten wij aanwijzingen m.b.t. (niet) mee te voeren demonstratiemiddelen 
(bijv. stokken voor spandoeken) voldoende gerelateerd aan het voorkomen van wanordelijkheden 
en aan de omvang en uitrusting van de daarvoor noodzakelijke politie, om deze onder WOM toe-
laatbaat te achten. 
De zorgvuldige voorbereiding van een besluit tot het uitvaardigen van beperkende voorschriften 
zal derhalve al snel een vorm van vooroverleg met de organisatoren van de demonstratie vergen. 
In de verslaglegging van dit vooroverleg moet dan wel een duidelijk onderscheid worden ge-
maakt tussen aan de ene kant de informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden en de (informe-
le) ‘afspraken’ die zijn gemaakt met de organisatoren en aan de andere kant de eventuele beper-
kende voorschriften en aanwijzingen die zijn uitgevaardigd. Reden hiervoor is dat de voorschrif-
ten en aanwijzingen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vormen waartegen 
bezwaar en beroep openstaat. 
De beperkende voorschriften en aanwijzingen moeten bovendien dermate tijdig worden gegeven 
dat de organisatoren van een demonstratie de potentiële deelnemers nog tijdig op de hoogte kun-
nen brengen van (bijvoorbeeld) de juiste locatie van de demonstratie.48 
Uit antwoorden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen 
kan worden afgeleid dat het uitvaardigen van een voorschrift dat betrekking heeft op het afsluiten 
van een verzekering door de organisatoren van de demonstratie niet wenselijk wordt beschouwd 
en op gespannen voet staat met de WOM. Een dergelijke verplichting heeft een te ver verwijderd 
verband met de doelcriteria van artikel 2 WOM en doet afbreuk aan het laagdrempelige karakter 
van de demonstratievrijheid.49 Wel acht de minister het denkbaar dat in het kader van het stellen 
van voorschriften of beperkingen met de organisatie vrijwillige afspraken worden gemaakt over 
het inzetten van eigen ordebewakers of verkeersregelaars, welke dan als gevolg hebben dat min-
der beperkende voorschriften aan de te houden betoging worden verbonden. Wij merken daarbij 
op dat de ordedienstafspraken niet zo ver mogen gaan of zo dwingend mogen worden dat het 
voor een organisatie feitelijk onmogelijk wordt om de betoging te organiseren vanwege de on-
                                                 
47 Zie nadrukkelijk Vzgnr. Rb. Zutphen 26 januari 2006, LJN AZ7212. 
48 Zie in dit verband het feitencomplex ten grondslag liggend aan Rb. Rotterdam 18 december 2001, LJN AE9279, 
en het oordeel van de Haagse Adviescommissie bezwaarschriften hierover (demonstratie Stg. Japanse Ereschulden 
bij bezoek Japanse keizer). In Vzgnr. Rb. Utrecht 7 april 2005, LJN AT3466, werd een aanwijzing inhoudende een 
routewijziging daags voor de te houden demonstratie nog tijdig geacht, mede vanwege ongeregeldheden die enkele 
dagen eerder hadden plaatsvonden bij de kraakpanden waarlangs de oorspronkelijke route zou voeren. 
49 Handelingen II 2001/02, Aanhangsel 770. 
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haalbare/onbetaalbare eisen die aan de (omvang van) ordedienst worden gesteld. Het uitgangs-
punt dat de organisatoren van evenementen zelf een primaire verantwoordelijkheid hebben om de 
rust en veiligheid te waarborgen, kan niet in dezelfde omvang gelden voor grondwettelijk en ver-
dragsrechtelijk beschermde activiteiten, aangezien dit een te zeer een ‘chilling effect’ op de uitoe-
fening van deze rechten oplevert.50 Dat betekent niet dat de organisatoren van dergelijke activitei-
ten op dit terrein geen verantwoordelijkheid zouden dragen; met name bij grootschalige activitei-
ten acht de minister het niet onredelijk te verlangen dat de organisatoren, bij voorkeur in samen-
werking met de autoriteiten, maatregelen treffen ter verzekering van een ordelijk verloop van de 
manifestatie. Naar ons oordeel mag het enkele feit van het niet-organiseren van een eigen orde-
dienst echter niet ‘automatisch’ leiden tot het uitvaardigen van een preventief demonstratieverbod 
vanwege te verwachten ordeproblemen. Het ontbreken van een eigen ordedienst kan slechts één 
van de factoren zijn die eventueel leidt tot een situatie van bestuurlijke overmacht. 
 
– Onder omstandigheden kan de burgemeester op grond van artikel 6 WOM tijdens de demon-
stratie aanwijzingen geven die de deelnemers aan een demonstratie in acht moeten nemen. Ook 
hiervoor geldt dat ze altijd ten dienste moeten staan aan de belangen genoemd in artikel 2 WOM 
of het doelcriterium van artikel 9 WOM. Verder mogen deze aanwijzingen niet van zodanige aard 
zijn dat ze de uitoefening van de demonstratievrijheid feitelijk frustreren. 
 
– Op grond van artikel 7 WOM kan de burgemeester het bevel geven de demonstratie terstond te 
beëindigen. Dit kan indien de vereiste voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester niet is 
gedaan of naar aanleiding daarvan een verbod is gegeven, indien door de betogers in strijd wordt 
gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing en indien één van de in artikel 2 ge-
noemde belangen dit vordert. Aangezien de WOM deze beëindigingbevoegdheid expliciet toe-
kent aan de burgemeester kan deze bevoegdheid slechts worden uitgeoefend door ondergeschikte 
politieambtenaren indien de burgemeester deze bevoegdheid door middel van een specifiek man-
daatbesluit aan hen heeft gemandateerd. De algemene taakopdracht voor de politie en haar ge-
zagsrelatie tot de burgemeester bij de handhaving van de openbare orde zoals neergelegd in arti-
kel 2 en 12 Politiewet 1993 voldoen hiervoor niet, zo heeft de Hoge Raad overwogen in een ar-
rest van 17 oktober 2006.51 
Uit ditzelfde arrest blijkt dat het enkele feit de voorafgaande kennisgeving niet is gedaan reeds 
voldoende kan zijn voor een bevel tot beëindiging, ongeacht of de belangen genoemd in artikel 2 
WOM (voorkoming van wanordelijkheden, belang van het verkeer, bescherming van de gezond-
heid) aan de orde zijn.52 Anderzijds moet worden opgemerkt dat in de literatuur ten aanzien van 
dit artikel het algemene standpunt wordt verdedigd dat artikel 7 WOM geen bevoegdheid geeft 

                                                 
50 Wij ontlenen deze ‘chilling effect’-maatstaf aan de EHRM-jurisprudentie over de vrijheid van meningsuiting en 
achten deze van overeenkomstige toepassing op overheidsmaatregelen m.b.t demonstraties. 
51 Zie HR 17 oktober 2006, AB 2007, 23, m.nt. Brouwer & Schilder, r.o. 4.8. 
52 In het licht van de EVRM-bescherming van de demonstratievrijheid kan over de juistheid van dit oordeel van de 
HR overigens worden getwist. Zie daarover meer in § 3.2. 
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tegen een demonstratie op te treden ter voorkoming of beëindiging van strafbare feiten (aange-
zien dat niet een belang is dat genoemd wordt in artikel 9 lid 2 Grondwet en artikel 2 WOM).53 
Individuele demonstranten die de strafwetgeving overtreden door zich bijvoorbeeld overduidelijk 
beledigend of discriminerend uit te laten, kunnen strafrechtelijk worden aangepakt en eventueel 
gearresteerd, maar dat moet de betoging als zodanig onverlet laten (tenzij alle deelnemers zich 
aan deze strafbare feiten schuldig maken en om die reden worden aangehouden). Daarbij zij ech-
ter opgemerkt dat ook ten aanzien van het aanhouden van personen vanwege vermeende beledi-
gende of discriminerende uitingen grote terughoudendheid betracht moet worden. De EVRM be-
scherming van de vrijheid van meningsuiting strekt zich conform standaardjurisprudentie van het 
EHRM ook uit tot uitingen ‘that offend, shock or disturb’. Er is eigenlijk alleen ruimte voor in-
grijpen bij uitingen die rechtstreeks aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Vanuit dit per-
spectief moet ook de grootst mogelijke terughoudendheid worden betracht met het aanhouden 
van personen of in beslag nemen van spandoeken wegens opzettelijke belediging van de koning 
of andere leden van het koninklijk huis.54 
Bovendien moet met betrekking tot andere strafbare feiten, zoals vernieling of geweldpleging, die 
door een deel van de betogers worden gepleegd, in het oog worden gehouden dat de enkele om-
standigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt, niet zonder meer 
voldoende is om hem te kunnen aanmerken als iemand die ‘in vereniging’ geweld pleegt in de zin 
van artikel 141, eerste zin, Wetboek van Strafrecht. Blijkens de wetsgeschiedenis van dit artikel 
is van het ‘in vereniging’ plegen van geweld sprake indien betrokkene een voldoende significante 
of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige 
aard hoeft te zijn. Het enkele feit dat een bepaalde persoon de demonstratie getalsmatig heeft ver-
sterkt en dat hij zich niet heeft gedistantieerd van de groep toen deze haar toevlucht zocht tot het 
plegen van geweld, is onvoldoende om artikel 141 Sr. toe te passen.55 
 
– Artikel 9 WOM geeft de burgemeester in essentie dezelfde bevoegdheden als artikel 6 en 7 
WOM, maar dan specifiek voor demonstraties in de nabijheid van gebouwen die in gebruik zijn 
bij het Internationaal Gerechtshof, andere volkenrechtelijke organisaties of buitenlandse diploma-
tieke vertegenwoordigingen (ambassades, consulaten). Hier geldt als doelcriterium dat het functi-
oneren van de desbetreffende instellingen niet mag worden aangetast. Dit betekent dat het optre-
den van de burgemeester ten aanzien van demonstraties die plaatsvinden rondom volkenrechtelijk 

                                                 
53 Zie daarover A.E. Schilder, ‘“Dan demonstreren ze maar niet.” Demonstratieverbod tegen extreem-rechts: de 
openbare orde als smoesje?’, NJB 1995, p. 950-955. Optreden tegen een demonstratie ter voorkoming of beëindiging 
van strafbare feiten kan uiteraard dan wel indien het gaat om strafbare feiten die tevens een aantasting van één van de 
belangen van artikel 2 WOM inhouden, zoals vernieling, brandstichting of andere fysieke gewelddadigheden. In die 
zin begrijpen wij ook Hennekens 2004 (supra noot 23), p. 126, die aangeeft dat de burgemeester een verbod of be-
eindiging van een demonstratie wel degelijk kan baseren op het feit dat de betoging ‘gedragingen includeert die 
strafbare feiten inhouden’. De strafbare feiten waarop hij dan het oog heeft zijn vooral strafbare feiten tegen de 
openbare orde of feiten waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, zodat de relatie 
met de belangen van artikel 2 WOM in onze ogen voldoende duidelijk is. 
54 Zie hierover de opmerkingen van annotator V.J. de Graaf bij EHRM 2 oktober 2001 (Stankov en de Verenigde 
Macedonische Oraganisatie Ilinden t. Bulgarije), NJCM-Bulletin 2002, p. 427-428. 
55 Dit blijkt uit HR 11 november 2003, LJN AL6209, over een persoon die op basis van dit artikel vervolgd werd 
n.a.v. het door betogers gooien van eieren richting de Amerikaanse ambassade. 
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beschermde instellingen niet gebonden is aan de doelcriteria van artikel 2 WOM. Bij dit soort 
demonstraties is de ruimte voor ingrijpen groter. De memorie van toelichting bij de WOM noemt 
diverse omstandigheden die reeds een grond kunnen opleveren voor ingrijpen:  
 

‘Te denken valt aan geluidsoverlast, veroorzaakt door een verder rustige groep van demonstran-
ten, van zodanige omvang dat de werkzaamheden daardoor ernstige hinder ondervinden, alsmede 
aan de belemmering, die het op zich ordelijk posten voor de ingang op kan leveren voor personen 
die het betrokken gebouw willen betreden of verlaten.’56 

 
De toepassing van de demonstratiebeperkingsmogelijkheden van artikel 9 WOM hangt samen 
met en wordt mede bepaald door de internationale verplichtingen die op de Nederlandse overheid 
rusten ten aanzien van de bescherming van diplomatiek personeel. Deze verplichtingen zijn neer-
gelegd in het Weens Verdrag inzake diplomatieke betrekkingen van 1961, het Weens Verdrag 
inzake consulaire betrekkingen uit 1963 en in de diverse zetelovereenkomsten die Nederland 
heeft gesloten met in Nederland gevestigde internationale organisaties. In dit verband is van be-
lang dat artikel 22 lid 2 van het Weens Verdrag inzake diplomatieke betrekkingen bepaalt dat: 
 

‘The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of 
the mission [bedoeld is: een diplomatieke vestiging] against any intrusion or damage and to pre-
vent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.’ 

 
Artikel 31 lid 3 van het Weens Verdrag inzake consulaire betrekkingen bevat een identieke bepa-
ling voor consulaire vestigingen. Tijdens de totstandkoming van beide Weense verdragen is door 
de International Law Commission, die het ontwerp voor beide verdragen opstelde, opgemerkt dat 
de beveiligingsverplichting met zich brengt dat ‘[t]he receiving state must, in order to fulfil this 
obligation, take special measures – over and above those it takes to discharge its general duty of 
ensuring order (onze cursivering)’.57 Over de exacte betekenis van deze laatste woorden is echter 
noch bij de totstandkoming van de verdragen, noch in de literatuur en de volkenrechtelijke prak-
tijk veel verdere duidelijkheid verschaft. Er wordt doorgaans vanuit gegaan dat de beveiligings-
verplichting geen absoluut karakter heeft en dat de vraag welke maatregelen ‘appropriate’ zijn 
afhangt van de mate van bedreiging voor een bepaalde diplomatieke of consulaire vestiging en 
van de vraag of de ontvangende staat kennis heeft van bepaalde bedreigingen die aanzienlijker 
zijn dan gebruikelijk.58  
Een en ander betekent niet dat demonstraties dicht in de buurt van ambassades of van het Interna-
tionaal Gerechtshof per definitie uitgesloten geacht moeten worden, maar wel dat er hier grotere 
ruimte voor de burgemeester is zulke demonstraties aan beperkende voorwaarden of aanwijzin-
gen te onderwerpen, bijvoorbeeld als het gaat om de afstand die betracht moet worden tot het be-
treffende gebouw of om het vastmaken van ludieke attributen aan de hekken rondom de instel-
ling. Aangezien zeker rondom bepaalde ambassades sprake is van grote veiligheidsrisico’s, zullen 
                                                 
56 Kamerstukken II 1985/86, 19 427, nr. 3, p. 24. 
57 ILC Yearbook 1958, Vol. II, p. 95.  
58 J. Craig Barker, The Protection of Diplomatic Personnel, Aldershot: Ashgate publishing 2006, p. 67. 
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beperkingen op dit punt door de rechter niet snel als onrechtmatig worden aangemerkt – mits zij 
niet zover gaan dat betogers in het geheel niet meer in de omgeving (gehoors- en zichtafstand) 
van bijvoorbeeld een ambassade mogen komen.59 Internationaal wordt als minimum-maatstaf ge-
hanteerd dat op grond van de Weense verdragen de vrije toegang van personeel en bezoekers van 
de diplomatieke vestiging altijd gewaarborgd moet blijven en dat het werken binnen de vestiging 
zonder fysieke verstoring en zonder angst moet kunnen doorgaan.60 Wat betreft geluidsoverlast 
wordt in de literatuur wel opgemerkt dat ernstige geluidsoverlast met behulp van akoestische 
middelen of geluidsversterkende apparatuur in de directe omgeving van diplomatieke vestigingen 
voorkomen moet worden, in ieder geval als deze langdurig dreigt te worden voortgezet.61  
 
3.1.2   Beperkingen buiten de WOM? 
 
Van belang is dat de grondwettelijke grondrechtenbeperkingssystematiek uitgaat van een stelsel 
van zogeheten ‘bijzondere beperkingen’. Dit wil zeggen dat de beperking van een grondrecht al-
tijd herleidbaar moet zijn tot de grondwettelijke beperkingsclausule en moet blijven binnen de 
daarin bepaalde grenzen. Als het gaat om de demonstratievrijheid is dat dus artikel 9 lid 2 
Grondwet. Daaruit vloeit voort dat het aanbrengen van beperkingen op de demonstratievrijheid 
wordt beheerst door de formele wet die specifiek tot stand is gebracht ter uitvoering van artikel 9 
lid 2, dus de WOM. Deze systematiek laat in beginsel geen ruimte voor andere beperkingen die 
voorvloeien uit (wettelijke) regels die niet specifiek bedoeld zijn om te dienen als beperking van 
de demonstratievrijheid. 
Ten tijde van de grondwetsherziening van 1983, toen de hierboven beschreven strenge grondwet-
telijke wetmatigheidseis en beperkingssystematiek werden geïntroduceerd, is enige ruimte gela-
ten voor een genuanceerde benadering in die zin dat een neutraal geformuleerde regel die niet 
specifiek gericht is op de inperking van een bepaald grondrecht, maar in bepaalde situaties wel 
het effect heeft dat een individu in zijn grondrechtenuitoefening wordt beperkt, beschouwd kan 
worden als een zogenaamde ‘algemene grondrechtenbeperking’. In beginsel is het idee van alge-
mene grondrechtenbeperkingen bij de grondwetsherziening 1983 afgewezen, maar tegelijkertijd 
is van regeringszijde erkend dat in bepaalde situaties ‘algemene’ beperkingen onvermijdelijk zijn 
en toelaatbaar geacht moeten worden in het licht van onder meer een redelijke uitleg van het toe-
passingsbereik van de in het geding zijnde grondrechten en van rechtsinstellingen die zich in de 
praktijk hebben ontwikkeld en binnen het rechtsbestel een gevestigde en algemeen aanvaarde 
plaats innemen.62 

                                                 
59 Deze situatie speelde in Rb. Den Haag 10 juni 2004, reg.nr. AWB03/3853 BESLU. De Rb. kwam hierin echter 
niet toe aan een inhoudelijk oordeel over deze kwestie. 
60 L.T. Lee, Consular Law and Practice, Oxford: Clarendon 1991, p. 408-413. 
61 M. Richtsteig, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen – 
Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, Baden-Baden: Nomos Verlag 1994, p. 48. De auteur wijst op de 
praktijk in Duitsland en de VS om ‘geluidsterreur’ rondom ambassades te verbieden. 
62 Zie o.m. S.C. van Bijsterveld, ‘Inleiding Hoofdstuk 1’, in: A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch 
en artikelsgewijs commentaar, Deventer: Tjeenk Willink 2000, p. 54-58 en D.J. Elzinga, R. de Lange & M. Hoogers, 
Van der Pot. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 282-283. 
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In de jurisprudentie na 1983 is het bestaan van dergelijke algemene beperkingen een aantal malen 
geaccepteerd, onder meer ten aanzien van geluidhinder- en bestemmingsplanvoorschriften die in 
een bepaald concreet geval een beperking van de godsdienstvrijheid opleverden. 63 Ten aanzien 
van de vergadervrijheid is geaccepteerd dat in gevallen waarin de WOM onvoldoende mogelijk-
heden biedt ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden de noodbevoegdheden van de burge-
meester ex artikel 175 en 176 Gemeentewet een voldoende basis kunnen vormen voor preventief 
ingrijpen tegen een bepaalde manifestatie.64 In de gevallen waarin dit gebeurde ging het echter 
om voor het publiek toegankelijke vergaderingen op niet-openbare plaatsen, ten aanzien waarvan 
de WOM geen mogelijkheden biedt voor een preventief verbod.65 In het licht van de ruimere 
(ook preventieve) ordehandhavingsbevoegdheden die de WOM aan de burgemeester verstrekt bij 
demonstraties op openbare plaatsen, is er evenwel naar ons inzicht zeer weinig ruimte – en ook 
weinig noodzaak – voor een aanvullende rol van de noodbevoegdheden uit de Gemeentewet. De-
ze opvatting sluit aan bij het standpunt van de wetgever bij de totstandkoming van de Gemeente-
wet 1992 ten aanzien van de bevelsbevoegdheid van artikel 172 lid 3 Gemeentewet. Daarvan 
werd met zoveel woorden gezegd dat deze niet gebruikt kan worden met betrekking tot openbare 
manifestaties in de zin van de WOM.66 
 
Kunnen – buiten de hierboven genoemde artikelen van de Gemeentewet – andere regels dan die 
van de WOM beperkingen opleveren van de demonstratievrijheid? Het in beginsel afwijzen, maar 
tegelijkertijd ook weer niet geheel uitsluiten, van zogenoemde ‘algemene beperkingen’ ten tijde 
van de grondwetsherziening 1983 en de incidentele acceptatie daarvan in de jurisprudentie na 
1983 geeft enige ruimte voor beperkingen die in een bepaalde situatie bij een demonstratie voort-
vloeien uit algemene regels die niet specifiek bedoeld zijn om de demonstratievrijheid in te per-
ken.67 Het algemene uitgangspunt dat in 1983 is ingenomen – in beginsel alleen bijzondere be-
perkingen – dwingt echter tot grote terughoudendheid bij het accepteren van beperkingen op de 
demonstratievrijheid voortvloeiend uit regels die niet specifiek zien op en bedoeld zijn ter beper-
king van die vrijheid. In het licht van de (tussen)conclusies uit § 2.3 kan kan wel worden gesteld 
dat de ruimte voor toepassing van algemene regelstelsels waaruit beperkingen in de vorm van 
voorschriften, vergunningvereisten, verboden en dergelijke voortvloeien groter is naarmate deze 
regels betrekking hebben op onderdelen van de demonstratie of de activiteiten daaromheen die 
niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het ‘in groepsverband tot uiting brengen van gedachten of 
                                                 
63 Zie o.m. VzARRS 20 juni 1985, KG 1985, 281; Vz ARRS 17 oktober 1985, AB 1986, 288; VzARRS 16 februari 
1989, AB 1990, 9; VzARRS 17 augustus 1990, AB 1991, 44; HR 11 februari 1986, NJ 1986, 673; AGBRS 20 no-
vember 1992, AB 1993, 241; ARRS 16 juni 1993, AB 1994, 424; HR 11 november 1994, NJ 1995, 400; ABRS 10 
augustus 1999, AB 2000, 168. 
64 Dit was ook het standpunt van de regering bij de totstandkoming van de WOM, zie Kamerstukken II 1985/86, 19 
427, nr. 3, p. 10. 
65 ARRS 30 december 1993, AB 1994, 242, m.nt. Van Male. 
66 Aldus Kamerstukken I 1990/91, 19 403, nr. 64b, p. 16 e.v. 
67 In een van de door de gemeente Den Haag aan ons voorgelegde praktijkcasus ging het bijvoorbeeld om het bij een 
demonstratie oplaten van een zeppelin met een spandoek in de nabijheid van het Malieveld, waardoor de aldaar 
broedende ooievaars werden verstoord. Deze situatie leverde strijd op met de Flora- en Faunawet en de EG-
Vogelrichtlijn. De organisatoren van de demonstratie werd vervolgens verplicht de zeppelin weer neer te halen. 
Vraag was of deze opdracht wel gegeven kan worden omdat deze voortvloeide uit regelgeving die niets met de de-
monstratievrijheid van doen had.  
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gevoelens’. Een ‘redelijke uitleg’ van het toepassingsbereik van de demonstratievrijheid brengt 
bijvoorbeeld mee dat betogers die zich bedienen van bepaalde voertuigen niet alle voorschriften 
van de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld die over de rijtechnische kwaliteit van hun voertuig) en 
het RVV naast zich neer kunnen leggen of niet gebonden zijn aan de beperkingen ten aanzien van 
publieke activiteiten op zondag zoals die voortvloeien uit de Zondagswet.68  
Aansluitend bij deze lijn van redeneren menen wij dat bijvoorbeeld de bouw van een podium 
waar vanaf de betogers kunnen worden toegesproken directer gerelateerd aan de collectieve ui-
tingsvrijheid dan het uitdelen of verkopen van etenswaar of het opstellen van kermisachtige at-
tracties rondom de demonstratie. Deze laatste activiteiten maken deelname aan de demonstratie 
wellicht aantrekkelijker en genereren mogelijk weer hun eigen publiciteit, maar zij zijn toch min-
der direct verbonden met de eigenlijke meningsuiting. Het onderwerpen van dergelijke activitei-
ten aan een evenementenvergunning op grond van de APV is dan ook geenszins ongerechtvaar-
digd of onredelijk. Het verdient dan wel aanbeveling om in de publieksvoorlichting en algemene 
informatieverstrekking over de regels die gelden rondom (het aanmelden) van demonstraties dui-
delijk aan te geven dat op dergelijke ‘randactiviteiten’ andere regels en aanvraagtermijnen van 
toepassing zijn dan op de demonstratie zelf, zodat organisatoren van een ‘demonstratie met rand-
activiteiten’ daar rekening mee kunnen houden. 
 
 
3.2   Beperking volgens de mensenrechtenverdragen 
 
De bescherming van de demonstratievrijheid door artikel 11 EVRM en artikel 21 IVBPR maakt 
dat regels die deze vrijheid beperken ook in overeenstemming dienen te zijn met de verdragsrech-
telijke beperkingsclausules. Wat betreft het EVRM betekent dit dat voldaan moet worden aan het 
in de EHRM-jurisprudentie uitgekristalliseerde algemene afwegingstramien met betrekking tot 
beperkingen van vrijheidsrechten.69 
 
De inmenging moet: 

1. bij wet voorzien zijn (wettigheidsvereiste), dat wil zeggen gebaseerd op een algemene re-
gel die voldoende duidelijk en openbaar is; 

2. een legitiem doel dienen, dat wil zeggen één of meer van de doelen genoemd in het twee-
de lid van artikel 11 EVRM; 

3. tegemoetkomen aan een dringende maatschappelijke behoefte (noodzakelijkheidsvereiste) 
en 

4. in een redelijke verhouding staan tot het nagestreefde doel (proportionaliteitsvereiste). 
 
Het proportionaliteitsvereiste omvat ook het element van subsidiariteit, hetgeen inhoudt dat het 
nastreven van het legitieme doel dient te geschieden op een wijze die geen of een zo gering mo-
gelijke inmenging in de grondrechtenuitoefening oplevert.70 
                                                 
68 Zie daarover Schilder 1989 (supra noot 2), p. 104-106. 
69 Onder artikel 21 IVBPR geldt, op de voor dit advies relevante punten, een identiek afwegingskader. 
70 Zie o.m. EHRM 24 maart 1988, Series A Vol. 130 (Olsson t. Zweden). 
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Wat betreft het wettigheidsvereiste en het vereiste dat de beperking ten dienste moet staan aan 
één van de doelen opgesomd in artikel 11 lid 2 EVRM (nationale veiligheid, openbare veiligheid, 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, bescherming van de gezondheid of goede 
zeden, de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen), laat het EVRM ruimere moge-
lijkheden tot beperking van de betogingsvrijheid dan de Grondwet en de WOM. In dat geval zijn 
dan echter de nationale regels – die de overheid minder beperkingsmogelijkheden bieden en dus 
meer grondrechtenbescherming voor de burger opleveren – richtinggevend. Dit vloeit voort uit 
artikel 53 EVRM.71 
Uit het noodzakelijkheidsvereiste vloeit voort dat een beperking van de demonstratievrijheid al-
leen is toegestaan indien die echt nodig is om één van de doelen uit het tweede lid te bewerkstel-
ligen. Om noodzakelijk te zijn moet een grondrechtenbeperkende maatregel relevant en toerei-
kend zijn om het beoogde doel te bereiken.72 Het vereiste van subsidiariteit vergt dat die beper-
king niet verder gaat dan nodig is om dat doel te bereiken. Deze vereisten stellen derhalve gren-
zen aan de op grond van artikel 5 WOM eventueel uit te vaardigen voorschriften of beperkingen. 
Deze mogen niet zover gaan dat het gebruik van de demonstratie als uitingsmiddel zinloos wordt 
omdat de beperkingen – bijvoorbeeld de voorschriften over tijdstip, tijdsduur, route of locatie van 
de demonstratie – zo stringent zijn dat met de demonstratie niet of nauwelijks meer de aandacht 
voor het gemeenschappelijk uit te dragen standpunt zal zijn te winnen. 
Deze vereisten stellen ook grenzen aan de uitoefening van de bevoegdheid tot uitvaardiging van 
een (preventief) verbod of een bevel tot beëindiging van een demonstratie. Wat betreft preventie-
ve verboden levert de EVRM-bescherming van de demonstratievrijheid dezelfde uitgangspunten 
op als hierboven reeds geschetst. Een verbod is alleen toegestaan in een situatie waarin orde-
handhaving ook met zeer grote bestuurlijke inspanningen en aanzienlijke politie-inzet niet te ga-
randeren is. Bovendien zal de burgemeester ook altijd inzichtelijk moeten maken waarom lichtere 
maatregelen dan een verbod geen uitkomst bieden.73 
Wat betreft een bevel tot beëindiging van een demonstratie kan worden gesteld dat zo’n bevel 
alleen gegeven kan worden indien het noodzakelijk is om één of meer van de doelen genoemd in 
artikel 11 lid 2 EVRM te bereiken. Dit betekent dat bijvoorbeeld de enkele reden dat een demon-
stratie niet is aangemeld onvoldoende zal zijn om zo’n bevel uit te vaardigen, indien de demon-
stratie verder geen enkele bedreiging van de in het tweede lid genoemde doelen (vooral de orde-
handhaving in de openbare ruimte) oplevert. De Hoge Raad denkt hier, blijkens zijn arrest van 17 
oktober 2006,74 anders over. 
In dit arrest sauveert de Raad het geven van een beëindigingsbevel om de enkele reden van het 
ontbreken van een voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester. Hij gaat daarmee voorbij aan 
het betoog van de Advocaat-Generaal hierover, dat onzes inziens juister is. Advocaat-Generaal 
Vellinga bepleit in zijn conclusie namelijk de toepassing van een proportionaliteitstoets, waarbij 
een verbod pas aan de orde komt als de openbare orde niet met minder ingrijpende maatregelen 
gehandhaafd kan worden. De annotatoren bekritiseren het oordeel van de Hoge Raad op dit punt 
                                                 
71 Voor het IVBPR vloeit ditzelfde voort uit art. 5 lid 2 IVBPR. 
72 Zie o.m. EHRM 7 december 1976, Series A Vol. 25 (Handyside t. VK), § 48-50. 
73 Zie ook Rb. Maastricht 22 maart 2001, JB 2001, 104, m.nt. RJNS. 
74 HR 17 oktober 2006, AB 2007, 23, m.nt. Brouwer & Schilder. 
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ook. Zij wijzen op de soepeler Duitse wetgeving met betrekking tot ‘spontane demonstraties’ en 
op de Guidelines on Freedom of Assembly van de Office for Democratic Institutions and Human 
Rights van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarin wordt 
gemeld dat het van belang is ‘that the law does not stifle spontaneous demonstrations by unne-
cessarily restrictive provisions, including those concerning the requirement of prior notice’ en 
wordt aanbevolen dat de regelgeving voorziet in ‘exceptions from the requirement of prior notifi-
cation where giving a prior notification is altogether impracticable, thus making allowance for 
spontaneous events’. 
Wij wijzen erop dat de Hoge Raad deze problematiek bovendien volledig vanuit het perspectief 
van artikel 9 Grondwet en van de WOM beziet, zonder aandacht te besteden aan de verdragsrech-
telijke dimensie. Op het bestuur (ook het lokale bestuur) rust de verdragsrechtelijke verplichting 
om de nationale regelgeving, die een beëindigingsbevel om de enkele reden van het ontbreken 
van een voorafgaande kennisgeving wel toestaat, zo toe te passen dat die niet in strijd komt met 
de verdragsverplichtingen die op Nederland rusten. 
Wij realiseren ons dat een dergelijke verantwoordelijkheid voor het bestuur aanzienlijke eisen 
stelt aan het beoordelingsvermogen van de politieambtenaren ter plaatse, op het moment dat zij 
met een niet-aangemelde demonstratie worden geconfronteerd. Aangezien het bij niet-
aangemelde demonstraties veelal niet gaat om zeer massale manifestaties, lijkt dat evenwel geen 
onmogelijke taak. Dit geldt zeker nu artikel 6 WOM de ruimte geeft om met betrekking tot zaken 
die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor ordeverstoring, zoals bijvoorbeeld het meevoeren 
van bepaalde materialen die gebruikt kunnen worden voor het verrichten van vernielingen (stok-
ken in spandoeken), of met betrekking tot de bij de demonstratie te volgen route, dwingende 
aanwijzingen te geven. Aangezien bij een niet-aangemelde demonstratie de burgemeester geen 
kans heeft gehad om de politie-inzet af te stemmen op het in de hand houden van mogelijke wan-
ordelijkheden of het begeleiden van het verkeer rondom de demonstratie, zal de ruimte om in te 
grijpen met een beëindigingsbevel in deze situaties wel aanzienlijk groter zijn dan bij wel-
aangemelde demonstraties.75 

                                                 
75 Uit rapport van de Nationale Ombudsman nr. 2005/100, over het preventief ontbinden van een demonstratie van 
studenten die zich nog slechts aan het verzamelen waren op het Centraal Station te Den Haag en nog niet met de de-
monstratie waren begonnen, komt een vergelijkbare proportionaliteitstoets naar voren. Het politie-ingrijpen d.m.v. 
arrestatie van de studenten was onredelijk: ‘Er was immers op dat moment slechts sprake van (niet strafbare) voorbe-
reidingshandelingen en (nog) geen sprake van de feitelijke uitvoering van een (verboden) demonstratie’, aldus de 
Ombudsman. 
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4   Jurisprudentie en casuïstiek 
 
In het bovenstaande zijn enkele algemene uitgangspunten met betrekking tot de grenzen van de 
reikwijdte van de demonstratievrijheid in kaart gebracht. In hoeverre zijn uit de nationale en in-
ternationale jurisprudentie nu nog meer en wellicht concreter handvatten te destilleren? Uitspra-
ken over concrete casus kunnen tenslotte vaak een verheldering opleveren van de algemene uit-
gangspunten. Daarom worden hieronder verschillende zaken die in de jurisprudentie hebben ge-
speeld kort geschetst. De jurisprudentie is gegroepeerd rondom enkele thema’s/vraagstukken die 
hierboven reeds aan de orde zijn geweest: (1) Zijn blokkadeacties aan te merken als demonstra-
ties?; (2) Welke typen acties vallen onder het toepassingsbereik van de demonstratievrijheid?; (3) 
Toepassing van niet aan de demonstratievrijheid gerelateerde regelstelsels op activiteiten rondom 
demonstraties; (4) Gerechtvaardigde beperkingen van de demonstratievrijheid. 
In sommige zaken komen tegelijkertijd diverse van de bovenstaande thema’s aan de orde. Ge-
tracht is een zaak steeds onder het meest van toepassing zijnde kopje te plaatsen. 
 
 
4.1  Blokkadeacties 
 
– Verboden blokkadeacties van bedrijfsterreinen 
In § 2 is reeds aangegeven dat het lastig te bepalen is waar precies de grens ligt tussen een blok-
kadeactie die bescherming dient te genieten van de demonstratievrijheid en een blokkade die on-
evenredige schade oplevert en om die reden geen aanspraak kan maken op grondrechtelijke be-
scherming. In de rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op blokkadeacties van bedrijfster-
reinen (veelal in het kader van een staking) of bedrijfstransporten (denk aan acties tegen het ver-
voer van kernafval) wordt zelden of nooit expliciet aandacht besteed aan de demonstratievrijheid. 
De rechterlijke beoordeling van blokkadeacties vindt doorgaans plaats in het kader van een kort 
geding, dat is  aangespannen tegen de actievoerders door het bedrijf dat schade lijdt door de blok-
kade. De overheid is dus geen partij in dergelijke gedingen. Uit de rechterlijke oordelen die op dit 
soort acties betrekking hebben komt naar voren dat blokkade van de toegang tot een bedrijfster-
rein al snel als een disproportioneel middel wordt beschouwd, omdat deze te grote schade ople-
vert voor de bedrijfsvoering van de betrokken firma. Dit geldt zeker als het gaat om een volledige 
blokkade (waardoor bijvoorbeeld goederen of werkwilligen het bedrijfsterrein niet op of af kun-
nen) en indien de blokkade niet tevoren is aangekondigd of langere tijd voortduurt.76 In het kader 
van de beoordeling door de burgemeester van een demonstratieve blokkadeactie is het ontstaan 
van disproportionele bedrijfsschade echter geen belang dat een rol kan spelen. 
 
– Verboden blokkadeacties van de openbare weg 
Ten aanzien van een blokkade van openbare rij- of vaarwegen door actievoerders is de civiele 
rechter diverse malen tot de conclusie gekomen dat deze onrechtmatig was jegens transportbe-
                                                 
76 Zie o.m. Vzgnr. Rb. Amsterdam 11 september 2006, LJN AY8676; Vzgnr. Rb. ’s-Hertogenbosch 21 juli 2006, 
LJN AY4823; Vzgnr. Rb. Utrecht 8 december 2006, LJN AZ4020; Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2001, KG 2001, 
184; Gerechtshof ‘s-Gravenhage 28 maart 1996, KG 1996, 146; Pres. Rb. Rotterdam 7 april 1995, KG 1995, 206).  
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drijven of beroepsorganisaties van transporteurs die van de doorgang op die wegen afhankelijk 
waren. In een enkel geval overwoog de rechter daarbij dat het feit dat de actie op zichzelf aan te 
merken was als een uitoefening van het betogingsrecht aan die onrechtmatigheid niets kon af-
doen.77 Factoren die de rechter in dergelijke zaken laat meewegen zijn – opnieuw – de duur van 
de actie en de eventuele voorafgaande aankondiging daarvan,78 alsmede de maatschappelijke ont-
wrichting die het gevolg is van de actie.79 
De Nederlandse rechtspraak geeft geen voorbeelden te zien van uitspraken die betrekkingen heb-
ben op een voorafgaand verbod of andere beperking van blokkadeacties door de burgemeester, 
terwijl die mogelijkheid er op zich wel is aangezien de burgemeester met het oog op het belang 
van het verkeer tot een dergelijk besluit kan komen.80 Een van de redenen hiervoor is naar alle 
waarschijnlijkheid dat het bij blokkadeacties veelal gaat om de toegangsweg tot een bepaald be-
drijf,81 zodat de verkeersoverlast voor andere weggebruikers niet zodanig groot is dat het alge-
mene verkeersbelang tot een verbod of andere beperking noodzaakt. In de gevallen waarin dit 
anders ligt, leggen de organisatoren van de demonstratieve blokkade zich klaarblijkelijk neer bij 
de beslissing van de burgemeester en passen zij zich daaraan aan.82 Een andere reden kan zijn dat 
blokkadeacties die echt gericht zijn op een doorgaande openbare weg of waterweg doorgaans niet 
tevoren worden aangemeld bij de burgemeester. In die gevallen vindt de blokkade dus al plaats 
voordat de burgemeester kan ingrijpen, bijvoorbeeld met een beëindigingsbevel ex artikel 7 
WOM. Over de uitoefening van deze bevoegdheid van de burgemeester ten aanzien van blokka-
deacties is echter geen (bestuursrechtelijke) jurisprudentie voorhanden. In dergelijke situaties is 
het voordeel van het aanspannen van een civielrechtelijk kort geding door schade lijdende bedrij-
ven of organisaties (het gebeurt in een enkel geval ook door een overheidsinstantie)83 dat de ci-
viele rechter bij het uitspreken van een verbod de naleving van zijn oordeel kan afdwingen door 
het opleggen van een dwangsom aan de actievoerders, terwijl een beëindigingsbevel op basis van 
de WOM bij niet-naleving alleen afgedwongen kan worden met ingrijpen door de sterke arm.84 
Ten slotte verdient hier vermelding dat de versperring van openbare land- of waterwegen, indien 
deze gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid, een strafbaar feit is op grond van artikel 162 
Wetboek van Strafrecht. In 2004 veroordeelde de Rechtbank Maastricht diverse bewoners van 
woonwagenkamp De Vinkenslag op grond van dit artikel vanwege hun betrokkenheid bij de pro-

                                                 
77 In Vzgnr. Rb. ’s-Hertogenbosch 21 juli 2006, LJN AY4823, merkt de rechter op dat het feit dat Milieudefensie 
beschikt over een ‘publiekrechtelijke vergunning’ om een blokkadeactie uit te voeren bij varkensslachterij VION 
(bedoeld zal zijn dat de burgemeester de demonstratieve actie niet heeft verboden n.a.v. de kennisgeving), niets zegt 
over de civielrechtelijke rechtmatigheid van de actie. Hij voegt daaraan toe dat het omgekeerde wel het geval zou 
zijn. 
78 Zie Pres. Rb. Haarlem 1 maart 2001, KG 2001, 101. 
79 Zie Pres. Rb. Arnhem 26 april 2001, LJN AB1324. 
80 Bij blokkades van de toegang tot een bepaald gebouw kan wel de bescherming van de gezondheid zoals bedoeld in 
artikel 2 WOM aan de orde zijn. Zie hierover de opmerkingen in § 2.1.4. 
81 Het gaat meestal om blokkadeacties in het kader van een staking. 
82 Met als nadeel voor het onderhavige onderzoek dat er dan geen jurisprudentie ontstaat waaruit richtlijnen of aan-
knopingspunten voor een belangenafweging door de burgemeester kunnen worden afgeleid. 
83 In Pres. Rb. Haarlem 1 maart 2001, KG 2001, 101, is een van de partijen die een verbod vordert van een blokkade-
actie door vissers van de sluizen bij IJmuiden het gemeentelijk havenbedrijf van Amsterdam. 
84 De WOM en de (Vierde Tranche van de) Algemene Wet Bestuursrecht voorzien niet in het opleggen van een be-
stuursrechtelijke dwangsom in dergelijke situaties. 
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test-blokkade van een snelwegkruising tijdens de ochtendspits en bij slecht zicht, als gevolg 
waarvan gevaarlijke situaties ontstonden en enkele aanrijdingen plaatsvonden.85 
 
– Overheidsplicht tot optreden tegen blokkadeacties van de openbare weg i.v.m. EG-recht 
Uit het Spaanse aardbeien-arrest van het Hof van Justitie van de EG uit 1997 komt naar voren 
dat bij het herhaaldelijk passief blijven van nationale autoriteiten ten aanzien van een jarenlange 
praktijk van frequente en ingrijpende (want soms dagenlang durende) blokkadeacties van Franse 
landbouwers op snelwegen om daarmee te protesteren tegen de invoer van landbouwproducten 
uit andere EU-lidstaten, sprake is van een schending van het vrij verkeer van goederen zoals ge-
garandeerd door het EG-verdrag.86 In dergelijke situaties dwingt het EG-recht tot een optreden of 
ingrijpen door de nationale autoriteiten van de lidstaat (dat kunnen dus ook de lokale autoriteiten 
ter plaatse zijn). 
Uit het arrest Schmidberger uit 2002 blijkt echter dat het Hof van Justitie deze plicht tot ingrijpen 
– in het licht van de demonstratievrijheid en van de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten 
om de openbare orde te handhaven – alleen aanwezig acht in extreme gevallen. De zaak Schmid-
berger betrof een transportonderneming die vertragingsschade had geleden door de ongeveer an-
derhalve dag durende blokkade van de Brenner-autoweg door betogers en klaagde dat de Oosten-
rijkse autoriteiten deze betoging hadden moeten verbieden of beëindigen. Het Hof vond de blok-
kadeactie (anders dan in de Spaanse aardbeien-zaak) echter niet zodanig langdurig en omvang-
rijk dat het beginsel van vrij verkeer van goederen dwong tot een ingrijpen door de Oostenrijkse 
autoriteiten.87 
 
 
4.2  Diverse typen acties onder het toepassingsbereik van de demonstratievrijheid 
 
– Ballonnenactie bij Schiphol is demonstratie, maar verbod gerechtvaardigd 
Deze zaak betrof het door de burgemeester van Haarlemmermeer o.g.v. art. 5 WOM uitgevaar-
digde verbod op een actie waarbij grote aantallen ballonnen met daaraan aluminium stroken zou-
den worden opgelaten bij Schiphol, met als doel het luchtvaartverkeer voor een periode van twee 
uur te verstoren. Zo wilde men betogen tegen de uitbreiding van het vliegveld. Naar aanleiding 
van een advies van de Minister van Verkeer en Waterstaat vond de burgemeester de veiligheids-
risico’s voor het vliegverkeer van deze actie te groot en vaardigde hij een verbod uit ter bescher-
ming van de gezondheid (één van de doelen genoemd in art. 2 WOM). De rechtbankpresident 
oordeelde in een voorlopige voorzieningsprocedure dat deze actie als een betoging kon worden 
aangemerkt, zodat het regime van artikel 9 Grondwet en van de WOM van toepassing was. Hij 
meende evenwel dat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat de be-
scherming van de gezondheid een verbod vorderde: de enkele aanwezigheid van een niet te ver-

                                                 
85 Zie o.m. Rb. Maastricht 23 november 2004, LJN AR6191. 
86 HvJ EG 9 december 1997, AB 1998, 95, m.nt. FHvdB (Spaanse aardbeien). 
87 HvJEG 12 juni 2003, C-112/00 (Schmidberger t. Oostenrijk), EHRC 2003, 64, m.nt. Woltjer. 
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waarlozen risico dat zich mogelijkerwijs een ongeval verwezenlijkt kan reeds doorslaggevend 
kan zijn bij de vraag of de gezondheid in het geding is.88 
 
–  Verstoring van vossenjacht door te blazen op jachthoorns beschermd door uitingsvrijheid 
In 1999 oordeelde het EHRM dat een protestactie waarbij een vossenjacht verstoord werd door 
op jachthoorns te blazen en te roepen naar de gebruikte jachthonden kan worden beschouwd on-
der de bescherming van de vrije meningsuiting ex art. 10 EVRM. De inbreuk op dit recht – de 
actievoerders waren strafrechtelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke straf vanwege laakbaar 
gedrag – kon in casu niet worden gerechtvaardigd, omdat deze niet voldeed aan het criterium 
“voorzien bij wet”.89 Hoewel hier niet de demonstratievrijheid van artikel 11 EVRM aan de orde 
was, geeft deze zaak wel een indicatie van de ruime grondrechtelijke bescherming die het EHRM 
geneigd is te geven aan protestacties. Dat er bij dergelijke vormen van actievoeren ook grenzen 
zijn waarbuiten de grondrechtelijke bescherming minder sterk is, wordt duidelijk uit de volgende 
zaak.  
 
–  Met rubberboten verhinderen van walvisvangst minder sterk beschermd door demonstratie-
vrijheid 
In 2000 heeft het EHRM zich uitgesproken over de strafrechtelijke vervolging van Greenpeace-
activisten die met het rondvaren in rubberboten rondom Noorse walvisvaarders trachtten de wal-
visvangst door deze schepen te verhinderen en aandacht te krijgen voor de naleving van de be-
perkende internationale afspraken over de walvisvangst door Noorwegen. Het Hof zag deze vorm 
van actievoeren nog wel als een vorm van demonstreren die onder de bescherming van artikel 11 
EVRM valt, maar oordeelde dat deze activiteiten ‘could not enjoy the same privileged protection 
under the Convention as political speech or debate on questions of public interest or the peaceful 
demonstration of opinions on such matters’. De inmenging in de betogingvrijheid voortvloeiend 
uit de strafrechtelijke veroordeling werd gerechtvaardigd geacht.90 
 
 
4.3   Toepassing van niet aan de demonstratievrijheid gerelateerde regelstelsels op activiteiten 
rondom demonstraties 
 
–  Verplichting tot aanvraag vergunning en betaling leges voor activiteiten rondom demonstratie 
In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam uit november 2000 over het aanvragen van een ver-
gunning – en in het bijzonder het betalen van leges daarvoor – voor bepaalde activiteiten die door 
de gemeente Amsterdam werden aangemerkt als een evenement, wordt een onderscheid aange-
bracht tussen een deel van de activiteiten dat moet worden aangemerkt als een demonstratie en 
een deel als evenement in de zin van de Amsterdamse APV. Het gaat in deze casus om een vere-
niging die als doelstelling heeft het behoud van een park. De gemeente heeft namelijk plannen 

                                                 
88 Pres. Rb. Haarlem 25 oktober 1996, KG 1996, 360. 
89 EHRM 25 november 1999, EHRC 2000, 11, m.nt. Janssen (Hashman en Harrup t. VK).  
90 EHRM 4 mei 2000 (ontv.besl.), appl.no. 33678/96 (Drieman en anderen t. Noorwegen). 
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een nieuwe weg aan te leggen die door het park loopt. In verband met haar doelstelling heeft de 
vereniging twee dagen diverse activiteiten georganiseerd, onder andere het markeren van de door 
het park aan te leggen weg, het oprichten van een ‘monument’ en activiteiten voor kinderen. De 
vereniging betoogt dat al deze activiteiten moeten worden aangemerkt als een betoging in de zin 
van de WOM, waarvoor geen leges geheven mag worden. Het Hof oordeelt dat de door belang-
hebbende georganiseerde activiteiten deels kunnen worden aangemerkt als betoging – te weten: 
het markeren van de weg met lint en ballonnen en het oprichten van een monument – en deels als 
verrichting van vermaak, dus als evenement – namelijk de muziek bij avond, de activiteiten voor 
kinderen, het schenken van zwak-alcoholische drankjes en het ontbijt. Het Hof merkt daarbij op 
dat een betoging weliswaar ook elementen van vermaak kan bevatten en geeft aan dat daarbij te 
denken valt aan het maken van muziek tijdens de betoging of het opvoeren van sketches door 
deelnemers aan de betoging om de aandacht van omstanders te trekken. In dat geval vormen de 
verrichtingen van vermaak echter een onderdeel van de betoging. In casu vonden ook verrichtin-
gen van vermaak plaats náást de eigenlijke betoging, zoals muziek bij avond, ontbijt en kinderac-
tiviteiten. Dit gegeven, naast het feit dat de activiteiten een periode van twee dagen besloegen 
(naar hun aard zijn betogingen in het algemeen van kortere duur), brengt het Hof tot het oordeel 
dat er behalve van een betoging ook sprake is van een evenement dat vergunningplichtig en lege-
splichtig is.91 
 
– Grenzen aan geluidsversterking als  recht dat connex is aan betogingsvrijheid 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar bekende uitspraak van 5 
januari 1996 m.b.t. vergunningen voor optredens van Evangeliegemeente De Deur bepaald dat 
aan het recht op belijden en betogen een ‘connex’ recht op geluidsversterking verbonden is. Dit 
recht op geluidsversterking is echter ondergeschikt aan het recht op belijden en betogen en dient 
daarvan onderscheiden te worden. Het wordt niet rechtstreeks beschermd door de artikel 6 of 9 
Grondwet. Het valt daarentegen wel onder het bereik van artikel 7, derde lid, Grondwet. 
Nu het om een ten opzichte van de door de artikelen 6 en 9 Grondwet beschermde grondrechten 
connex recht gaat, kan een beperking daarvan weerslag hebben op de uitoefening van die grond-
rechten zelf. Bij de besluitvorming over het opleggen van een dergelijke beperking – waarvoor 
een gemeentelijke verordening in beginsel de grondslag kan bieden – zal een daarmee overeen-
stemmende mate van zorgvuldigheid in acht moeten worden genomen. Daarbij zal, mede ter eer-
biediging van artikel 7, derde lid, Grondwet, in elk geval op het volgende dienen te worden gelet: 
a. De beperking van het connexe recht op geluidsversterking houdt geen verband met de inhoud 
van het belijden, van de vergadering of van de betoging. 
b. De beperking is noodzakelijk met het oog op de belangen die de wettelijke regeling waarop de 
beperking rust, beoogt te dienen en ze gaat niet verder dan met het oog op de bescherming van 
die belangen strikt nodig is. 
c. De beperking gaat niet zo ver dat van het connexe recht geen gebruik van betekenis overblijft. 
Een beleid waarbij de beschikbare mogelijkheden tot gebruik van geluidsversterkende apparatuur 
in de open lucht min of meer planmatig over de verschillende gegadigden worden verdeeld, be-

                                                 
91 Gerechtshof Amsterdam 21 november 2000, LJN AA9105. 
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hoeft op zichzelf niet ontoelaatbaar te zijn. Van belang is echter, dat daarbij voldoende wordt ge-
let op de aanvragen zoals ze zijn ingediend en dat een evenwichtige spreiding over de verschil-
lende gegadigden verzekerd is.92 
 
– Toepassing van bestemmingsplanvoorschriften op demonstratief tentenkamp 
In een uitspraak van mei 2002 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
bestuursdwangaanschrijving om een demonstratief tentenkamp te beëindigen en alle onderko-
mens en andere materialen en goederen (waaronder spandoeken) te verwijderen niet aangemerkt 
als een beperking van de vrijheid van meningsuiting zoals beschermd door artikel 7 lid 3 Grond-
wet en artikel 10 EVRM. De bestuursdwangaanschrijving was gedaan omdat het tentenkamp zich 
weliswaar bevond in een bosperceel waarvan de demonstrerende organisatie eigenaar was, maar 
het aldaar geldende bestemmingsplan alleen dagrecreatie toestond en geen kamperen met over-
nachtingen. Toepassing van deze bestemmingsplanvoorschriften werd dus niet beschouwd als een 
inmenging in de uitingsvrijheid.93 In de annotatie bij deze uitspraak wordt erop gewezen dat in dit 
geval toepassing van artikel 9 Grondwet voor de hand had gelegen, aangezien demonstratieve 
tentenkampen wel degelijk kunnen worden aangemerkt als een vorm van demonstratie die wordt 
beschermd door dit artikel. Vraag is dan of de bestemmingsplanvoorschriften verbindend zijn nu 
hun uitwerking een beperking inhoudt van artikel  9 Grondwet, maar niet gebaseerd is op een wet 
in formele zin als bedoeld in de grondwettelijke beperkingsystematiek. De annotatoren merken 
dan – naar ons inzicht terecht – het volgende op:  
 

‘Duidelijk is dat het hier niet gaat om een bewuste beperking van het recht om te betogen. Het is 
slechts een onbedoeld neveneffect. Hoewel bij de grondwetsherziening van 1983 de leer van de 
algemene beperkingen werd afgewezen, is er geen reden de verbindendheid te betwisten. Via een 
redelijke interpretatie of de aan de redelijkheid te ontlenen grenzen waarbuiten een grondrecht 
geen toepassing meer behoort te vinden – de bekende formulering uit de toelichting bij de Grond-
wet op grond waarvan algemene beperkingen zijn toegestaan – valt het bestaan van dit voorschrift 
alleszins te rechtvaardigen.’ 

 
Wij voegen daaraan toe dat het bestuursorgaan bij zijn belangenafweging ex artikel 3:4 lid 2 Al-
gemene Wet Bestuursrecht in het kader van de toepassing van bestuursdwang in een geval als dit 
wel bijzondere betekenis moet toekennen aan de omstandigheid dat het hier om de beknotting 
van de uitoefening van een grondrecht gaat. Dat in het licht van de omstandigheden van het geval 
en gezien de lange duur van de demonstratieve actie dan aan de bescherming van het natuur- en 
landschapsschoon vervolgens meer gewicht wordt toegekend dan het recht om – in deze vorm – 
te demonstreren, is echter goed verdedigbaar.94  

                                                 
92 ABRS 5 januari 1996, AB 1996, 179 m.nt. Hofman. 
93 ABRS 8 mei 2002, AB 2002, 221, m.nt. Brouwer en Vermeer. 
94 Zie in dit verband ook ABRS 6 april 2005, AB 2005, 225. In deze zaak merkt de ABRS de toepassing van be-
stemmingsplanvoorschriften en de daaruit voortvloeiende verplichting om een illegaal gebouwde kapel ter verering 
van Maria (op een locatie waar zij aan iemand verschenen zou zijn) aan als de toepassing van algemene voorschrif-
ten waaruit in casu mogelijk een beperking van de godsdienstvrijheid voortvloeit. Deze mogelijke beperking is vol-
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4.4  Gerechtvaardigde beperkingen van de demonstratievrijheid 
 
– Ontbinding van manifestatie vanwege te lang voortduren en daaruit voortvloeiende verkeers-
overlast 
Een demonstratieve actie bestaande uit een dag en nacht voortdurende sit-in actie in een Weens 
voetgangersgebied werd na bijna een week door de politie beëindigd omdat daarvoor geen ver-
gunning was verstrekt (welke nodig was op grond van de Oostenrijkse Wegenverkeerswet). De 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens beoordeelde dit politieoptreden niet als een 
ongerechtvaardigde inbreuk op artikel 11 EVRM, omdat uit het lange voortduren van de actie 
aanzienlijke overlast voor de verkeersdoorstroming voortvloeide en zich rondom de actie in de 
loop der tijd ordeverstorende types begonnen op te houden.95 
 
– Verbod van “lawaaidemonstratie” 
In 1985 wilde een groep linkse activisten een demonstratie organiseren in Wenen, waarbij het 
doel was zoveel mogelijk lawaai te maken d.m.v. allerhande instrumenten, ratels en geluidsver-
sterkingapparatuur. N.a.v. de kennisgeving van de demonstratie aan het gemeentebestuur werd de 
demonstratie verboden. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens oordeelde een 
klacht over schending van artikel 11 EVRM terzake van deze feiten niet-ontvankelijk. In het licht 
van de feiten vond zij dat ‘it can as such be regarded as “necessary in a democratic society” to 
prevent excessive noise of a demonstration’ en dat ‘it was not disproportionate in the present case 
to do so by the prohibition of the demonstration rather than by its subsequent dissolution’.96 
 
– Bestraffing vanwege plaatsing tafels en andere verkeersobstakels zonder vergunning geen on-
gerechtvaardigde inbreuk op demonstratievrijheid 
In 1992 beoordeelde de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens een klacht over 
schending van de demonstratie- en uitingsvrijheid niet-ontvankelijk. Deze zaak had betrekking op 
een persoon die een boete had gekregen voor het als onderdeel van een demonstratie (o.m. gericht 
tegen het gemeentelijk beleid m.b.t. demonstraties) plaatsen van tafels en andere belemmerende 
obstakels in een voetgangersgebied in Wenen, omdat dit in strijd was met de wegenverkeerswet-
geving en hij daarvoor niet de benodigde vergunning had. De Commissie oordeelde dat deze be-
straffing en de vergunningseis voor het plaatsen van deze tafels en obstakels geen ongerechtvaar-
digde inbreuk op de demonstratie- en uitingsvrijheid vormden.97 
In 1989 kwam de Commissie reeds tot een vergelijkbaar oordeel ten aanzien van de strafrechte-
lijke veroordeling van een deelnemer aan een demonstratie die had meegedaan aan een sit-in ac-
tie ter blokkade van de toegangsweg tot een Amerikaanse militaire basis in Duitsland. Ook hier 

                                                                                                                                                              
gens de ABRS echter in overeenstemming met hetgeen de verdragsrechtelijke beperkingssystematiek van art. 9 lid 2 
EVRM toestaat. 
95 ECieRM 30 november 1992, appl.no. 15225/89 (Friedl t. Oostenrijk). Zie voor een eensluidend oordeel over toe-
gelaten demonstratieve optocht die uitmondde in het opslaan van een tentenkamp dat na drie dagen werd verplicht op 
te breken: ECieRM 3 oktober 1983, appl.no. 9278/81 en 9415/81 (G. en E. t. Noorwegen). 
96 ECieRM 3 december 1990, appl.no. 13812/88 (S. t. Oostenrijk). 
97 ECieRM 30 november 1992, appl.no. 14923/89 (G.S. t. Oostenrijk). 
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achtte de Commissie de inbreuk op de betogingsvrijheid voortvloeiend uit de veroordeling niet-
disproportioneel en dus gerechtvaardigd.98 
 
– Beperkingen m.b.t. de route/locatie/tijdstip van de demonstratie 
Er zijn diverse rechterlijke oordelen waarin een uitspraak wordt gedaan over de toelaatbaarheid 
van beperkende aanwijzingen t.a.v. een demonstratie wat betreft de te volgen route, de locatie of 
het toegestane tijdstip. Hieruit kan worden afgeleid dergelijke beperkingen en aanwijzingen niet 
zo ver mogen gaan dat een betoging alleen mag plaatsvinden op een afgelegen plaats in de vroege 
ochtenduren, aangezien dan vrijwel geen mensen aanwezig zullen zijn om kennis te nemen van 
de meningsuiting door de betogers en dat te zeer afbreuk doet aan het doel waarop de betogings-
vrijheid ziet, nl. het kenbaar maken van een gemeenschappelijk standpunt van de betogers aan 
anderen. Dat ook op die plaats mogelijk media-aandacht te krijgen zal zijn voor de demonstratie 
doet daaraan niet af.99 Het op last van de burgemeester verplaatsen van de locatie van een demon-
stratie naar een plaats waar weinig overlast kan worden veroorzaakt, maar tegelijkertijd niet of 
nauwelijks de aandacht van een breed publiek kan worden getrokken, wordt – zeker als die loca-
tie ook nog eens moeilijker bereikbaar is voor de potentiële demonstranten – door de rechter al 
snel gelijk gesteld met een verbod (dat niet licht te rechtvaardigen valt).100 Datzelfde geldt voor 
het zo sterk bekorten van de duur van de demonstratie dat deze weinig aandacht zal kunnen trek-
ken.101 
In het algemeen zijn beperkingen of aanwijzingen t.a.v. de locatie of route alleen toegestaan in-
dien de burgemeester duidelijk kan motiveren/beargumenteren waarom deze noodzakelijk zijn 
met het oog op het voorkomen van wanordelijkheden of het voorkomen van onacceptabele ver-
keershinder of verkeersonveiligheid. Daarnaast speelt een rol of de alternatieve route/locatie vol-
doende mogelijkheden biedt om de aandacht te trekken van het publiek en – wanneer dit relevant 
is – genoeg relatie heeft met het onderwerp van de demonstratie (bijvoorbeeld niet een demon-
stratie volledig buiten een bepaald gebied houden als juist de bebouwing van dit gebied onder-
werp van de demonstratie is). 
 
– Tijdigheid van de aanwijzingen met betrekking tot de te volgen route 
In een Utrechtse zaak werd een aanwijzing inhoudende een routewijziging daags voor de te hou-
den demonstratie nog tijdig geacht. Dit oordeel werd vooral ingegeven door het feit dat enkele 
dagen eerder ongeregeldheden hadden plaatsvonden bij de kraakpanden waarlangs de oorspron-
kelijke route zou voeren en aan de ontruiming waarvan de demonstratie gelieerd was.102 Een der-
gelijke ‘late’ routewijziging moet alleen in geval van bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd 
geacht worden, zeker als die routewijziging betrekking heeft op de aanvangsplaats van de de-
monstratie. Het moet de demonstranten niet onmogelijk worden gemaakt te weten waar zij mo-
gen verzamelen. 

                                                 
98 ECieRM 6 maart 1989, appl.no. 13079/87 (M.G. t. Duitsland). 
99 Vzgnr. Rb. Arnhem 13 mei 2005  LJN AT5504. 
100 Vzgnr. Rb. Zutphen 26 januari 2007, LJN AZ7212. 
101 Ibidem. 
102 Vzgnr. Rb. Utrecht 7 april 2005, LJN AT3466. 
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– Vrees voor wanordelijkheden en (verkeers)overlast 
Uit een uitspraak over een anti-bontdemonstratie in de Amsterdamse Kalverstraat kan worden 
afgeleid dat de enkele vrees voor wanordelijkheden voortvloeiende uit het feit dat het winkelend 
publiek in deze drukke en smalle winkelstraat zal worden geconfronteerd met een optocht van 
demonstranten die meer dan de helft van de straatbreedte inneemt geen reden kan vormen om de 
demonstratie aan sterker beperkende voorwaarden of aanwijzingen te binden. De vordering van 
de winkeliersvereniging om de burgemeester te verplichten tot dergelijke maatregelen werd door 
de rechter afgewezen.103 Benadrukt zij dat het hier een incidentele demonstratie betrof in een 
straat die – voor zover bekend – niet veelvuldig geconfronteerd wordt met demonstratie-acties. 
Het frequent toelaten van demonstraties in een winkelstraat waardoor veelvuldig aanzienlijke 
hinder ontstaat voor het winkelend publiek (met daaruit voortvloeiende wanordelijkheden en ver-
keersproblemen) en de betrokken winkeliers kan naar ons oordeel maken dat de rechterlijke be-
langenafweging anders uitvalt. Aangezien een dergelijke situatie van frequente overlast en ver-
keershinder zich in Den Haag zou kunnen voordoen in de winkelstraten rondom het Plein en de 
Tweede-Kamergebouwen – nu deze gebouwen  vaak het eindpunt van een demonstratie zullen 
vormen – valt een beleid waarin demonstraties langs een standaardroute buiten deze winkelstra-
ten om richting dit eindpunt worden geleid onzes inziens te billijken. 
 

                                                 
103 Rb. Amsterdam 20 november 2006, LJN AZ2850. 
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5   Conclusies en aanbevelingen 
 
Centraal in de onderzoeksopdracht staat de vraag naar de afbakening van de reikwijdte van de 
demonstratievrijheid, met name ten opzichte van andere (vergunningplichtige) evenementen. Met 
betrekking tot deze vraag is niet veel specifieke jurisprudentie voorhanden. Desalniettemin kun-
nen uit de wetgeschiedenis van artikel 9 Grondwet en van de WOM, alsmede uit de analoge toe-
passing van in een andere context gehanteerde rechtsregels en juridische concepten wel goede 
aanknopingspunten worden afgeleid. Daarnaast biedt de (omvangrijker) jurisprudentie over de-
monstratieverboden en betogingsvrijheidbeperkende voorschriften uitgevaardigd door de burge-
meester helderheid over de wijze waarop met demonstraties moet worden omgegaan. 
In het onderstaande worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die uit ons onderzoek 
naar voren komen puntsgewijs en kort op een rijtje gezet. Omwille van de overzichtelijkheid en 
de praktische toepasbaarheid (en zoals aangekondigd in § 1) zijn deze zoveel mogelijk gegroe-
peerd aan de hand van de verschillende fasen van beoordeling en besluitvorming door de lokale 
overheid met betrekking tot demonstraties: (a) algemene voorlichting en informatieverstrekking 
vooraf (§ 5.2); (b) de kennisgeving van een te houden demonstratie en vooroverleg met de orga-
nisatoren (§ 5.3); (c) het uitvaardigen van eventuele beperkende voorschriften (§ 5.3); (d) de fei-
telijke demonstratie en de ordehandhaving daarbij (§ 5.4). Een en ander wordt vooraf gegaan 
door enkele algemene opmerkingen die voor alle bovengenoemde fasen van belang zijn (§ 5.1). 
Zij betreffen de reikwijdte van de demonstratievrijheid en de algemene benadering die de lokale 
overheid dient te betrachten ten aanzien van demonstraties. 
 
 
5.1  Algemene uitgangspunten met betrekking tot de reikwijdte van de demonstratievrijheid en 
de benaderingswijze door de lokale overheid 
 
– Het is moeilijk om heel duidelijke en scherpe grenzen te trekken tussen activiteiten die wel 

onder demonstratievrijheid vallen en activiteiten die niet de grondrechtelijke bescherming 
ontvangen. Dat blijkt zowel uit de totstandkomingsgeschiedenis van de WOM als uit de juris-
prudentie. 

– Zowel in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van de WOM als in het licht van de 
algemene uitgangspunten die het EHRM hanteert bij toepassing van artikel 11 EVRM moet 
een eerste (zeer algemeen) uitgangspunt zijn dat de demonstratievrijheid ruim(hartig) geïnter-
preteerd wordt en de reikwijdte dus niet te beperkt wordt opgevat. Activiteiten moeten niet al 
te snel worden uitgezonderd van de bescherming van de demonstratievrijheid, ook niet als zij 
overlast of bepaalde vormen van ‘schade’ veroorzaken (met uitzondering van strafbare ge-
welddadigheden, vernielingen en dergelijke). 

– Voor toepasselijkheid van artikel 9 Grondwet en van de WOM dient sprake te zijn van een 
collectief, dat wil zeggen een groep personen die beoogt gezamenlijk op te treden. Dat collec-
tief brengt een gemeenschappelijk standpunt dan wel een gemeenschappelijke opinie naar vo-
ren of vraagt gemeenschappelijk aandacht voor een bepaald onderwerp op een plaats die 
krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. 
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– Dit betekent dat zogenoemde eenmansprotesten niet onder het regime van de WOM vallen. 
Dergelijke acties kunnen eventueel onder het bereik van artikel 7 lid 3 Grondwet vallen 
(waarbij een vergunningenstelsel in principe toelaatbaar is), maar dat is dan afhankelijk van 
de gehanteerde uitingsmiddelen. Bij de enkele protesteerder met een bord of spandoek zal de 
uiting namelijk onder de bescherming van artikel 7 lid 1 Grondwet vallen, waardoor een sys-
teem van ‘voorafgaand verlof’ in de vorm van vergunningen niet is toegestaan. Dit is anders 
indien door de betreffende eenling gebruik gemaakt wordt van geluidversterking of een ander 
uitingsmiddel dat niet onder het begrip drukpers van artikel 7 lid 1 Grondwet valt. 

– Bepaalde activiteiten die plaatsvinden rondom een demonstratie zullen geen – of althans min-
der – aanspraak kunnen maken op grondrechtelijke bescherming en vallen dan ook niet onder 
het regime van de WOM. De volgende aanknopingspunten om te bepalen of sprake is van 
dergelijke ‘randactiviteiten’ kunnen worden genoemd: 

a) zij zijn naar hun aard niet of niet primair gericht op het doel van gemeenschappelijke 
meningsuiting; 

b) zij kunnen niet of niet-rechtstreeks beschouwd worden als middelen die dienstig zijn 
aan het realiseren van publieks- en media-aandacht voor het onderwerp waar het de 
betogers om te doen is; 

c) zij beslaan een tijdspanne die duidelijk anders of langer is dan gebruikelijk bij een 
demonstratie. 

Bij dergelijke activiteiten – waarbij kan worden gedacht aan attracties ter vermaak van de be-
togers en het publiek of aan het uitdelen of verkopen van etenswaar – komt aan het gemeen-
tebestuur meer ruimte toe voor het stellen van beperkingen of het toepassen van regelstelsels 
die niet gerelateerd zijn aan de demonstratievrijheid, bijvoorbeeld het toepassen van een ver-
gunningenstelsel op grond van de APV of andere regelgeving. 

– Ook bij activiteiten die in beginsel wel onder het regime van de WOM en de bescherming van 
de demonstratievrijheid vallen, is het niet onmogelijk dat beperkingen voortvloeien uit alge-
mene regels die niet specifiek zien op de uitoefening van de demonstratievrijheid, maar die in 
bepaalde concrete omstandigheden wel het effect hebben dat een bepaalde wijze van demon-
streren wordt beperkt of verboden. Te denken valt aan regels van de Wegenverkeerswet 
(m.b.t. bij een demonstratie mee te voeren voertuigen), de Zondagswet (m.b.t. activiteiten op 
zondag), bestemmingsplanvoorschriften (die beperkingen kunnen opleveren voor een demon-
stratief tentenkamp), brandweervoorschriften of andere veiligheidsvoorschriften (die bijvoor-
beeld betrekking kunnen hebben op een bij de demonstratie op te richten bouwwerk of podi-
um). 

– Bij het beleid in de toepassing van de bovenbedoelde algemene regels zal het bestuur wel al-
tijd rekening moeten houden met het feit dat die toepassing in het betreffende geval conse-
quenties heeft voor de uitoefening van de demonstratievrijheid. Zeker waar het gaat om vei-
ligheidsvoorschriften is echter het belang dat met de voorschriften gediend wordt al snel zo 
groot dat een afwijken daarvan niet licht toelaatbaar is, zolang dit maar niet resulteert in het 
feitelijk onmogelijk maken van (elke vorm van) demonstraties. 

– In voorkomende gevallen kan een praktische oplossing worden gevonden in het weliswaar 
toepassen van de materiële normen (bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorschriften of bouw-



 37

voorschriften), maar het betrachten van soepelheid ten aanzien van procedurele regels die uit 
deze regelstelsels voortvloeien (bijvoorbeeld aanvraagtermijnen voor vergunningen, betaling 
van leges). De mogelijkheid tot het betrachten van een dergelijke soepelheid zal dan altijd af-
hankelijk zijn van de haalbaarheid aan de zijde van het bestuur om bij kortere procedurele 
termijnen (a) toch nog een voldoende toezicht uit te oefenen op veiligheidsaspecten en derge-
lijke en (b) een zorgvuldige afweging te maken met de belangen van derden die mogelijk in 
het geding kunnen zijn. De souplesse zal daardoor veelal niet heel groot zijn en is in ieder ge-
val sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden in een bepaalde situatie. Als het gaat 
om de betaling van leges kan – zoals in veel gemeenten gebruikelijk is – rekening worden ge-
houden met het ideële karakter, de omvang of de financiële draagkracht van een organisatie.  

– Ten aanzien van activiteiten die wél direct gerelateerd zijn aan de kerneigenschap van een 
demonstratie, nl. de gemeenschappelijke meningsuiting, valt op te merken dat bijvoorbeeld 
het gebruik van geluidsversterking als een activiteit wordt gezien die weliswaar onder de be-
scherming van de demonstratievrijheid valt, maar dan slechts als een ‘connex’ recht. Bij deze 
connexe rechten is er meer ruimte voor beperkingen, bijvoorbeeld toepassing van een ver-
gunningenstelsel op grond van de APV. De besluitvorming daarover moet dan wel zorgvuldig 
plaatsvinden. In het licht van artikel 7 lid 3 Grondwet zal daarbij in het bijzonder moeten 
worden gelet op het volgende: 

 
a) De beperking van het connexe recht mag geen verband houden met de inhoud van het 

belijden, van de vergadering of van de betoging;  
b) De beperking moet noodzakelijk zijn met het oog op de belangen die de wettelijke re-

geling waarop de beperking rust, beoogt te dienen en mag niet verder gaan dan met 
het oog op de bescherming van die belangen strikt nodig is; 

c) De beperking mag niet zo ver gaan dat van het connexe recht geen gebruik van bete-
kenis overblijft. 

 
Deze lijn, die in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is ontwikkeld met be-
trekking tot geluidsversterking, kan ook worden gehanteerd bij andere zaken die rechtstreeks 
ten dienste staan aan het in gemeenschappelijk verband uiten van gedachten of gevoelens. 
Wij zijn geneigd daartoe ook zaken te rekenen als het gebruik van een voertuig of podium 
waar vanaf de betogers worden toegesproken of het volgen van een route die een specifieke 
relatie heeft tot het onderwerp van de betoging. 

 
 
5.2   Algemene voorlichting en informatieverstrekking 
 
– Uiteraard dient in de informatieverstrekking richting het publiek duidelijk aangegeven te zijn 

waar de kennisgeving inzake het voornemen een demonstratie te houden naartoe moet wor-
den gezonden en welke gegevens daarbij moeten worden overlegd. 

– Het is verstandig om in de algemene voorlichting en informatieverstrekking aan potentiële 
organisatoren van een demonstratie reeds te wijzen op het feit dat voor bepaalde activiteiten 
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die soms rondom een demonstratie worden georganiseerd veelal regelstelsels van toepassing 
zijn waaruit een vergunningplicht voortvloeit en langere aanvraagtermijnen gelden.  

– Ter toelichting van deze langere termijnen kan dan worden gewezen op de overheidsplicht 
om m.b.t. dergelijke activiteiten te komen tot een adequaat toezicht op veiligheidsaspecten en 
een zorgvuldige afweging met de belangen van eventuele derden (bijvoorbeeld horeca- en 
andere ondernemers in het centrum). 

– Het kan daarbij nuttig zijn om verschillende soorten informatie te verstrekken: informatie 
over welk type activiteiten vaak vergunningplichtig is (met wat voorbeelden), informatie over 
het vereiste dat men zich houdt aan onder meer veiligheidseisen voortvloeiend uit de alge-
meen geldende regelgeving (bijv. de Wegenverkeerswet en de bouwregelgeving) en informa-
tie over de vereisten rondom connexe rechten (zoals het recht op geluidsversterking).  

– Eventueel kan in het voorlichtingsmateriaal ook al worden gewezen op de mogelijkheid van 
een gesprek (vooroverleg), waarin niet zal worden gesproken over de inhoud van de demon-
stratie, maar wel over de praktische gang van zaken. Op deze manier kan worden voorkomen 
dat betrokken zo’n gesprek zien als een moment waarop ze verantwoording moeten gaan af-
leggen over hun demonstratie – dat kan immers niet de bedoeling zijn. 

 
 
5.3   Kennisgeving en vooroverleg 
 
– De in de Haagse APV neergelegde termijn van 4 x 24 uur voor het kennisgeven van een te 

organiseren demonstratie is in vergelijking met andere gemeenten lang, maar door de Hoge 
Raad acceptabel geacht, mede vanwege de bijzondere omstandigheden in de stad Den Haag 
(veel instanties bij welke groepen willen demonstreren, veel aanmeldingen en beperkte ruimte 
in de stad). 

– Vanuit het oogpunt van noodzakelijkheid en proportionaliteit van een eventueel uit te vaardi-
gen verbod indien de kennisgeving niet tijdig geschiedt, menen wij dat er veel te zeggen valt 
voor een ‘soepele’ omgang met deze aanmeldingstermijn indien het gaat om een kleinschali-
ge demonstratie die weinig verkeersoverlast of ordeproblemen zal opleveren. Anderzijds is 
het vanuit bestuurlijk perspectief niet onbegrijpelijk om te kiezen voor een strak hanteren van 
de termijnregels, mede vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en gelijke behandeling van 
groepen (potentiële) betogers. 

– Het voeren van voorverleg met de organisatoren van een demonstratie is een zeer goede zaak 
en zal dikwijls ook nodig zijn om eventueel door de burgemeester uit te vaardigen beperken-
de voorschriften goed te kunnen voorbereiden, te kunnen baseren op een zorgvuldige belan-
genafweging en adequaat te kunnen motiveren. Dergelijke beperkende voorschriften vergen 
namelijk niet alleen inzicht in het openbare-ordebelang dat een rol speelt, maar ook in de spe-
cifieke belangen van de betogers bij bijvoorbeeld een bepaalde locatie of route van de de-
monstratie. 

– Beperkingen of afspraken tussen gemeentebestuur en organisatie van de betoging mogen geen 
betrekking hebben op de inhoud van de uitingen tijdens een betoging. Wel kan het gemeente-
bestuur wijzen op het feit dat strafrechtelijk zal worden opgetreden tegen personen die zich 
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tijdens de demonstratie schuldig maken aan de uitingsdelicten genoemd in het Wetboek van 
Strafrecht of andere strafbare feiten. 

– Een goed vooroverleg is niet alleen van belang met het oog op het eventueel uitvaardigen van 
beperkende voorschriften, maar kan ook leiden tot afspraken met de organisatoren van de 
demonstratie waardoor het uitvaardigen van dergelijke voorschriften voorkomen wordt. Hier-
bij moet echter in het oog worden gehouden dat dergelijke ‘afspraken’ niet een verkapte vorm 
van beperkingen worden (met omzeiling van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming die 
daartegen openstaat). Afspraken kunnen worden gemaakt op basis van vrijwilligheid aan de 
zijde van de organisatoren en in een overleg waarin de overheid zich zoveel mogelijk facilite-
rend opstelt. 

– Mede met het oog op het bovenstaande moet in de verslaglegging van het vooroverleg goed 
onderscheid worden gemaakt tussen de informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden en 
de eventueel uitgevaardigde beperkende voorschriften aangezien die laatste als besluit in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. 

 
 
5.4  Uitvaardigen van beperkende voorschriften 
 
– Het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel spelen bij het aanbrengen van beperkin-

gen een centrale rol – of het nu gaat om een verbod of  het voorafgaand aan de demonstratie 
uitvaardigen van beperkende voorschriften.  

– Dit betekent dat de aangebrachte beperkingen echt nodig moeten zijn ter behartiging van één 
of meer van de belangen genoemd in artikel 2 WOM (bescherming van de gezondheid, be-
lang van het verkeer, bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden) of artikel 9 WOM 
(het functioneren van volkenrechtelijk beschermde instellingen) en niet kan worden volstaan 
met een minder diep ingrijpen. 

– De burgemeester zal een verbod of andere beperkingen duidelijk en concreet moeten beargu-
menteren/motiveren met een zorgvuldige weergave van de gemaakte afweging tussen de be-
langen van de betogers en de aan de orde zijnde belangen uit artikel 2 WOM. 

– Er rust op de overheid een positieve verplichting om de uitoefening van de demonstratievrij-
heid daadwerkelijk mogelijk te maken, ook als sprake is van een omstreden doelstelling of 
omstreden uitingen. Zonodig moet een meer dan gebruikelijke hoeveelheid politie worden in-
gezet om de orde te handhaven en het rustig verloop van de demonstratie te garanderen. Pas 
als dit volstrekt onhaalbaar is (bestuurlijke overmacht), kan worden overgegaan tot een pre-
ventief verbod van de demonstratie. 

– Het ‘verbannen’ van een demonstratie naar een deel van de stad waar veel moeilijker de aan-
dacht van een groot publiek kan worden getrokken en dat moeilijker bereikbaar is voor de po-
tentiële betogers wordt in de jurisprudentie doorgaans gelijkgesteld met een verbod en zal dus 
ook alleen toegestaan zijn in dezelfde (uitzonderlijke) gevallen als een verbod. 

– Uitgaande van een voorafgaande kennisgeving binnen de bij APV gestelde termijn, moeten 
beperkende voorschriften of verplichtingen met betrekking tot de te volgen route tijdig wor-
den medegedeeld aan de organisatoren van de demonstratie. In beginsel zodanig tijdig dat zij 



 40

de potentiële deelnemers nog op de hoogte kunnen brengen van de juiste route en aanvangs-
punt van de demonstratie. Dit sluit ‘last minute’ wijzigingen in deze voorschriften vanwege 
bijzondere en onvoorziene veiligheids- of ordeproblemen niet geheel uit, mits deze proble-
men voldoende zwaarwegend zijn. Het mag echter niet zo zijn dat het gemeentebestuur door 
het niet of te laat verstrekken van de gegevens het bijeenkomen van de potentiële betogers, of 
de mogelijkheid om rechtsbescherming in te roepen tegen de beperkende voorschriften, feite-
lijk frustreert.  

– Hoewel het systeem van de WOM en de in de jurisprudentie aangetroffen uitgangspunten in-
diceren dat in elke concreet geval een afweging van de specifieke gezondheids-, verkeers- en 
ordehandhavingsbelangen met de belangen van de betogers dient plaats te vinden, achten wij 
het acceptabel dat in de specifieke Haagse situatie, waarin in zeer veel gevallen de parle-
mentsgebouwen – in het bijzonder de ingang van de Tweede Kamer aan het Plein – eindpunt 
van de demonstratie zullen vormen en het doel van de demonstratie mede zal zijn het aan-
dacht vragen van parlementariërs, een beleid wordt gevoerd waarin betogingen via een ‘stan-
daardroute’ die de minste overlast voor de omliggende winkelstraten oplevert richting het 
Plein worden geleid. Een dergelijk beleid is voldoende gerelateerd aan het verkeersbelang van 
artikel 2 WOM en leidt in deze gevallen ook niet tot een ‘weghouden’ van de betogers van de 
locatie waar het hen om te doen is (een en ander is uiteraard anders indien de demonstratie 
juist gericht is tegen bijvoorbeeld het beleid van een bepaalde winkelketen die gevestigd is in 
een van de winkelstraten).  

– Beperkende voorschriften of verplichtingen kunnen te maken hebben met de vorm van de ge-
hanteerde demonstratiemiddelen (bijv. geen of alleen dunne stokken voor spandoeken), mits 
er een duidelijke relatie is met het belang van de bestrijding of voorkoming van wanordelijk-
heden. 

– Het opleggen van een verplichting tot het sluiten van een (aansprakelijkheids)verzekering aan 
de organisatoren van een demonstratie is niet toegestaan. 

– Vrijwillige afspraken met de organisatoren over een eigen ordedienst zijn toegestaan en kun-
nen invloed hebben op de op te leggen beperkingen of routevoorschriften. Zij mogen echter 
geen afbreuk doen aan het laagdrempelige karakter van de demonstratievrijheid. Hoewel de 
jurisprudentie en bestudeerde bestuurspraktijk hierover geen duidelijke specifieke indicaties 
bevatten, brengt het ‘vrijwillige’ karakter van dergelijke afspraken naar ons oordeel met zich 
dat het enkele niet-bereiken van overeenstemming met de organisatoren over het instellen of 
de omvang van een eigen ordedienst niet automatisch kan leiden tot het uitvaardigen van een 
voorafgaand verbod vanwege te verwachten ordeproblemen. Het zal hoogstens een van de 
factoren kunnen zijn om tot het oordeel te komen dat sprake is van een situatie van bestuurlij-
ke overmacht die een verbod rechtvaardigt, maar ook dan moet altijd worden bezien of niet 
kan worden volstaan met andere beperkende maatregelen ter voorkoming van ordeproblemen. 

– Bij het stellen van beperkingen met betrekking tot de duur van een demonstratie (of de duur 
van het oprichten en weer afbreken van de bouwwerken ten behoeve van de demonstratie of 
de activiteiten daaromheen) geldt dat deze beperkingen niet verder mogen gaan dan noodza-
kelijk om het doel waarvoor de beperkingen worden gesteld te bereiken en ook niet zo strikt 
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mogen zijn dat er van de demonstratievrijheid of de daaraan verbonden connexe rechten geen 
gebruik van enige betekenis meer overblijft.104 

– De bestuurlijke ruimte voor het verbieden van demonstraties die de vorm aannemen van 
blokkadeacties is vrij groot. Wel valt wat betreft het afwegingskader enig onderscheid te ma-
ken tussen een blokkade van de toegang tot een gebouw en blokkadeacties die de vrije door-
gang van het verkeer op de openbare weg onmogelijk maken. 

– Weliswaar kunnen ook blokkadeacties bescherming genieten van de betogingsvrijheid, maar 
bij de blokkade van de toegang tot bepaalde gebouwen zal – zeker als in het betreffende ge-
bouw grote groepen mensen aanwezig zijn – het waarborgen van de gezondheid en veiligheid 
van die personen al snel zwaarder wegen dan de betogingsvrijheid. In dit verband is het risico 
dat zich een ongeval verwezenlijkt in de jurisprudentie als voldoende aangemerkt om te kun-
nen spreken van een gezondheidsbelang. Bij dergelijke calamiteiten is immers van essentieel 
belang (a) een snelle toegang voor hulpdiensten tot het gebouw en (b) een snelle mogelijkheid 
voor hen die zich in het gebouw bevinden om het te verlaten. Uiteraard kan en moet een de-
monstratie in de directe omgeving van het betreffende gebouw wel worden toegelaten indien 
de vrije doortocht naar in- en uitgang (en ook de ordehandhaving daaromheen) voldoende 
gewaarborgd blijft. 

– Bij de blokkade van openbare wegen zal, in ieder geval als het gaat om snelwegen en om een 
langdurige blokkade (meer dan een paar uur), de maatschappelijke ontwrichting al snel zo 
groot zijn dat het verkeers- en ordebelang een verbod kunnen rechtvaardigen. Een en ander 
zal anders zijn indien de blokkade een op zich openbare weg betreft die ‘slechts’ fungeert als 
toegangsweg tot een bepaald bedrijf waartegen de demonstratieve actie zich richt, zodat de 
blokkade geen grote problemen veroorzaakt voor weggebruikers die niets met dit bedrijf te 
maken hebben. Het zal ook anders zijn indien de verkeershinder door de blokkadeactie, bij-
voorbeeld via een omleidingsroute, binnen aanvaardbare perken blijft. 

 
 
5.5  Feitelijk plaatsvinden van en ordehandhaving tijdens de demonstratie 
 
– Een bevel tot beëindiging van een niet-aangemelde demonstratie is in onze ogen – anders dan 

die van de Hoge Raad – alleen dan toegestaan indien dit daadwerkelijk nodig is met het oog 
op de belangen genoemd in artikel 2 WOM (of in de specifieke situatie die van artikel 9 
WOM) en niet louter op grond van het feit dat de voorafgaande kennisgeving niet heeft 
plaatsgevonden. Bij het geven van aanwijzingen of een beëindigingsbevel aan een dergelijke 
demonstratie zijn er wel meer mogelijkheden voor de burgemeester om restrictief te zijn, om-
dat het bestuur en de politie zich niet op de activiteit hebben kunnen voorbereiden. 

– De bevoegdheid tot het geven van een beëindigingsbevel kan slechts worden uitgeoefend 
door ondergeschikte politieambtenaren indien de burgemeester deze bevoegdheid door mid-
del van een specifiek mandaatbesluit aan hen heeft gemandateerd. 

                                                 
104 Zoals reeds opgemerkt in § 5.1 sluit dit niet uit dat bepaalde activiteiten rondom een demonstratie worden onder-
worpen aan een vergunningenregime. 
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– Individuele demonstranten die de strafwetgeving overtreden door zich bijvoorbeeld overdui-
delijk beledigend of discriminerend uit te laten, kunnen strafrechtelijk worden aangepakt en 
eventueel gearresteerd, maar dat laat de betoging als zodanig onverlet (tenzij alle deelnemers 
zich aan deze strafbare feiten schuldig maken en om die reden worden aangehouden). Bij het 
aanhouden van personen vanwege deze uitingsdelicten past grote terughoudendheid, aange-
zien de EVRM-bescherming van de uitingsvrijheid zich ook uitstrekt tot controversiële, shoc-
kerende en aanstootgevende uitingen. Ordemaatregelen zullen er in de eerste plaats op gericht 
moeten zijn om bescherming te bieden aan de personen die zich op deze wijze uiten. 




