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DE STRAFBAARHEID VAN EEN GRONDRECHT 
De Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijk karakter van de betoging 

 
Ward Ferdinandusse1 

 
Inleiding 
 
De uitoefening van het grondrecht tot betoging kan verschillende vormen van strafbaarheid 
met zich meebrengen. Naast strafbare uitlatingen kan ook de enkele deelname aan een 
betoging worden vervolgd - hetzij direct, hetzij op grond van het niet opvolgen van een 
verwijderingsbevel - als deze plaatsvindt in strijd met een van overheidswege opgelegde 
beperking of verbod. Naar aanleiding van recente strafzaken in Amsterdam en Den Haag rijst 
de vraag welke eisen aan demonstranten gesteld mogen worden zonder in conflict te komen 
met de (internationale) bescherming die het recht tot betoging geniet.  
Schilder heeft het Nederlandse betogingsrecht al eens geanalyseerd in het licht van de zg. 
‘hostile audience’-problematiek en de vraag of voldoende ruimte wordt geboden aan 
demonstraties die op zeer korte termijn tot stand komen en daardoor niet kunnen voldoen aan 
voorschriften van plaatselijke verordeningen.2 
Dit artikel geeft een analyse van de bredere vraag welke procedurele eisen in het algemeen aan 
betogingen op openbare plaatsen gesteld mogen worden, en welke strafrechtelijke 
consequenties daaraan verbonden kunnen worden zonder afbreuk te doen aan het 
grondrechtelijke karakter van de betoging. Daartoe zal ik eerst het toepasselijke Nederlandse 
rechtskader schetsen. Vervolgens zal ik de werking van dit rechtskader in de praktijk 
illustreren aan de hand van bovengenoemde strafzaken, en zal ik analyseren of dit kader in 
voldoende mate aansluit bij het beschermde karakter van de betoging, om te eindigen met een 
aanbeveling hoe ons betogingsrecht verbeterd kan worden. 
 
 
Het rechtskader van de betoging 
 
Het recht tot betoging is vastgelegd in artikel 9 Grondwet. Dit artikel bepaalt in het tweede  lid 
dat bij wet regels gesteld kunnen worden ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.3 Daarmee sluit de 
Grondwet aan bij de internationaal-juridische inkadering van dit grondrecht. Uit de artikelen 
10 en 11 EVRM alsmede 19 en 21 IVBPR vloeien namelijk de eisen voort dat beperkingen 
van het betogingsrecht een wettelijke basis moeten hebben en noodzakelijk moeten zijn voor 
de bescherming van een limitatief opgesomd aantal belangen, waaronder de openbare 

                                                 
1 Mr. W.N. Ferdinandusse is als promovendus verbonden aan het Amsterdam Center for International Law van de 
Universiteit van Amsterdam. Zijn dank gaat uit naar prof. André Nollkaemper (UvA), prof. Constantijn Kelk 
(UU) en Mr. Michiel Pestman (Van den Biesen Prakken Böhler) voor hun constructieve commentaar en 
medewerking. 
2 Zie respectievelijk A.E. Schilder: 'Dan demonstreren ze maar niet', in: NJB, nr 26, 30 juni 1995, p. 950-955 en 
A.E. Schilder, De spontane demonstratie; een vergelijking tussen de conceptwet openbare manifestaties en het 
Westduitse recht, in: NCJM Bulletin voor de mensenrechten, 1985, p. 527-534. 
3 De bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden vormt een nauwere beperkingsgrond dan handhaving van 
de openbare orde. Het openbare orde-begrip laat zich ruimer uitleggen. Zie daarover de Memorie van Antwoord 
bij de WOM, TK 19 427, nr. 5, blz. 10. 
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veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de openbare orde (IVBPR) dan wel het 
voorkomen van wanordelijkheden (EVRM).4 
De regulering van het recht tot betoging is nader uitgewerkt in de Wet Openbare Manifestaties 
uit 1988 (WOM). Deze wet ziet, naast vergaderingen en betogingen, ook op samenkomsten 
tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zowel op openbare als niet-openbare 
plaatsen (voor zover de laatste voor het publiek openbaar toegankelijk zijn).  
 
 
De Wet Openbare Manifestaties 
 
De WOM vangt aan met een bevestiging van de bescherming van het betogingsrecht. In 
artikel 2 worden de gronden tot beperking van het betogingsrecht uit artikel 9 Gw herhaald: 
 

Art. 2  
De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven 
bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging 
en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming 
van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. 

 
Vervolgens wordt in artikel 4 aan de gemeenteraad de bevoegdheid toegekend voor 
demonstraties een aanmeldings- en een informatieplicht in het leven te roepen, en draagt 
artikel 5 aan de burgemeester de bevoegdheid op voor een betoging voorschriften en 
beperkingen te stellen of een verbod te geven: 
 

Art. 4  
1. De gemeenteraad stelt bij verordeningen regels vast met betrekking tot de gevallen waarin 

voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving 
vereist is. 

2. De verordening voorziet tenminste in: 
a) regels betreffende gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist van 

degene die voornemens is een vergadering of betoging te houden; 
b) regels betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, de bij de 

kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs van 
ontvangst aan degene die de kennisgeving doet. 

3. Over de inhoud van de te openbaren gedachten of gevoelens worden geen gegevens 
verlangd. 

 
Art. 5 
1. De burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen 

stellen of een verbod geven. 
2. Een verbod kan slechts worden gegeven indien: 

a) de vereiste kennisgeving niet is gedaan; 
b) de vereiste gegevens niet zijn verstrekt; 
c) een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert. 

3. Een voorschrift, beperking of verbod kan geen betrekking hebben op de inhoud van 
hetgeen wordt beleden, onderscheidenlijk van de te openbaren gedachten of gevoelens. 

4. Beschikkingen als bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt 
aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 

                                                 
4 Het recht tot betoging is niet afzonderlijk vastgelegd in het EVRM of het IVBPR, maar wordt afgeleid van de 
vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting. Zie hierover: Schilder 1995, supra noot 1, p. 951.  
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Om het geheel te completeren is in artikel 11 een strafbaarstelling opgenomen van o.a. 
schending van de aanmeldings- en informatieplicht: 
 

Art. 11 
1. Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt 

gestraft: 
a) het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 

levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet is 
gedaan of waarvoor een verbod is gegeven; 

b) handelen in strijd met een voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
(…) 

2. De feiten zijn overtredingen. 
 
Men hoeft niet lang te kijken om de innerlijke tegenstrijdigheid in deze wet te zien. Terwijl 
artikel 2, in navolging van de Grondwet, strikt limitatief drie gronden opsomt waarop een 
betoging beperkt kan worden (bescherming van de gezondheid, belang van het verkeer en 
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden) voegt artikel 5 twee gronden voor een 
verbod toe (schending van de aanmeldingsplicht of de informatieplicht). Daarmee lijkt het 
enkele feit dat een demonstratie niet (tijdig) is aangemeld voldoende grond om deze te 
verbieden. Bovendien kunnen deelnemers en organisatoren van zo'n niet aangemelde 
demonstratie op grond van artikel 11 bestraft worden met twee maanden hechtenis of een 
geldboete van de tweede categorie.  
 
 
Het betogingsrecht in de praktijk  
 
De regulering van het betogingsrecht is niet vaak aan toetsing door de (straf)rechter 
onderhevig, omdat schending van de aanmeldingsplicht – in tegenstelling tot 
demonstratieverboden als reactie op de aanmelding, die met enige regelmaat worden 
aangevochten bij de bestuursrechter - zelden een juridisch vervolg krijgt.  
Zo’n zaak deed zich onlangs wel voor bij de Amsterdamse politierechter. Daar stond op 9 juni 
2000 een demonstrant terecht wegens het niet opvolgen van een wettelijk gegeven ambtelijk 
bevel. Hij had gehoor gegeven aan een her en der in Amsterdam aangeplakte oproep om te 
komen demonstreren ‘in het kader van de vrijheid van meningsuiting’. De organisatie had 
echter verzuimd de betoging aan te melden bij de gemeente.5 Ironisch genoeg werd in deze 
zaak gedemonstreerd tegen het naar de mening van de betogers te strikte betogingsbeleid van 
de gemeente Amsterdam, die kort daarvoor een andere niet-aangemelde demonstratie had 
verboden. 
Bij de gemeente was de oproep echter ook niet onopgemerkt gebleven, zodat de 
demonstranten werden opgewacht door een overmacht aan politie. Die bleek weinig zin te 
hebben in de begeleiding van een niet-aangemelde demonstratie, en beval de betogers vrijwel 
direct zich te verspreiden met de woorden: “Demonstranten, hier spreekt de politie. Deze 
demonstratie is niet aangemeld en derhalve door de burgemeester verboden. Verwijdert u 
zich.”6 Op dat moment bevonden de plusminus 20 demonstranten zich op en rond de 
straatbanken op het Spui, waar zij geen hinder toebrachten aan het verkeer. Evenmin was er 
sprake van een situatie die als wanordelijk omschreven kon worden, met uitzondering wellicht 

                                                 
5 Een algemene aanmeldings- en informatieplicht is uitgewerkt in artt. 2.9 en 2.10 van de Amsterdamse APV.  
6 Geciteerd uit het proces-verbaal in het dossier, cursivering van de auteur. 
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van enige ME-busjes die half op de rijbaan geparkeerd stonden.7 De verdachte werd opgepakt 
wegens het niet opvolgen van het verschillende malen herhaalde verwijderingsbevel.  
 
Na een betoog van de raadsman dat het demonstratieverbod ongeoorloofd was omdat het niet 
was gebaseerd op een van de in artikel 9 Gw en artikel 2 WOM genoemde belangen, en het 
verwijderingsbevel derhalve niet krachtens een wettelijk voorschrift gegeven, velde de 
politierechter een tussenvonnis waarin zij de Officier opdroeg het dossier aan te vullen met de 
belangenafweging die aan het verbod ten grondslag had gelegen.8 
Hoewel deze beslissing het betoog van de raadsman honoreerde en daarmee recht lijkt te doen 
aan de strekking van genoemde artikelen, is zij toch discutabel. Niet alleen is het gezien de 
formulering van het verbod uiterst twijfelachtig of er wel een concrete belangenafweging ter 
plekke heeft plaatsgevonden, ook is het zeer de vraag of dat voor de rechtmatigheid van het 
verwijderingsbevel nog van belang is. Uit de formulering mochten de demonstranten immers 
opmaken dat het verbod uitsluitend was gegeven wegens niet-aanmelding van de betoging en 
derhalve niet voldeed aan de hierboven geschetste eisen. Het stond de betogers dan ook vrij 
om dit bevel te negeren.9 Zelfs als er wel sprake was van een wettelijk gegeven ambtelijk 
bevel, was de wettelijkheid daarvan in ieder geval niet kenbaar, zodat een beroep op 
verschoonbare dwaling gerechtvaardigd lijkt.  
Op moment van dit schrijven was deze zaak nog niet verder gevorderd.   
 
In een zaak van recenter datum liet ook de gemeente Den Haag zich niet van haar 
toeschietelijkste kant zien. Van 13 tot 24 november 2000 werd daar de Klimaattop gehouden. 
Om te protesteren tegen de geringe voortgang op deze conferentie besloten enkele 
milieuorganisaties een ‘Walk of Shame’ te organiseren die langs verschillende ambassades 
zou voeren.  
In dit geval deden de demonstranten wel een poging om hun activiteiten aan te melden, maar 
de gemeente weigerde de kennisgeving in ontvangst te nemen omdat deze pas twee 
werkdagen voor de demonstratie gedaan werd, terwijl artikel 10 van de Haagse APV een 
termijn van vier werkdagen stelt. Ditzelfde artikel bepaalt dat een kennisgeving pas is gedaan 
als een bewijs van ontvangst is uitgereikt. De gemeente Den Haag heeft zo het 
aanmeldingssysteem feitelijk omgebouwd tot een verkapt vergunningsstelsel waarin voor 
iedere betoging een bewijs van toestemming moet worden uitgereikt.  
Het verbaast dan ook niet dat de betogers weinig enthousiast werden ontvangen toen zij 
besloten toch de straat op te gaan. De politie meldt hierover in het proces-verbaal van deze 
zaak: “Door het bevoegd gezag was geen vergunning verleend voor het houden van de 
demonstratieve optocht.” En: “Door het politiepersoneel is aan de demonstranten 
medegedeeld dat zij deel gingen nemen aan een demonstratie waarvoor geen toestemming 
verleend was en dat zij zich, wanneer zij daartoe gevorderd zouden worden, zouden moeten 
verwijderen.” 
Dat verwijderingsbevel werd inderdaad gegeven, en massaal genegeerd. Zo kon het gebeuren 
dat op 11 januari van dit jaar maar liefst 62 verdachten voor de politierechter moesten 
verschijnen wegens het niet opvolgen van een wettelijk gegeven ambtelijk bevel. Een gedeelte 
van deze verdachten werd veroordeeld, de rest werd vrijgesproken op grond van een hier niet 
relevante procedurefout. Belangrijk is echter dat het betoog van de raadsman over de 
                                                 
7 De feitelijke gang van zaken rond deze demonstratie werd op film vastgelegd en uitgezonden door Luc Sala van 
het lokale televisiebedrijf Mystèr. 
8 Uitspraak d.d. 27 juni 2000. 
9 Zie over het gebrek aan verbindendheid van een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel: HR 11 december 1990 
(NJ 1991, 423). 
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ontoelaatbaarheid van een demonstratieverbod wegens overschrijding van de 
aanmeldingstermijn verworpen werd, terwijl een soortgelijk betoog in de Amsterdamse zaak 
wel gehoor vond. Ook de uit het proces-verbaal sprekende, principieel onjuiste opvatting van 
de politie dat voor het houden van een demonstratie een vergunning of toestemming nodig 
zou zijn, werd door de rechter onweersproken gelaten. 
 
 
Toelaatbaarheid van het Nederlandse betogingsrecht 
 
De regulering van het betogingsrecht in de WOM hinkt op twee gedachten: enerzijds wordt de 
strikte bescherming van de betoging door de Grondwet en de verdragen erkend, anderzijds 
komt de idee tot uiting dat voor het houden van een betoging aanvullende eisen aan de burger 
mogen worden gesteld waarvan de niet-naleving – onafhankelijk van de verdragsrechtelijke 
noodzakelijkheidstoets - gesanctioneerd mag worden met beperkingen van de 
demonstratievrijheid en zelfs strafrechtelijke consequenties. Dit wat dubbelslachtige karakter 
van de WOM loopt als een rode draad door de wetsgeschiedenis heen. Zo stelt de Memorie 
van Toelichting bij artikel 4 het volgende: 

‘Indien de vereiste aanmelding niet tijdig is verricht of de vereiste gegevens niet tijdig zijn 
verstrekt – de gevallen van het tweede lid, onder a en b – behoeft dat in het stelsel van de wet 
niet zonder meer te leiden tot een verbod van de manifestatie. Wel is in zo’n geval aan de 
burgemeester een ruimere beoordelingsmarge gelaten, of de manifestatie doorgang kan 
vinden, gelet op de voor een goede gang van zaken vereiste maatregelen. (…) Wij achten het 
niet gewenst, in de wet dwingend aan gemeenten voor te schrijven dat niet (tijdig) 
aangemelde manifestaties in beginsel alsnog moeten worden gelegaliseerd.’10  

De regering kan maar niet kiezen: een automatisch verbod mag niet (waardoor er helemaal 
geen noodzaak is voor een ‘legalisatie’), maar de logische consequentie daarvan, het in 
beginsel doorgang laten vinden van een niet-aangemelde demonstratie, gaat haar blijkbaar ook 
te ver.   
Als gevolg van de bescherming die geboden wordt door art. 9 Gw en de 
mensenrechtenverdragen zijn beperkingen, dus ook strafrechtelijke sancties, slechts 
aanvaardbaar voor zover ze noodzakelijk zijn ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het is immers 
niet goed vol te houden dat bestraffing van demonstranten wegens schending van procedurele 
voorschriften geen beperking inhoudt van het betogingsrecht op zich.11 Een dergelijke 
scheiding tussen een procedurele en een inhoudelijke kant van het betogingsrecht is niet goed 
denkbaar. De toets moet zijn of een overheidsregeling in de praktijk een beperkend effect 
heeft op een grondrecht, in casu het demonstratierecht van de burgers. 
De grondwettelijke en internationaalrechtelijke toelaatbaarheid van de artikelen 5 en 11 van 
de WOM is derhalve te herleiden tot één simpele vraag: is het voor de genoemde belangen 
noodzakelijk dat demonstraties worden aangemeld bij de gemeente? Een ontkennende 
beantwoording van deze vraag leidt onontkoombaar tot de conclusie dat het schenden van de 
aanmeldings- of informatieplicht niet een zelfstandige verbodsgrond kan vormen. In dat geval 
moet het strafbaar stellen van deelname aan een niet-aangemelde demonstratie eveneens 
gezien worden als een ontoelaatbare belemmering van het recht tot betoging. Wat niet 
verboden kan worden, mag immers ook niet bestraft worden.  

                                                 
10 MvT, TK 19 427, nr. 3, p. 20. 
11 Zie EHRM, Ezelin v. France, 26 april 1991, § 39: ‘The term "restrictions" in paragraph 2 of Article 11 (art. 11-
2) - and of Article 10 (art. 10-2) - cannot be interpreted as not including measures - such as punitive measures - 
taken not before or during but after a meeting.’   
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Een algemene aanmeldings- en informatieplicht kan deze noodzakelijkheidstest niet 
doorstaan. Er zijn immers tal van demonstraties, met name degene met een beperkt aantal 
deelnemers en op plaatsen waar weinig overlast kan worden veroorzaakt, die geen enkele zorg 
of maatregel van overheidswege vragen.  
Natuurlijk zou men de aanmeldingsplicht kunnen beperken tot plaatsen waar een betoging 
voorzienbaar tot overlast leidt, zoals een snelweg of een druk kruispunt. Het is echter maar de 
vraag of dit zinvol is. Er zijn altijd uitzonderlijke situaties mogelijk waarin de 
aanmeldingsplicht vervalt tot een zinloos obstakel (men denke aan een autovrije dag of 
afsluiting voor het verkeer wegens wegwerkzaamheden). Een individuele belangenafweging 
blijft dan ook noodzakelijk. 
Bovendien gebeurt het regelmatig dat de gemeente via andere wegen vooraf van de betoging 
op de hoogte raakt, zoals in de Amsterdamse zaak, of om andere redenen al voldoende 
veiligheidsmaatregelen neemt, bijvoorbeeld bij staatsbezoeken. Ook in die gevallen wordt de 
gemeente niet in haar belang getroffen door het uitblijven van een aanmelding: zij heeft haar 
maatregelen immers kunnen treffen. In de Memorie van Antwoord bij de WOM omhelsde de 
regering dit argument in reactie op de suggestie dat ook voor manifestaties op niet-openbare 
plaatsen een aanmeldingsplicht mogelijk moest zijn.12 Er lijkt voorhands geen reden te zijn 
waarom dit voor openbare plaatsen principieel anders zou liggen.  
Hier tegenover staat geen werkelijk voordeel van het sanctioneren van verzuim van de 
aanmeldingsplicht met een demonstratieverbod en strafbaarheid. Als de genoemde belangen 
daadwerkelijk in het gedrang dreigen te komen kan een verbod direct op deze belangen 
worden gebaseerd, en voor dergelijk gedrag is eveneens al in strafbaarheid voorzien.13 Ook 
kan worden gewezen op de noodbevoegdheden van de burgemeester op grond van art. 175 en 
176 Gemeentewet.14 Men kan mijns inziens dan ook niet spreken van een beperking die 
noodzakelijk is in een democratische samenleving; zij heeft immers geen meerwaarde. 
In de praktijk zijn deze gebreken van de WOM meermalen erkend, zonder dat dit tot een 
reactie van de wetgever heeft geleid. Voor de ongrondwettigheid van artikel 5 werd 
bijvoorbeeld al tijdens de behandeling van de concept-wet van verschillende kanten 
gewaarschuwd.15 In 1996 antwoordden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op 
kamervragen als volgt: 
 

‘Wij achten het recht op betoging een essentieel grondrecht in een democratische rechtsstaat. 
Dat wil niet zeggen, dat dit recht te allen tijde onbeperkt moet kunnen worden uitgeoefend, 
maar wel dat beperkingen zeer restrictief moeten worden toegepast. (...) Dat betekent dat een 
verbod slechts gerechtvaardigd is, indien  ook met alle beschikbare middelen (politie, 
bijstand) de veiligheid van burgers niet kan worden gegarandeerd (bestuurlijke 

                                                 
12 Zie de MvA: ‘Naar onze mening zijn op dit punt geen moeilijkheden te verwachten als gevolg van het 
ontbreken van een verplichte aanmelding. Juist in gevallen als hier bedoeld is de politie in de praktijk op de 
hoogte van de desbetreffende manifestaties; hetzij via informatie van de zijde van de organisatoren of de 
beheerder van de ruimte, hetzij via andere wegen. Een verplichte aanmelding zou naar ons oordeel haar doel 
voorbij schieten en mogelijk beperkend werken ten aanzien van manifestaties waar voorafgaande informatie 
geheel onnodig is.’ (TK 19 427, nr. 5, p. 10)  
13 Men denke aan art. 5 Wegenverkeerswet 1994 (verbod van het toebrengen van (mogelijk) gevaar of hinder aan 
het verkeer) en verschillende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht inzake de gezondheid en de openbare 
orde. 
14 Zie voor een bespreking van de wisselwerking tussen deze bepalingen en de WOM: Pot, v.d., et al., Handboek 
van het Nederlandse staatsrecht, 1995, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. XIX, p. 275. 
15 Zie: A.W. Heringa, Concept-voorstel van een wet openbare manifestaties, NJCM-Bulletin, 1985, p. 160, 161 
en Schilder 1985, supra noot 1, p. 533. 
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overmachtssituatie).’16  
 
En op 17 april 2000 oordeelde de Rechtbank Den Bosch: 
 

‘Vooropgesteld wordt dat het geven van een verbod tot het houden van een betoging met 
terughoudendheid dient te worden overwogen, gelet op het grondrechtelijke karakter van dit 
middel van meningsuiting. Uit de wetsgeschiedenis alsmede de jurisprudentie komt naar 
voren dat toepassing van voormelde in artikel 5, tweede lid, van de Wet openbare 
manifestaties neergelegde bevoegdheid slechts dan is toegestaan, indien de vrees voor 
wanordelijkheden op grond van concrete gegevens, waaronder ervaringsgegevens, 
gerechtvaardigd is, en voorts te verwachten is dat de inzet van gewone middelen niet 
toereikend zal zijn om de openbare orde te handhaven of te herstellen.’17  

 
De eis dat een verbod gebaseerd moet zijn op concrete gegevens erkent dat een individuele 
belangenafweging iedere keer weer noodzakelijk is. Voor een verbod dat klakkeloos 
voortvloeit uit het schenden van een procedureel voorschrift is geen plaats, zo blijkt ook uit de 
hier verwoorde eis van subsidiariteit. De conclusie lijkt derhalve onvermijdelijk dat de WOM 
niet alleen innerlijk tegenstrijdig is, maar tevens op punten ongrondwettig en in strijd met het 
EVRM en het IVBPR. 
 
Men zou kunnen tegenwerpen dat het op zich zinvolle aanmeldingssysteem van betogingen 
ondergraven wordt door de geconcludeerde vrijblijvendheid ervan. Immers, waarom zouden 
demonstranten de moeite nemen hun activiteiten aan te melden bij de gemeente, met het risico 
om beperkende voorschriften of zelfs een verbod opgelegd te krijgen, als het nalaten van die 
kennisgeving geen nadelige gevolgen heeft voor de betoging?   
De reden is eenvoudig. Kan het nalaten van een kennisgeving op zichzelf geen grond zijn om 
een demonstratie te verbieden, het is wel een factor die de burgemeester zwaar mag laten 
wegen als hij een afweging moet maken tussen de belangen van de demonstranten en die van 
de gezondheid, het verkeer en de bestrijding van wanordelijkheden. Door het nalaten van de 
aanmelding ontnemen de demonstranten de gemeente de mogelijkheid om tijdig maatregelen 
te treffen ter afwending van de eventuele nadelige gevolgen van de betoging.  
Een betoging die met de nodige maatregelen van de kant van de gemeente had kunnen 
plaatsvinden, zal derhalve verboden mogen worden als door het niet tijdig aanmelden ervan de 
gemeente aantoonbaar geen kans meer heeft om afdoende maatregelen te treffen. De 
ontoelaatbaarheid van de aanmeldingsplicht zal in de praktijk dan ook vermoedelijk alleen 
gevolgen hebben voor kleinere, weinig hinderlijke demonstraties. Bovendien zal de 
organisatie van een betoging doorgaans een preventief verbod, waartegen beroep mogelijk is, 
prefereren boven een verbod ter plekke dat haar voor een voldongen feit stelt.  
 
Belangrijker nog is het feit dat het de wetgever, zelfs als hij zou willen, niet is toegestaan om 
een daadwerkelijke aanmeldingsplicht te introduceren, in die zin dat schending van deze 
plicht leidt tot verlies of inperking van het betogingsrecht. De bescherming van het 
betogingsrecht door het EVRM staat daaraan in de weg. Die bescherming is namelijk in 
zoverre absoluut dat zij niet verloren kan gaan door schending van een wettelijke plicht. De 
noodzaak van een individuele toetsing blijft onder alle omstandigheden overeind. In dit 

                                                 
16 TK 1995-1996, Aanhangsel, p. 1888. 
17 ELRO-nummer: AA5514 
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opzicht is Nederland al eens door het Europese Hof op de vingers getikt voor een inbreuk op 
artikel 10 EVRM.18   
Wat overblijft is dus veeleer een aanmeldingsmogelijkheid die de demonstrant een aanspraak 
geeft op tijdige inspanning van de gemeente om zijn betoging mogelijk te maken (op het 
gemeentebestuur rust immers als gevolg van de verdragsrechtelijke bescherming een 
inspanningsplicht om een effectief betogingsrecht te handhaven), dan een daadwerkelijke 
plicht.19 
Er vallen nog verschillende andere kantekeningen te plaatsen bij de aanmeldings- en 
informatieplicht uit de WOM. Zo lijkt de strafbaarstelling van de enkele deelname aan een 
niet-aangemelde demonstratie een onderzoeksplicht mee te brengen voor betogers, ook als zij 
geheel onbekend zijn met de organisatie, waarvan het twijfelachtig is of die gevraagd mag 
worden. De weerslag van deze gedachte was te zien in de Haagse strafzaak, waar de Officier 
van Justitie op de zitting enkele verdachten verweet dat zij zich er niet van vergewist hadden 
dat zij meeliepen in een toegestane demonstratie, daarmee regel (iedere betoging is in beginsel 
toegestaan) en uitzondering (verbod als dat niet anders kan) nog verder verwarrend. Van 
krantenredacties wordt toch ook niet gevraagd zich er voor iedere editie van te vergewissen of 
de vrijheid van drukpers voor hun nog onverkort geldt?  
Tevens kan er uiteenlopend gedacht worden over de informatie die opgevraagd mag worden. 
In de praktijk vereisen veel gemeenten onder andere naam, adres en telefoonnummer van de 
organisator en een overzicht van de maatregelen die genomen worden ter waarborging van een 
ordelijk verloop. Hiermee wordt geïmpliceerd dat de organisatie van een betoging 
verantwoordelijkheid draagt voor een ordelijk verloop, maar het is onduidelijk hoe ver die 
aansprakelijkheid gaat en hoe ver die mag gaan. Daarnaast zou men zich kunnen afvragen of 
het belang van het betogingsrecht voor een democratische samenleving niet met zich 
meebrengt dat dit recht ook anoniem moet kunnen worden uitgeoefend. 
Ik beperk me op deze plaats tot het signaleren van deze vragen, omdat het weinig zinvol lijkt 
in de finesses te treden van een regeling waarvan ik zojuist de onrechtmatigheid heb 
geconstateerd. 
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
 
Met de WOM is een regeling van het betogingsrecht tot stand gebracht die niet alleen innerlijk 
tegenstrijdig is, maar op punten (met name artt. 5 en 11) ook in strijd met de Grondwet en de 
mensenrechtenverdragen. Zoals uit de hierboven geschetste zaken blijkt, geeft deze regeling in 
de praktijk aanleiding voor aanzienlijke verwarring en ongelijkheid, en verleent zij een schijn 
van legitimiteit aan een duidelijk te restrictieve aanpak van betogingen. Zelfs de rechter weet 
niet goed wat hij er mee aanmoet. In de Amsterdamse zaak wordt schending van de 
aanmeldingsplicht als zelfstandige verbodsgrond verworpen, terwijl dit in de Haagse zaak 
wordt geaccepteerd.  

                                                 
18 Het ging in deze zaak om het weekblad Bluf!, dat in strijd met een verschijningsverbod een oplage naar buiten 
bracht met daarin vertrouwelijke informatie (een zes jaar oud BVD-kwartaalverslag). Nederland bepleitte voor 
het Hof dat instandhouding van het verschijningsverbod gerechtvaardigd was met het argument dat een andere 
beslissing Bluf! zou belonen voor haar illegale distributie. Het Hof veegde dat argument echter van tafel en 
constateerde een inbreuk op artikel 10 omdat een voortgezet verbod niet langer noodzakelijk was nu de 
gewraakte informatie al publiek was gemaakt. EHRM, Vereniging Weekblad Bluf! v. the Netherlands, 27 januari 
1995.   
19 Zie voor een bespreking van de inspanningsplicht van de staat die voortvloeit uit de verdragsrechtelijke 
bescherming van de betoging: Schilder 1995, supra noot 1, p. 951. 
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Het zou de wetgever sieren als hij niet wacht op een terechtwijzing uit Straatsburg,20 maar op 
korte termijn zijn eigen fouten herstelt. Een dergelijke revisie zou tevens een welkom signaal 
vormen aan de Nederlandse gemeenten om een einde te maken aan het huidige 
bestuursklimaat waarin het betogingsrecht bij herhaling met voeten wordt getreden.21  
De uitgangspunten daarbij zijn helder. De beperkingsgronden van het betogingsrecht zijn 
limitatief opgesomd in artikel 9 van de Grondwet en herhaald in artikel 2 van de WOM. Dit 
laat geen ruimte om ook nog schending van de aanmeldingsplicht als zelfstandige 
verbodsgrond in de wet op te nemen. Evenmin kunnen dergelijke schendingen strafbaar 
gesteld worden. Strafbaarstelling moet beperkt blijven tot handelingen die strijden met een 
verbod of aanwijzing die is gegeven na een substantiële, individuele belangenafweging. De 
uiteindelijke test zal immers altijd moeten zijn of beperking van een betoging in het concrete 
geval noodzakelijk is voor de in de Grondwet (of bij wijziging daarvan in de verdragen) 
genoemde belangen. 
Deze wijzigingen hoeven geen aanslag te betekenen op de mogelijkheid van de gemeente om 
betogingen effectief te reguleren. Het belang dat in dit verband aan het aanmeldingssysteem 
wordt gehecht kan in de wet tot uitdrukking worden gebracht door te expliciteren dat de 
burgemeester het nalaten van een kennisgeving als factor mag meewegen wanneer de 
belangen van het verkeer, de gezondheid of de bestrijding van wanordelijkheden in het geding 
komen. Het verdient dan wel de voorkeur eveneens in de wet op te nemen dat het nalaten van 
een kennisgeving niet kan worden tegengeworpen aan betogingen die via andere wegen tijdig 
bij de gemeente zijn bekend geraakt.  
De manier waarop de afgelopen jaren met het betogingsrecht is omgesprongen maakt deze 
voorzichtigheid meer dan gerechtvaardigd. Het huidige betogingsklimaat in ons land is een 
democratie onwaardig. 
 

                                                 
20 Zie over het Europese toezicht op nationale wetgeving: EHRM, Chorherr v. Austria, 25 augustus 1993, § 31: 
‘The Court has consistently held that the Contracting States enjoy a certain margin of appreciation in assessing 
whether and to what extent an interference is necessary, but this margin goes hand in hand with European 
supervision embracing both the legislation and the decisions applying it; when carrying out that supervision the 
Court must ascertain whether the impugned measures are “proportionate to the legitimate aim pursued”, due 
regard being had to the importance of freedom of expression in a democratic society.’  
21 De bekendste voorbeelden worden gevormd door het overheidsoptreden bij de Eurotop in Amsterdam (juni 
1997) en het bezoek van de Japanse keizer in mei 2000. Zie bijvoorbeeld: ‘Sovjetmethoden tijdens de Eurotop’, 
NRC/Handelsblad, 27 november 1997, en ‘Politie houdt demonstranten uit zicht keizer’, De Volkskrant, 25 mei 
2000.  
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