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1. De eenmensactie is geen betoging in de zin van artikel 9 Grondwet. 

 

2. Het begrip manifestatie dient niet in de Wet openbare manifestaties te wor-

den gedefinieerd, het zou afbreuk doen aan de omvang en veelvormigheid 

van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht 

tot vergadering en betoging ex artikelen 6 en 9 Grondwet. 

 

3. Artikel 4 lid 3 Wet openbare manifestaties dient te worden geschrapt. Het 

verbod om bij manifestaties gegevens te verlangen over de inhoud van de te 

openbaren gedachten en gevoelens beperkt de burgemeester in zijn rol als 

verantwoordelijk beschermer van de betogingsvrijheid. 

 

4. Aan het uitgangspunt van artikel 2 en artikel 5 lid 3 Wet openbare manifes-

taties, dat een verbod of beperking van een manifestatie geen verband mag 

houden met of betrekking mag hebben op de inhoud van de te openbaren 

gedachten of gevoelens, dient op geen enkele wijze afbreuk te worden ge-

daan. 

 

5. Artikel 5 lid 2 aanhef en sub a en b Wet openbare manifestaties dient te wor-

den geschrapt. De burgemeester is – mede gelet op het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden – 

niet gerechtigd een manifestatie te verbieden om de enkele reden dat de ver-

eiste kennisgeving niet tijdig is gedaan respectievelijk de vereiste gegevens 

niet tijdig zijn verstrekt. 

 

6. Artikel 7 aanhef en sub a en b Wet openbare manifestaties dient te worden 

geschrapt. Anders dan de Hoge Raad respectievelijk de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State oordelen is de burgemeester – mede gelet 

op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden – niet gerechtigd een manifestatie te beëindigen om 

de enkele reden dat de vereiste kennisgeving niet is gedaan dan wel in strijd 

wordt gehandeld met een verbod, voorschrift, beperking of aanwijzing. 

 

 



 

7. Spontane manifestaties dienen – mede gezien de aanbevelingen van volken-

rechtelijke organisaties – expliciet in de Wet openbare manifestaties te wor-

den gevrijwaard van de kennisgevingplicht. 

 

8. De Wet openbare manifestaties dient de termijn voor het kennisgeven van 

een manifestatie vast te stellen op een maximum van 48 uren, waarvan week-

end- en feestdagen mogen worden uitgezonderd; indien tijdige aanmelding 

onmogelijk is, dient er in het geheel geen kennisgevingtermijn te gelden. 

 

9. Een demonstratief kampement komt grondwettelijke en verdragsrechtelijke 

bescherming toe. Het betogingsrechtelijke karakter ontvalt niet als gevolg 

van tijdsverloop (anders Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, 27 augustus 2014). 

 

10. Voor de door de burgemeester gestelde eis dat er tijdens een betoging een 

manifestatieleider aanwezig dient te zijn die medeverantwoordelijk is voor 

de ordehandhaving, ontbreekt de noodzakelijke wettelijke grondslag. 

 

11. De Wet openbare manifestaties dient geen plaatsen aan te wijzen waar niet 

mag worden gedemonstreerd, het Binnenhof in Den Haag uitgezonderd. 

 

12. Het is rechtens onjuist om integrale demonstratieverboden te baseren op de 

artikelen 175 en 176 Gemeentewet. 

 

13. De beslissing van de burgemeester om bij een kennisgegeven manifestatie 

geen verbod, beperking of voorschrift op te leggen, is terecht door de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet aangemerkt als een be-

sluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. 

 

14. Het beperkingscriterium wanordelijkheden in de Wet openbare manifestaties 

dient niet te worden vereenzelvigd met het ruimere criterium ‘ter handhaving 

van de openbare orde’. 

 

15. Bij judo en rechtsvinding draait het om balans. 


