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maatregel niet noodzakelijk is in een democrati-
sche samenleving omdat de verzoekster zich in 
casu niet onrespectvol heeft gedragen en even-
min het goede verloop van de terechtzitting heeft 
verstoord. De vraag rijst of het Hof meer had 
kúnnen doen. Een rechter moet zich beperken tot 
de zaak die hem of haar wordt voorgelegd, in het 
bijzonder wanneer het een gevoelige zaak be-
treft. De rechters van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens lijken zich de afgelopen ja-
ren in ieder geval wat minder activistisch op te 
stellen. Een nog niet-gepubliceerd onderzoek van 
Georgetown University bevestigt dat het Hof on-
der invloed van de publieke kritiek veel voorzich-
tiger is geworden. In 2005 veroordeelde het Hof 
een Europees land nog in bijna negen van de 
tien gevallen wegens een mensenrechtenschen-
ding, in 2016 was dat aandeel gezakt naar 75 pro-
cent (M. Verbergt, ‘Europees Hof voor Mensen-
rechten minder activistisch’, De Standaard, 3 
december 2018). Lachiri is evenwel geen voor-
beeld van een niet-activistisch arrest. Het Hof 
stelt zich niet terughoudend op, maar beperkt de 
redenering louter tot waar het om gaat.
Dit arrest laat nog verscheidene vragen onbeant-
woord. Kunnen beoefenaars van een openbare 
functie te allen tijde met een verbod op religieuze 
hoofddeksels geconfronteerd worden? Waarin 
bestaat het precieze onderscheid tussen ‘echte’ 
openbare ruimtes en andere openbare ruimtes 
waar rechten en vrijheden meer beperkingen 
moeten dulden, zoals gerechtsgebouwen? Kan 
de rechter iemand verplichten om een gezichts-
bedekkend kledingstuk af te nemen? Mogelijk 
beantwoordt het Hof deze vragen in toekomstige 
zaken.
12. Belgische rechters moeten rekening houden 
met het arrest Lachiri. Wanneer voor een Belgi-
sche rechter de schending door art. 759 van het 
Gerechtelijk Wetboek van de godsdienstvrijheid 
wordt opgeworpen, moet het de toetsingsvolgor-
de uit art. 26, §4 van de Bijzondere Wet op het 
Grondwettelijk Hof toepassen. In principe moet 
de Belgische rechter een prejudiciële vraag stel-
len aan het Grondwettelijk Hof over de grondwet-
tigheid van art. 759 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer uit 
een arrest van een internationaal rechtscollege 
blijkt dat het grondrecht zoals gewaarborgd in 
het Europees of internationaal recht klaarblijkelijk 
geschonden is (de zgn. acte éclairé) (art. 26, §4, 

tweede lid, 3° Bijzondere Wet op het Grondwette-
lijk Hof).
Een Belgische rechter mag iemand niet meer ver-
plichten om een hoofddoek af te nemen met toe-
passing van art. 759 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Uit het arrest Lachiri blijkt immers dat dit 
zou leiden tot een schending van de godsdienst-
vrijheid zoals gewaarborgd in art. 9 EVRM. Ver-
schijnt iemand met een muts, gezichtsbedekkend 
kledingstuk of vergiet op het hoofd (met betrek-
king tot dit laatste, zie ABRvS 15 augustus 2018, 
nr. 201707148/1/A3, ECLI:NL:RVS:2018:2715), dan 
zal de Belgische rechter wél een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof moeten stellen. 
De uitzondering van de acte éclairé is dan niet 
aan de orde, want uit Lachiri blijkt niet dat de 
verplichting tot het afnemen van een dergelijk 
hoofddeksel zou leiden tot een schending van de 
godsdienstvrijheid.

S. Vancleef
Masterstudente Overheid en Recht, Universiteit 
Hasselt
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Tuskia e.a. t. Georgië

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
11 oktober 2018, 14237/07, 
ECLI:CE:ECHR:2018:1011JUD001423707
(Nuβberger (President), Grozev, Potocki, 
O’Leary, Kucsko-Stadlmayer, Hüseynov, 
Chanturia)
Noot mr. dr. B. Roorda

Vrijheid van vreedzame vergadering. Vrijheid 
van meningsuiting. Blokkadeactie. Vreed-
zaamheidsvereiste. Openbare plaats en 
niet-openbare plaats. Academische vrijheid. 

[EVRM art. 3, 5, 6, 10, 11]Noot mr. dr. B. Roorda

Centraal staan in deze zaak de klachten van negen 
hoogleraren (Tuskia e.a., hierna: klagers), die ten 
tijde van de gebeurtenissen waarop de klachten 
zien allen werkzaam zijn aan de Staatsuniversiteit 
van Tbilisi. Zes van deze negen hoogleraren zijn 
tevens lid van de ‘Grand Academic Council’, een 
soort universiteitsraad van de genoemde univer-
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siteit. Deze universiteitsraad leidt protesten tegen 
een aantal in 2004/05 doorgevoerde hervormin-
gen. In juni 2005 besluit de president van Georgië 
het statuut van de universiteit in te trekken en 
daarmee de Grand Academic Council af te schaf-
fen. Vertegenwoordigers van de raad vechten dit 
besluit tevergeefs tot in hoogste instantie aan. Op 
19 juni 2006 houdt de inmiddels afgeschafte 
Grand Academic Council een bijeenkomst met de 
universitaire staf van de Staatsuniversiteit van 
Tbilisi. Na afloop van de bijeenkomst gaan enkele 
leden van de afgeschafte raad langs bij de in april 
2006 aangestelde waarnemend rector van de uni-
versiteit om hun zorgen over de hervormingen te 
uiten. Dit blijkt niet het gewenste effect te sorte-
ren. Medewerkers van de universiteit  – waaron-
der de hierboven genoemde negen hooglera-
ren – besluiten daarop om in een collegezaal van 
de universiteit hun bijeenkomst voort te zetten. 
Volgens klagers worden zij vervolgens zonder 
uitleg of voorafgaande waarschuwing door de 
politie gedwongen de universiteit te verlaten. De 
volgende dag – 20 juni 2006 – houden klagers en 
andere universiteitsmedewerkers opnieuw een 
bijeenkomst in een collegezaal van de universiteit 
en wederom worden zij door de politie gedwon-
gen de bijeenkomst te beëindigen. Twee weken 
later, op 3 juli 2006, geeft de waarnemend rector 
van de universiteit toestemming aan een van de 
klagers om diezelfde dag nog een bijeenkomst 
met universiteitsmedewerkers te organiseren in 
de aula van het hoofdgebouw van de universiteit. 
Voorwaarden zijn wel dat de deelnemers de orde 
bewaren en dat de bijeenkomst voor 19.00 uur is 
beëindigd. Tijdens de bijeenkomst op 3 juli 2006 
verkiest de formeel afgeschafte Grand Academic 
Council een van de klagers tot nieuwe rector van 
de universiteit. Vervolgens zetten klagers met en-
kele andere personen koers naar het kantoor van 
de waarnemend rector om hem te verwittigen van 
het besluit van de raad en om zijn ontslag te ei-
sen. Volgens de klagers gaat dit op een geweldlo-
ze wijze, volgens de Georgische autoriteiten niet. 
De waarnemend rector geeft geen gevolg aan de 
eis van klagers. Volgens de Georgische autoritei-
ten was de universitaire beveiligingsdienst niet 
langer in staat om de situatie in bedwang te hou-
den. Nu klagers en andere demonstranten weige-
ren om het kantoor van de waarnemend rector te 
verlaten, wordt politie ingeschakeld. De politie 
onderhandelt vervolgens meer dan een uur met 
de demonstranten om hen uit het kantoor van de 

waarnemend rector te krijgen. De demonstran-
ten – waaronder klagers – zetten hun protest ver-
volgens voort in een van de collegezalen van het 
hoofdgebouw van de universiteit. Volgens klagers 
sluit de politie rond 23.00 uur de deuren van de 
collegezaal en maakt zij het de demonstranten 
onmogelijk om de zaal te verlaten. Tot de volgen-
de ochtend (het is inmiddels 4 juli 2006) zitten de 
demonstranten opgesloten in de zaal zonder toe-
gang tot water, voedsel of sanitaire voorzienin-
gen, aldus klagers. De Georgische autoriteiten 
vervolgen klagers daarop strafrechtelijk voor ver-
storing van de openbare orde, maar deze aan-
klacht komt te vervallen. Wel starten zij daarna 
bestuursrechtelijke procedures tegen hen, waar-
bij uiteindelijk bestuurlijke boetes worden opge-
legd. Een verzoek van klagers om een onderzoek 
in te stellen naar de gebeurtenissen in juni en juli 
2006 wordt afgewezen.
Voor het EHRM stellen klagers dat hun rechten in 
de zin van de art. 3, 5, 10 en 11 EVRM zijn geschon-
den. Het Hof behandelt deze klachten gezamen-
lijk, allereerst voor de gebeurtenissen op 19-20 
juni 2006, waarbij het constateert dat klagers op 
nationaal niveau onvoldoende duidelijk hebben 
gemaakt dat zij wilden dat het onderzoek zich ook 
tot die gebeurtenissen zou uitstrekken. Die klacht 
is daarom niet-ontvankelijk wegens niet-uitput-
ting van rechtsmiddelen. Daar komt nog bij dat 
klagers niet binnen een termijn van zes maanden 
na de datum van de definitieve nationale beslis-
sing beroep hebben aangetekend bij het EHRM 
(art. 35 lid 1 en 4 EVRM). Voor de gebeurtenissen 
op 3-4 juli 2006 verklaart het Hof de klachten on-
der art. 3 en 5 EVRM eveneens niet-ontvankelijk, 
omdat de klagers op nationaal niveau primair 
hebben geklaagd over de inbreuken op de vrij-
heid van meningsuiting en vereniging, en hun 
klachten over de mishandeling en opsluiting in de 
rectorskamer buiten het bereik vielen van de ad-
ministratieve procedure; tegen het niet behande-
len daarvan in de strafprocedure zijn zij boven-
dien niet opgekomen. Het Hof behandelt de klacht 
vervolgens alleen onder art. 11 EVRM, omdat dit 
een specialis is van art. 10 EVRM. Het merkt op 
dat het proberen te verkrijgen van toegang tot de 
rectorskamer niet een standaardsituatie is van 
vreedzame vergadering in de zin van art. 11 
EVRM. De klagers hadden echter geen geweld 
gebruikt en werden daar ook niet van verdacht. 
Het verwijderen van klagers vormt dan ook een 
inbreuk op deze bepaling. Deze verwijdering was 
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voldoende voorzien bij wet doordat de politie op-
trad op verzoek van de rector, nadat de klagers 
verschillende malen hiervoor waren gewaar-
schuwd. Het Hof acht ook voldoende aantoonbaar 
dat hiermee de openbare orde werd gediend, nu 
de protestactie de werkzaamheden van de rector 
verstoorde en het normale functioneren van de 
universiteit verhinderde. Voor wat betreft de 
noodzakelijkheid heeft het Hof oog voor de ma-
nier waarop klagers de aandacht probeerden te 
trekken en wilden protesteren. Dat neemt volgens 
het Hof niet weg dat klagers eerder ook al de ge-
legenheid hadden gekregen om verschillende 
uren in de grote hal van de universiteit te demon-
streren. Ook konden zij de rectorskamer twee uur 
lang ongestoord bezet houden en toonde de poli-
tie de nodige tolerantie. Bovendien kregen zij ook 
na de ontzetting kans om verder te demonstreren. 
De verwijdering was dan ook niet disproportio-
neel. Het opleggen van een bestuursrechtelijke, 
lichte boete hiervoor zou voor klagers niet hele-
maal onverwacht moeten zijn geweest en was 
niet onredelijk nu klagers met de protestactie de 
orde op de universiteit inderdaad hadden ver-
stoord. De strafrechtelijke procedure is verder niet 
voortgezet. Gelet op deze omstandigheden con-
stateert het Hof geen schending van art. 11 EVRM. 
Klagers stellen verder dat de procedure in hun 
zaak in strijd was met art. 6 EVRM. Volgens kla-
gers was die evident onvoldoende gemotiveerd 
in die zin dat geen individuele aansprakelijkheid 
voor de gebeurtenissen was vastgesteld. Het Hof 
acht de beoordeling echter niet willekeurig of on-
toereikend. Evenmin acht het Hof het onaan-
vaardbaar dat in de procedure de rector en diens 
plaatsvervanger niet zijn gehoord.

Tuskia e.a.
tegen
Georgië

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.

NOOT

1. Sinds jaar en dag gaan studenten dikwijls de 
barricaden op. Dat hoogleraren gebruikmaken 
van het door art. 11 EVRM beschermde recht om 
vreedzaam actie te voeren is een minder vaak 
voorkomend verschijnsel, al stonden zij onlangs 

nog samen met ander onderwijspersoneel op het 
Malieveld in Den Haag om te demonstreren te-
gen bezuinigingen in het hoger onderwijs en de 
hoge werkdruk (zie het Trouw-artikel ‘Ook de aca-
demici komen in actie tegen hoge werkdruk’ van 
14 december 2018). In de onderhavige zaak gaat 
het om negen demonstrerende Georgische 
hoogleraren. Zij zijn van mening dat de Georgi-
sche autoriteiten hun recht op vrijheid van me-
ningsuiting ex art. 10 EVRM en hun recht op vrij-
heid van vreedzame vergadering ex art. 11 EVRM 
hebben geschonden. Daarnaast stellen zij dat die 
autoriteiten eveneens het verbod van foltering ex 
art. 3 EVRM hebben overtreden en hun recht op 
vrijheid en veiligheid ex art. 5 EVRM hebben ge-
schonden.
Het EHRM verklaart het merendeel van de klach-
ten op formele gronden niet-ontvankelijk. Ten 
aanzien van de klachten over schending van het 
folterverbod en van het recht op vrijheid en vei-
ligheid hebben klagers verzuimd om alle natio-
nale rechtsmiddelen uit te putten in de zin van 
art. 35 lid 1 EVRM. Hetzelfde geldt voor de klach-
ten over schending van de meningsvrijheid en 
vergadervrijheid, althans voor zover die klachten 
zien op twee door de politie beëindigde bijeen-
komsten op 19 en 20 juni 2006. Bovendien heb-
ben klagers ten aanzien van die gebeurtenissen 
niet binnen de door art. 35 lid 1 EVRM vereiste 
zes maanden na de datum van de definitieve na-
tionale beslissing hieromtrent beroep bij het 
EHRM aangetekend. Mede hierdoor blijft een 
weinig sterke zaak over en verbaast het niet dat 
het Hof oordeelt dat van een schending geen 
sprake is.
Desalniettemin is het in meerdere opzichten een 
interessante zaak, niet in de laatste plaats omdat 
het Hof in deze uitspraak de nodige aandacht be-
steedt aan de reikwijdte van het begrip vreedza-
me vergadering in de zin van art. 11 EVRM wat 
betreft acties met bezettende, blokkerende en/of 
dwingende elementen. Elementen die we van-
daag de dag dikwijls terugzien bij protesten, zo-
als bij de blokkadeactie op de A7 gericht tegen 
anti-Zwarte Piet-demonstranten van 18 novem-
ber 2017, en in 2018 bij de bezetting van het P.C. 
Hoofthuis van de UvA, bij de gele-hesjes(blokka-
de)protesten in Frankrijk, België en Nederland, 
bij de woonwagenmanifestaties in met name het 
zuiden van Nederland en bij de bezettende en 
blokkerende anti-gaswinningacties in de provin-
cie Groningen.
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Naast de reikwijdte van het begrip vreedzame 
vergadering (randnr. 2), ga ik in op een aspect 
van de zaak waaraan het Hof geen aandacht be-
steedt, maar wat misschien wel voor de hand 
had gelegen, en dat is de academische vrijheid 
(randnr. 3).
2. Het Hof heeft oog voor het gegeven dat acties 
met bezettende, blokkerende en dwingende ele-
menten vandaag de dag niet ongebruikelijk zijn 
(‘not an uncommon occurrence in the context of 
the exercise of freedom of assembly in modern 
societies’, par. 74). Op de vraag in hoeverre der-
gelijke acties de bescherming toekomt van art. 11 
EVRM, overweegt het Hof dat de gebeurtenissen 
die plaatsvonden nadat de demonstranten zon-
der toestemming het kantoor van de rector wa-
ren binnengegaan – de demonstranten weiger-
den ondanks herhaalde verzoeken van de rector 
en de politie het kantoor van de rector te verla-
ten – niet gezien kunnen worden als ‘a standard 
situation of a “peaceful assembly”’ in de zin van 
art. 11 EVRM. Fysiek gedrag dat opzettelijk de 
normale gang van zaken belemmert teneinde ac-
tiviteiten van anderen ernstig te verstoren, vormt 
volgens het Hof niet de kern van de vergadervrij-
heid ex art. 11 EVRM. Het verwijst hierbij naar de 
zaak Kudrevičius e.a. t. Litouwen (EHRM 15 okto-
ber 2015 (GK), nr. 37553/05, 
ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, «EHRC» 
2016/27), waarbij het ging om door demonstre-
rende boeren opgeworpen blokkades van onder 
meer drie autosnelwegen. Daar waar een Kamer 
van het Hof aanvankelijk oordeelde dat de ver-
oordeling van de boeren tot een voorwaardelijke 
gevangenisstraf van zestig dagen en het betalen 
van een schadevergoeding aan een vervoersbe-
drijf een schending oplevert van de vergadervrij-
heid ex art. 11 EVRM (EHRM 26 november 2013, 
nr. 37553/05, 
ECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD003755305, «EHRC» 
2014/39), oordeelt de Grote Kamer anders. Zij 
komt unaniem tot de conclusie dat er geen spra-
ke is van een schending, mede omdat het in casu 
ging om niet erg zware (voorwaardelijke) sanc-
ties die pas achteraf zijn opgelegd, terwijl de 
blokkades zelf – waarvan het ernstig verstorende 
karakter niet enkel een ‘bijeffect’ was – vrijwel 
ongehinderd doorgang hebben kunnen vinden. 
Net als in de onderhavige Tuskia-zaak overweegt 
het EHRM ook in deze Kudrevičius-zaak dat wel-
bewuste ernstige verstoring van activiteiten van 
anderen niet tot de ‘core’ van de vergadervrijheid 

behoort. Het Hof merkt daarbij echter op dat dit 
niet bepalend is voor het antwoord op de vraag 
of de protestactie valt onder de reikwijdte van 
art. 11 EVRM, maar wel voor het antwoord op de 
vraag of de opgelegde beperkingen noodzakelijk 
zijn in de zin van het tweede lid van art. 11 EVRM 
(par. 97). In de Tuskia-zaak is dit niet anders; ook 
in deze zaak oordeelt het Hof dat het gedrag van 
de demonstranten de bescherming van art. 11 
EVRM toekomt.
Wanneer is een protestactie dan niet meer te 
kwalificeren als een vreedzame vergadering in 
verdragsrechtelijke zin? Bepalend is, zo volgt uit 
de overwegingen van het Hof, of het gedrag van 
de demonstranten gewelddadig is of een ge-
welddadig karakter heeft, waarbij het de ‘nature 
and degree’ van de protestactie in haar geheel 
beschouwd meeweegt. Het enkele gewelddadige 
karakter van de protestactie kan er dus toe leiden 
dat de actie een vreedzaam karakter ontbeert. 
Niet vereist is dat zich daadwerkelijk geweldda-
digheden voordoen. Dit is in lijn met andere uit-
spraken van het Hof, waarin het oordeelt dat niet 
voldaan is aan het vreedzaamheidsvereiste in-
dien de organisatoren van en de deelnemers aan 
een protestactie gewelddadige intenties hebben 
(zie onder meer Schwabe en M.G. t. Duitsland, 
EHRM 1 december 2011, nrs. 8080/08 en 8577/08, 
ECLI:CE:ECHR:2011:1201JUD000808008, «EHRC» 
2012/42 m.nt. De Jong, par. 103 en Kudrevičius 
e.a. t. Litouwen, par. 92). In oudere uitspraken 
stelde het Hof nog de eis dat de gewelddadige 
intenties moeten resulteren in ‘public disorder’ 
(zie bijvoorbeeld G. t. Bondsrepubliek Duitsland, 
EHRM 6 maart 1989, nr. 13079/87, 
ECLI:CE:ECHR:1989:0306DEC001307987), maar in 
meer recente uitspraken zijn gewelddadige inten-
ties op zichzelf dus al voldoende om aan een ac-
tie het vreedzame karakter te ontnemen.
Nog één opmerking over de hiervoor reeds aan-
gehaalde Kudrevičius-zaak in relatie tot de onder-
havige Tuskia-zaak. In de laatstgenoemde zaak 
bestaat er een directe link tussen de protestactie 
en haar doel: de bezetting van het kantoor van de 
waarnemend rector had tot doel de rector te be-
wegen tot het indienen van zijn ontslag. Uit de 
Kudrevičius-zaak lijkt te volgen dat het ontbreken 
van een dergelijke directe link gewicht in de 
schaal legt bij de beoordeling van de proportio-
naliteit van de opgelegde beperkingen. In die 
zaak vergelijkt het Hof de protestactie – het blok-
keren van autosnelwegen – met enkele andere 
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blokkadeacties waarover het Hof zich reeds eer-
der had uitgesproken (Steel e.a. t. Verenigd Ko-
ninkrijk, EHRM 23 september 1998, nr. 24838/94, 
ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD002483894 en Drie-
man e.a. t. Noorwegen, EHRM 4 mei 2000, nr. 
33678/96, ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC00336789
6). Het overweegt daarbij dat net als in die zaken 
ook in de Kudrevičius-zaak moet worden aange-
nomen dat de opgelegde beperkingen voldoen 
aan de in art. 11 lid 2 EVRM vervatte proportiona-
liteitseis, a fortiori nu de blokkadeactie in tegen-
stelling tot de blokkadeacties in de aangehaalde 
zaken Steel e.a. en Drieman e.a. niet een directe 
link heeft met het doel van de actie (de actie was 
gericht tegen de overheid vanwege de lage prij-
zen en het ontbreken van goede subsidies in de 
landbouwsector) (par. 171). Uit deze overweging 
kunnen we afleiden dat de proportionaliteit van 
opgelegde beperkingen eerder zal worden aan-
genomen als een directe link tussen een protest-
actie en haar doel ontbreekt.
3. In een kritisch commentaar op het onderhavi-
ge arrest (zie J. Fish, ‘Academic freedom dimen-
sion overlooked in the case of Tuskia and Others 
v. Georgia’, te raadplegen via strasbourgobser-
vers.com) stelt auteur Fish dat het Hof onvol-
doende oog heeft voor de academische vrijheid 
die in casu in het geding zou zijn en de zaak om 
die reden te veel heeft benaderd als ‘an ordinary 
workplace dispute’. Fish verwijst hierbij naar Sor-
guç t. Turkije (EHRM 23 juni 2009, nr. 17089/03, 
ECLI:CE:ECHR:2009:0623JUD001708903), een art. 
10 EVRM-zaak waarin het Hof wijst op het belang 
van de academische vrijheid, ‘which comprises 
the academics’ freedom to express freely their 
opinion about the institution or system in which 
they work and freedom to distribute knowledge 
and truth without restriction’ (par. 35). Ik vraag 
mij echter af of het betrekken van het belang van 
de academische vrijheid tot een andere uitkomst 
zou hebben geleid, temeer daar het in casu niet 
zozeer gaat om de inhoud van de uitingen (zoals 
wel het geval was in Sorguç), maar veel meer 
om de dwingende wijze waarop actie wordt ge-
voerd. Voor zover het gaat om de gebeurtenissen 
waarop het Hof de klachten van klagers ontvan-
kelijk heeft verklaard, hebben de autoriteiten bo-
vendien – zoals het Hof terecht stelt – de nodige 
tolerantie getoond, onder meer door de demon-
stranten de gelegenheid en ruimte te geven om 
zowel voorafgaand aan als na afloop van de be-
zetting van het kantoor van de waarnemend rec-

tor demonstratieve bijeenkomsten te houden in 
ruimten van de universiteit.
Fish stelt daarnaast met verwijzing naar Saská t. 
Hongarije (EHRM 27 november 2012, nr. 
58050/08, 
ECLI:CE:ECHR:2012:1127JUD005805008, «EHRC» 
2013/60 (par. 21)) dat het Hof ten onrechte onvol-
doende ruimte heeft gegeven aan het recht van 
de demonstranten om – binnen de grenzen van 
art. 11 lid 2 EVRM – zelf de tijd, plaats en wijze 
van demonstreren te kiezen. ‘By taking the offe-
ring of an alternative, and in this case not a com-
parable alternative, into consideration for the 
purposes of the proportionality test, the Court 
suggests that the university was entitled to a gre-
ater degree of control over the logistics of the 
protest than had been suggested in previous ca-
ses. This is, of course, contrary to the dictates of 
a robust protection of the freedom of assembly 
and expression’, aldus Fish. Ook hierbij zet ik 
vraagtekens. Het Hof heeft namelijk wel degelijk 
oog voor het recht om zelf tijd, plaats en vorm 
van demonstreren te kiezen, maar wijst erop dat 
dit niet automatisch met zich meebrengt dat de-
monstranten recht hebben op toegang tot pri-
véterreinen en tot alle publieke eigendommen, 
zoals overheidsgebouwen (par. 72). In tegenstel-
ling tot de zaken waar Fish wellicht op doelt, gaat 
het in casu om een protestactie op een andere 
dan openbare plaats. Mede gelet op dat gegeven 
onderschrijf ik het oordeel van het Hof dat er in 
casu geen sprake is van een schending van de 
vergadervrijheid ex art. 11 EVRM, nu de recht-
hebbende (het universiteitsbestuur) weliswaar 
het bezetten van het kantoor van de waarnemend 
rector met hulp van de sterke arm beëindigt, 
maar de demonstranten tegelijkertijd wel de ge-
legenheid en ruimte biedt om in andere ruimten 
van de universiteit (demonstratieve) bijeenkom-
sten te houden.
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