
Demonstratierecht

Wat was dat ook alweer? 



Artikel 9 Grondwet: Vrijheid van demonstratie en
betoging

• 1. Het recht tot demonstratie
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.



Artikel 10 EVRM

Vrijheid van meningsuiting

Artikel 11 EVRM

Recht van vereniging  



Demonstratieverbod?







• Het belang van het demonstratierecht

• Een van de pilaren van een democratische, tolerante
en plurale samenleving;

• Effectieve bescherming demonstratierecht bevordert
een open democratie en maakt een vreedzame
participatie aan het publieke debat mogelijk;

• Draagt bij aan het waarborgen van de 
verantwoordingsplicht van bedrijfsentiteiten, 
overheidsinstanties en overheidsfunctionarissen en
bevordert zo goed bestuur







Voorbereiding demonstratie

Politie aan de deur nadat je op 
social media een oproep plaatst 
voor een demonstratie.

Mag dat?  





Vrijheid om een demonstratie te plannen, voor te
bereiden en bekend te maken. 

• De planning en publiciteit van een demonstratie
zijn een integraal onderdeel van de uitoefening van 
het recht op vrijheid van meningsuiting en
demonstratie en moeten dienovereenkomstig
worden vergemakkelijkt en beschermd.  



Is een vergunning vereist voor een demonstratie?







• Meldingsprocessen mogen niet onnodig belastend zijn. 

• De noodzaak van een tijdige reactie van de overheid. 

• In de wetgeving moet een termijn worden vastgesteld waarbinnen de 
autoriteiten eventuele beperkingen moeten specificeren die zij kunnen
trachten op te leggen aan het tijdstip, de plaats en de wijze van een
demonstratie, na de indiening van de kennisgeving van een demonstraties. 

• De desbetreffende procedureregels moeten er ook voor zorgen dat de 
organisatoren redelijk ver voor het geplande evenement van dergelijke
beperkingen in kennis worden gesteld. 

• Dit vereiste is gedeeltelijk bedoeld om een administratieve of gerechtelijke
betwisting van de beperkingen vóór de datum van de geplande gebeurtenis
mogelijk te maken



• Spontane en niet-aangemelde demonstraties

• De opkomst van nieuwe technologieën heeft de mogelijkheid
van spontane bijeenkomsten aanzienlijk vergroot; 

• deze moeten worden beschouwd als een verwacht (in plaats
van uitzonderlijk) kenmerk van een gezonde democratie. 

• Alle redelijke en passende maatregelen moeten worden
genomen om ervoor te zorgen dat spontane en niet-
aangemelde samenstellen op dezelfde wijze worden
vergemakkelijkt en beschermd als assemblages die van 
tevoren zijn gepland



Mag het 
onderwerp van de 
demonstratie 
reden zijn voor een 
andere 
behandeling?





• Vrijheid om een demonstratie te plannen, voor te
bereiden en bekend te maken. 

• De planning en publiciteit van een demonstratie
zijn een integraal onderdeel van de uitoefening van 
het recht op vrijheid van meningsuiting en
demonstratie en moeten dienovereenkomstig
worden vergemakkelijkt en beschermd. 



Mag de 
burgemeester de 
plaats, vorm en

omvang bepalen?



Geen algemene beperkingen

• Algemene wettelijke beperkingen – bijvoorbeeld het verbieden van alle bijeenkomsten op bepaalde tijden, of 
van bepaalde locaties of openbare plaatsen die geschikt zijn voor het houden van bijeenkomsten – vormen 
in de regel buitensporige en beperkingen die het recht op vrijheid van demonstratie schenden. 

• Beperkingen die als regel een verbod opleggen op het tijdstip of de plaats van demonstraties en vervolgens 
uitzonderingen op deze regel toestaan, maken van het recht op demonstratie een gunst.

• Dit soort verboden kunnen de evenredigheidstoets niet doorstaan.

• Algemene verboden kunnen de mogelijkheid om bijeenkomsten te houden in het zicht en geluid van het 
beoogde publiek aanzienlijk verstoren.



Beperkingen op grond van inhoud

• Spraak en andere uitdrukkingsvormen, met inbegrip van demonstraties, genieten bescherming op grond van
artikel 11 EVRM en artikel 21 IVBPR.

• In beginsel mogen eventuele beperkingen van het demonstratierecht daarom niet gebaseerd zijn op de
inhoud van de boodschap.

• Kritiek op het overheidsbeleid of het optreden van overheidsfunctionarissen op zichzelf nooit een voldoende
grond vormen om beperkingen op te leggen.

• Het EHRM heeft ook verklaard dat het "vanuit het oogpunt van artikel 11 van het Verdrag onaanvaardbaar is
dat een inmenging in het recht op vrijheid van vreedzame betoging kan worden gerechtvaardigd op basis
van de eigen opvatting van de autoriteiten over de gegrondheid van een bepaald protest.”

• Het is de plicht van de staat om zich niet alleen in beginsel te onthouden van op inhoud gebaseerde
beperkingen zelf, maar ook om zich te beschermen tegen beperkingen door derde actoren, waaronder
internetproviders.



De locatie van demonstraties

Vrijheid om de locatie of route van een demonstratie te kiezen.

• Mensen hebben in principe ook het recht om de locatie of route van een 
bijeenkomst op openbaar toegankelijke plaatsen te kiezen. 

• De locatie of route kan omvatten, maar hoeft niet beperkt te zijn tot, openbare 
parken, pleinen, straten, wegen, lanen, trottoirs, trottoirs, voetpaden en open 
gebieden in de buurt van openbare gebouwen en faciliteiten. 





Een noodbevel 
bij 

demonstraties.
Is dat normaal?









De inzet van 
undercover 
knokploegen 
(Romeo’s)

Mag dat?



De inzet van undercoverpolitie moet uitzonderlijk zijn en strikt bij wet worden geregeld.

• In sommige landen (???) hebben wetshandhavers in het verleden demonstraties geïnfiltreerd en
zich voorgedaan als deelnemers. 

• Het gebruik van undercoveragenten is echter alleen toegestaan (en slechts uitzonderlijk) als het 
doel van het verzamelen van informatie tijdens een demonstratie is om specifieke strafbare
feiten te onderzoeken. 

• In alle gevallen moeten dergelijke praktijken worden onderworpen aan voortdurend en strikt
onafhankelijk toezicht en toezicht. 

• Het verzamelen van informatie over deelnemers aan de demonstratie bij gebrek aan een
concreet strafrechtelijk onderzoek vormt een inbreuk op het recht van de deelnemers op 
vrijheid van demonstratie en privacy. 



Het gebruik van agents provocateurs is niet 
toegestaan.
• Undercoverpolitie of andere derden die opzettelijk een 

demonstratie infiltreren om deelnemers te provoceren, of om 
hen bij dergelijke daden te betrekken, staan bekend als 
agenten provocateurs. 

• Het gebruik van agenten provocateurs door de staat is niet 
toegestaan. 

• Bovendien moeten provocateurs die handelen in opdracht 
van een staat of een andere derde partij strafrechtelijk 
worden vervolgd op dezelfde manier als iedereen die 
opzettelijk een vreedzame demonstratie verstoort, of die 
anderen aanmoedigt om deel te nemen aan illegale 
handelingen tijdens een demonstratie. 

• Wanneer het bewijsmateriaal dit toelaat, moet de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid ook worden uitgebreid naar 
degenen die provocateurs inzetten.



Omgang politie 
met 
demonstranten 
en gebruik van 
geweld

Is dat normaal?





Digitale beeldopname door de autoriteiten 

• Openlijk en heimelijk toezicht op deelnemers aan de demonstratie moet strikt worden gereguleerd en moet 
een gepubliceerd beleid volgen.

• Digitale beelden van organisatoren en deelnemers aan een bijeenkomst mogen niet worden opgenomen, 
behalve als hier een wettelijke bevoegdheid bestaat en noodzakelijk is in gevallen dat de verdenking bestaat 
dat de planners, organisatoren of deelnemers zich zullen bezighouden met ernstige onwettige activiteiten. 

• In het algemeen, opdringerige openlijke of geheime surveillance methoden mogen alleen worden toegepast 
wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat tijdens een demonstratie dreigende onwettige activiteiten, zoals 
geweld of het gebruik van vuurwapens, zullen plaatsvinden.

• Het gebruik van beeldopnamen voor identificatiedoeleinden (met inbegrip van gezichtsherkenningssoftware) 
moet worden beperkt tot die omstandigheden waarin daadwerkelijk strafbare feiten plaatsvinden of wanneer 
er een redelijk vermoeden bestaat van dreigend crimineel gedrag. 



• Er moeten ten alle tijden adequate waarborgen zijn tegen misbruik.
• Het maken en bewaren van digitale beelden met het oog op de identificatie van personen die zich 

bezighouden met rechtmatige activiteiten, of het bewaren van gegevens die uit dergelijke beelden zijn 
geëxtraheerd (zoals details over de aanwezigheid van een persoon op een demonstratie) in een 
permanent of systematisch register vormt een schending van de privacy

• Bovendien kunnen,  het gebruik van digitale beeldopnameapparaten door wetshandhavers tijdens een 
demonstratie kunnen een afschrikwekkend effect hebben op de uitoefening van dit recht;

• De op deze manier verkregen informatie moet worden vernietigd na een redelijke termijn die in de 
wet is vastgelegd. 



Verplichting om zichtbaar individuele 
identificatie te dragen of te tonen.
• Rechtshandhavingspersoneel dient tijdens demonstraties 

zichtbaar een vorm van identificatie (zoals een naamplaatje of 
nummer) op hun uniform en/of hoofddeksel te dragen of weer 
te geven.

• Dergelijke identificerende informatie mag tijdens het 
evenement niet worden verwijderd of afgedekt.

• Wanneer rechtshandhavingspersoneel dat tijdens een 
bijeenkomst aanwezig is, op deze manier niet identificeerbaar 
is, moeten zij zich desgevraagd identificeren met naam en 
badgenummer.



Geen id-nummers





Plicht tot  terughoudendheid en de-escalatie

• Alle acties van politie om in te grijpen om een demonstratie uiteen te drijven of 
geweld te gebruiken, moeten altijd met terughoudendheid worden toegepast. 

• Wanneer een demonstratie plaatsvindt in strijd met de toepasselijke 
wetgeving, maar verder vreedzaam is, moet de reactie van de politie worden 
geleid door non-interventie of de de-escalatie van spanningen door middel 
van dialoog, overreding en onderhandeling 

• Het uiteendrijven van een demonstratie kan de spanningen verhogen of tot 
geweld leiden en zo meer problemen voor de rechtshandhaving dan de 
facilitering ervan

• Bovendien zullen de kosten van de bescherming van de vrijheid van betoging 
en andere grondrechten waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn dan de kosten van 
politie-ingrijpen zelfs in het geval van kleine schendingen van de wet. 



Controle, 
doorzoeking, 
aanhoudingen op 
weg naar en van 
demonstraties

Mag dat?





• Deelnemers aan de demonstratie mogen niet worden tegengehouden, gefouilleerd of
vastgehouden op weg naar een demonstratie, tenzij er bewijs is van dreigend geweld of
andere ernstige criminaliteit.

• De staat mag niet optreden om personen te beletten deel te nemen aan een demonstratie,
hetzij door hen vooraf vast te houden, hetzij door de toegang tot de plaats van de
demonstratie te beperken via fysieke of administratieve obstakels, simpelweg op grond van
het mogelijke plegen van een strafbaar feit.

• Tenzij een duidelijk en aanwezig gevaar van dreigend geweld of van een ander misdrijf
redelijkerwijs kan worden geacht te bestaan, mogen wetshandhavingsfunctionarissen niet
ingrijpen om demonstranten op weg naar een bijeenkomst te stoppen, te fouilleren en / of vast
te houden als er geen reden is om aan te nemen dat die deelnemers zullen deelnemen aan
het geweld of de misdaad.

• De reden voor het stoppen, doorzoeken of vasthouden van een deelnemer moet specifiek zijn
voor de persoon en niet alleen gebaseerd zijn op het feit dat hij of zij deelneemt aan een
demonstratie



• Uiteendrijven van demonstranten moet een laatste 
middel zijn.

• Verspreiding is niet toegestaan, tenzij er een 
onmiddellijke dreiging van geweld is

• Verspreiding kan op een bepaald moment noodzakelijk 
worden geacht in het belang van de openbare orde of 
gezondheid, afhankelijk van de grootte, locatie en 
omstandigheden van een demonstratie. 

• Verspreiding mag echter niet plaatsvinden tenzij 
wetshandhavingsfunctionarissen zich eerder hebben 
ingespannen om een gespannen situatie op te lossen 
door redelijke, minder invasieve maatregelen en om het 
vreedzame karakter van een demonstratie te te 
behouden.  







• Het gebruik van geweld

• Geweld mag uitsluitend zeer restrictief ingezet volgens de beginselen 
proportionaliteit en minimalisering van schade en het behoud van mensenlevens;

• Internationale richtlijnen met betrekking tot het gebruik van geweld bij het 
verspreiden van onwettige niet-gewelddadige en gewelddadige bijeenkomsten. 

• De VN-basisbeginselen inzake het gebruik van geweld en vuurwapens door 
wetshandhavingsfunctionarissen bepalen dat “Bij het uiteendrijven van 
demonstraties die onwettig maar geweldloos zijn, dienen wetshandhavers het 
gebruik van geweld vermijden of, indien dat niet uitvoerbaar is, dergelijk geweld 
tot het minimum zullen beperken voor zover nodig." 

• Rechtshandhavingsambtenaren mogen alleen bij wijze van uitzondering geweld 
gebruiken, en alleen nadat ze dit hebben aangekondigd door een duidelijke en 
ondubbelzinnige waarschuwing te geven, en de aanwezige personen voldoende 
tijd te geven om eventuele gerelateerde politiebevelen op te volgen en het gebied 
te verlaten. 



Plicht om schade te minimaliseren.

• Regeringen en wetshandhavingsinstanties moeten ervoor zorgen dat ethische
kwesties in verband met het gebruik van geweld voortdurend gemonitord worden.

• Staten moeten voldoen aan internationale normen met betrekking tot het gebruik van
geweld, met inbegrip van die welke het gebruik van potentieel schadelijke technieken
of instrumenten voor crowdcontrol reguleren, zoals wapenstokken, traangas of andere
chemische agentia, waterkanonnen, minder dodelijke projectielen (rubberen kogels)
en paarden en honden.

• Gezien de grote schade die dergelijke middelen kunnen veroorzaken, mogen
waterkanonnen, chemische agentia of minder dodelijke projectielen alleen worden
toegepast na een besluit van het hoogste commandoniveau en door politieagenten
die een uitgebreide voorafgaande training hebben gekregen over het juiste gebruik
ervan in omstandigheden waarin hun negatieve effecten voor de gezondheid van de
deelnemers aan de betoging tot een minimum kunnen worden beperkt (bijv.
waterkanonnen mogen nooit worden gebruikt bij temperaturen onder nul, en
chemische agentia mogen niet vrijkomen in besloten ruimtes).



• Specifieke middelen om op te treden tegen ongeregeldheden

• De volgende richtsnoeren voor good practice met betrekking tot 
middelen waarmee politie kan optreden wanneer bij een
demonstratie ongeregeldheden uitbreken:

• Pepperspray of andere irriterende chemische stoffen die in de hand 
worden gehouden, mogen alleen worden gebruikt wanneer het 
gedrag van de proefpersonen een ernstig risico vormt voor de 
openbare orde of de fysieke integriteit van politieagenten.

• Indien gebruikt, moeten decontaminatieprocedures onmiddellijk
worden gevolgd;  



• Het gebruik van plastic/rubberen kogels, wapenstokken, zwakke
energieprojectielen (AEPs), of waterkanonnen en andere krachtige
methoden van crowd control moet strikt worden gereguleerd en
geregistreerd (hoeveel rubberen kogels/blikjes traangas/etc. geloosd);  

• Traangasgranaten mogen nooit rechtstreeks op of tegen een persoon
worden afgevuurd;

• Elektrische ontladingswapens mogen alleen worden gebruikt in situaties
waarin er sprake is van een reële en onmiddellijke bedreiging van het 
leven of het risico op ernstig letsel en waar andere, minder dwingende
methoden hebben gefaald of onuitvoerbaar zijn; dergelijke wapens mogen
nooit uitsluitend worden gebruikt om de naleving van een bevel te
waarborgen; 



• Geweldsmiddelen met willekeurige effecten zoals traangas of 
waterkanonnen mogen alleen worden gebruikt voor verspreiding en
mogen niet worden gebruikt wanneer mensen (deelnemers / omstanders; 
gewelddadige / vreedzame personen) het toneel niet kunnen verlaten. 

• Ze mogen alleen worden gebruikt als het geweld een zodanig niveau heeft
bereikt dat het richten op personen die betrokken zijn bij geweld geen
mogelijke of voldoende reactie is. 

• Elk gebruik van geweld (inclusief met wapenstokken, rubberen kogels, 
enz.) mag niet gericht zijn tegen vreedzame demonstranten of 
omstanders, maar alleen tegen personen die betrokken zijn bij geweld.  

• Het politiereglement moet uitrusting of wapentuig dat zo onnauwkeurig is 
dat het aanzienlijke en willekeurige verwondingen veroorzaakt of dat
onevenredig veel schade kan veroorzaken, duidelijk uitsluiten. 



• Gebruik van vuurwapens

• Elk gebruik van vuurwapens moet als potentieel dodelijk worden
beschouwd; 

• Vuurwapens zijn daarom geen geschikt tactisch instrument voor het 
controleren of verspreiden van demonstranten en moeten worden
vermeden. 

• In het bijzonder is willekeurig schieten op een menigte altijd
onwettig en moet er altijd minimaal geweld worden gebruikt, zelfs in 
de context van niet vreedzame betogingen

• Opzettelijk dodelijk gebruik van geweld is alleen legaal wanneer het 
strikt onvermijdelijk is om een ander leven te beschermen tegen een
onmiddellijke dreiging.



• Verantwoording voor het gebruik van geweld.

• In het geval dat geweld wordt gebruikt tijdens een 
bijeenkomst, is het een goede gewoonte voor 
wetshandhavingsfunctionarissen om een schriftelijk en 
gedetailleerd verslag bij te houden van de ingezette wapens en 
het gebruikte geweld. 

• Het gebruik van geweld moet gevolgd worden door een snelle 
evaluatie 

• Wanneer verwondingen of sterfgevallen het gevolg zijn van het 
gebruik van geweld door rechtshandhavingspersoneel, moet 
een onafhankelijk, open, snel en doeltreffend onderzoek 
worden ingesteld 



• Strategieën waarbij deelnemers aan de demonstratie in één afgesloten gebied onder
politiecontrole moeten blijven (bekend als "kettling" of "corralling") moeten over het 
algemeen worden vermeden, omdat ze geen onderscheid maken tussen deelnemers en niet-
deelnemers, of tussen vreedzame en niet-vreedzame deelnemers. 

• Het toestaan van sommige individuen om een politielijn te overschrijden en tegelijkertijd te
voorkomen dat anderen dat doen, is ook discriminerend en kan de spanningen verergeren, 
terwijl een absoluut cordon dat geen uitgang uit een bepaald gebied toestaat, mogelijk de 
individuele rechten op vrijheid en bewegingsvrijheid schendt. 

• De praktijk van kettling kan ook bijzonder schadelijk zijn voor kwetsbare personen zoals 
kinderen, zwangere vrouwen en personen met een handicap, vooral als die handicaps de 
mobiliteit beïnvloeden. 

• Wanneer het wordt gebruikt, moet het voor de kortst mogelijke tijd zijn en moet het duidelijke 
communicatie naar de deelnemers omvatten over de redenen voor hetketting en de juiste 
zorg voor degenen die hulp nodig hebben, inclusief toegang tot toiletten en drinkwater. 

• Kettling mag niet worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over deelnemers en 
wanneer mensen die op deze manier zijn opgenomen, worden gedwongen om persoonlijke 
informatie vrij te geven voordat ze het ingesloten gebied mogen verlaten.

Arrestatie en detentie van demonstranten
Het insluiten(of 'kettling') van deelnemers aan de demonstratie is alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden. 







• Massale arrestaties of detenties moeten worden vermeden. 

• Politie moet in beginsel massale arrestaties vermijden, die volgens de internationale
mensenrechtenwetgeving vaak als willekeurig worden beschouwd en in strijd zijn met 
het vermoeden van onschuld.

• Massale vrijheidsberovingen als gevolg van de gelijktijdige arrestatie van onschuldige
personen en personen die de wet zouden hebben overtreden, mogen niet worden
uitgevoerd alleen omdat politie niet over voldoende middelen beschikken om 
individuele arrestaties van overtreders uit te voeren. 

• De politie beschikt over voldoende middelen om de positieve verplichting na te leven
die staten hebben om de vrijheid van vreedzame demonstratie te beschermen en van 
het recht om niet willekeurig van hun vrijheid te worden beroofd.  

•



• Hoge drempel voor de arrestatie en detentie van demonstranten

• De aanhouding en/of detentie van deelnemers tijdens een
demonstratie moet in elk individueel geval en in het bijzonder in 
gevallen van louter administratieve overtredingen aan een hoge
drempel van waarschijnlijke oorzaak voldoen.

• Waar mogelijk kan het vaak passender zijn om de arrestatie van 
deelnemers aan de demonstratie voor illegale handelingen die 
voorafgaand aan of tijdens een demonstratie hebben
plaatsgevonden, uit te stellen tot na afloop van het evenement. 

• Bovendien mogen alleen personen die rechtstreeks betrokken zijn
bij illegale handelingen het doelwit zijn van arrestatie en moeten zij
worden vrijgelaten zodra de redenen voor hun detentie niet langer
van toepassing zijn. 



• Zelfs korte perioden van detentie zullen rechtstreeks van invloed zijn op 
het recht van de deelnemers om te demonstreren, en kunnen
neerkomen op een vrijheidsbeneming op grond van artikel 9 IVBPR en
artikel 5 EVRM (het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon).

• Detentie mag dus alleen worden gebruikt als er een dringende noodzaak
bestaat om het plegen van ernstige strafbare feiten te voorkomen en
wanneer een arrestatie absoluut noodzakelijk is (bijv. vanwege
gewelddadig gedrag). 

• Staten moeten ervoor zorgen dat demonstranten niet worden
vastgehouden alleen omdat ze het niet eens zijn met het politieoptreden
tijdens een demonstratie

• Volgens het VN-Mensenrechtencomité is er altijd sprake van willekeur bij
een aanhouding als straf voor de legitieme uitoefening van het 
demonstratierecht.









Mag de 
burgemeester
bepalen hoeveel
deelnemers
mogen
deelnemen?





• Section 5, Public Assemblies Act, the 
Netherlands (1988) 

• which practically renders every large-scale public 
assembly dependent on the authorization of the 
police, is a disproportionate...” 
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