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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

1 Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, nr. 
3, blz 28 t/m 31 , 38 en 39; opgenomen in 
de Documentatiereeks «Naar een nieuwe 
grondwet», Algehele grondwetsherziening 
(hierna: NNG) deel 1a Grondrechten, blz. 
(28 t/m 31), (38) en (39) 

1. Inleiding 

In hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet zijn nieuwe bepalingen 
opgenomen inzake het recht tot vrije belijdenis van godsdienst en 
levensovertuiging en inzake het recht tot vergadering en betoging. Het 
onderhavige wetsontwerp stelt regels met betrekking tot de uitoefening 
van deze grondrechten. De desbetreffende bepalingen in de Grondwet 
luiden als volgt: 

Artikel 6 

1. leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel 
of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen 
en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, 
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. 

Artikel 9 

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 wanordelijk-
heden. 

De nieuwe bepalingen houden in een aantal opzichten een tamelijk 
ingrijpende wijziging in ten opzichte van hetgeen de Grondwet voorheen 
bepaalde. Onder verwijzing naar de desbetreffende kamerstukken' vatten 
wij de belangrijkste wijzigingen hier kort samen. 

- Het recht tot vrije belijdenis van levensovertuiging, waarover de oude 
Grondwet zweeg, vindt thans op gelijke voet erkenning als de vrijheid van 
godsdienstige belijdenis (artikel 181 (oud) vs. artikel 6, eerste lid (nieuw)). 
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- Beperking van de uitoefening van deze rechten binnen gebouwen en 
besloten plaatsen is thans voorbehouden aan de formele wetgever. Onder 
de oude Grondwet waren, ook zonder tussenkomst van de formele 
wetgever, «maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust» 
mogelijk (artikel 184, eerste lid (oud) vs. artikel 6 (nieuw)). 

- Het zogenaamde «processieverbod», dat voor vele gemeenten van 
het land gold, is vervallen (artikel 184, tweede lid (oud)). 

- De belijdenis van godsdienst en levensovertuiging buiten gebouwen 
en besloten plaatsen kan onder de herziene Grondwet worden beperkt 
hetzij bij formele wet (artikel 6, eerste lid), hetzij bij lagere regeling 
(artikel 6, tweede lid). Beperking bij lagere regeling moet wel steunen op 
een specifieke formele wetsbepaling, waarbij de beperkingsbevoegdheid 
is verleend; verlening mag slechts geschieden ter bescherming van een 
of meer van de in artikel 6, tweede lid, genoemde belangen, te weten de 
bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de 
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

De oude Grondwet kende ter zake twee beperkingsmogelijkheden: 
«behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de 
overtreding der strafwet» (artikel 181) en «behoudens de nodige maatre-
gelen ter verzekering der openbare orde en rust» (artikel 184, tweede 
juncto eerste lid). 

- De herziene Grondwet erkent thans naast het recht tot vergadering 
uitdrukkelijk het recht tot betoging (artikel 9). Vroeger zweeg de Grondwet 
op dit punt. Het recht tot vereniging is in de herziene Grondwet losgemaakt 
van het recht tot vergadering (artikel 8). De oude Grondwet noemde het 
recht tot vereniging en dat tot vergadering in één adem (artikel 9 (oud)). 

- De beperkingsmogelijkheden ten aanzien van het recht tot vergadering 
en betoging zijn in de herziene Grondwet identiek aan die ten aanzien van 
het recht tot belijdenis van godsdienst en levensovertuiging buiten 
gebouwen en besloten plaatsen. De oude Grondwet bepaalde op dit punt: 
«De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht (nl. tot vereniging 
en vergadering) in het belang der openbare orde.» 

De geschetste wijzigingen nopen tot herziening en in enkele gevallen 
tot intrekking van de thans bestaande wettelijke regelingen met betrekking 
tot de uitoefening van de betreffende grondrechten. 

Het onderhavige wetsvoorstel bevat allereerst in artikel I een voorstel 
voor een Wet openbare manifestaties, waarin een zoveel mogelijk 
overeenkomstige regeling wordt gegeven ten aanzien van openbare 
toespraken, voordrachten, bijeenkomsten en optochten ter belijdenis van 
godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen en betogingen. Wat 
betreft de godsdienstige bijeenkomsten en optochten en de vergaderingen 
treedt deze regeling in de plaats van de huidige regelingen ter zake in de 
Wet op de kerkgenootschappen van 1853 en de Wet vereniging en 
vergadering van 1 855, die zullen worden ingetrokken (artikelen V en VI). 

Met betrekking tot godsdienstige toespraken en voordrachten die niet 
het karaktervan «godsdienstoefening» hebben, levensbeschouwelijke 
manifestaties en betogingen geldt tot dusver geen daarop toegesneden 
formeelwettelijke regeling. De gemeenten zijn thans nog op grond van 
hun autonome verordeningsbevoegdheid vrij om regels ter zake te stellen, 
uiteraard met inachtneming van de grenzen gesteld door hogere regelingen, 
zoals de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Zodra echter de 
artikelen 6 en 9 van de herziene Grondwet volledig in werking zullen zijn 
getreden - men zie de additionele artikelen III en V - zullen gemeentelijke 
regelingen inzake de onderhavige grondrechten moeten steunen op een 
specifieke formeel-wettelijke basis. Hierin voorziet de Wet openbare 
manifestaties (artikel I van het wetsvoorstel). 

Wij achten het verder wenselijk het Wetboek van Strafrecht aan te 
vullen in die zin, dat geoorloofde levensbeschouwelijke manifestaties en 
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betogingen dezelfde strafrechtelijke bescherming genieten als geoorloofde 
godsdienstige manifestaties en vergaderingen (artikel II van het wetsvoor-
stel). 

In verband met de intrekking van de Wet vereniging en vergadering 
dient een bepaling in de Wapenwet, waarin naar die wet wordt verwezen, 
te vervallen (artikel III van het wetsvoorstel). 

De artikelen 6 en 9 van de herziene Grondwet nopen voorts nog tot 
wijziging van enkele bepalingen van de Zondagswet die betrekking 
hebben op openbare manifestaties (artikel IV van het wetsvoorstel). 

Zoals reeds terloops werd aangestipt is de volledige inwerkingtreding 
van de artikelen 6 en 9 van de Grondwet door de additionele artikelen III 
en V gebonden aan een overgangstermijn van ten hoogste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de herziene Grondwet. Dit is geschied om de 
wetgever de gelegenheid te bieden, intussen de benodigde uitvoerings-
wetgeving tot stand te brengen. De artikelen 6 en 9 van de herziene 
Grondwet, en het thans voorliggende voorstel voor een Wet openbare 
manifestaties, zullen onvermijdelijk tot de nodige wijzigingen in de thans 
geldende gemeentelijke regelingen op dit terrein nopen. Dezerzijds wordt 
er dan ook naar gestreefd, de onderhavige uitvoeringswetgeving ruim 
voor het verstrijken van de vijf-jarentermijn het Staatsblad te doen 
bereiken, opdat de gemeenten in de gelegenheid zijn tijdig hun regelingen 
aan te passen aan de nieuwe wetgeving. 

Een concept van het onderhavige wetsvoorstel is in november 1984 om 
advies toegezonden aan een aantal organen en instellingen. Adviezen 
worden ontvangen van de Vice-President van de Raad van State (met 
name inzake het stelsel van rechtsbescherming), de procureurs-generaal 
bij de gerechtshoven, een aantal commissarissen van de Koningin, het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) voor algemene en personeelszaken, een 
aantal burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
het Coördinerend politie beraad, het Interkerkelijk contact in overheidsza-
ken, het Humanistisch verbond en het Nederlands Juristen Comité voor 
de Mensenrechten (NJCM). De adviezen hebben tot een aantal wijzigingen 
in de wetstekst en de memorie van toelichting geleid. Van de inhoud van 
een advies zal in het vervolg van deze toelichting melding worden 
gemaakt, voor zover het hoofdpunten betreft waarover wij een andere 
mening blijven toegedaan. 

2. Uitgangspunten van de voorgestelde regeling 

2.1. Eén wettelijke regeling voor openbare manifestaties 

In de voorgestelde opzet wordt voor de betrokken typen van manifestaties 
een zoveel mogelijk overeenkomstige regeling getroffen in één en 
dezelfde wet. Deze opzet ligt voor de hand, omdat de grondwettelijke 
mogelijkheden tot regeling en beperking van de uitoefening van de 
onderscheiden grondrechten in hoofdzaak gelijk zijn. Ten aanzien van 
manifestaties buiten gebouwen en besloten plaatsen («op openbare 
plaatsen», in de terminologie van het wetsontwerp), die het hoofdonder-
werp van de wet vormen, gebruikt de Grondwet identieke formules om de 
beperkingsmogelijkheden aan te geven. Dit is niet zonder reden geschied: 
de grondwetgever ging er van uit dat - met erkenning van de verschillen 
in grondslag en waardering van de betreffende rechten - bij de regeling 
en beperking van deze grondrechten dezelfde publieke belangen in het 
geding zijn. 

Een andere reden om voor deze opzet te kiezen is dat er vloeiende 
overgangen zijn tussen de wijzen van uitoefening van de diverse betrokken 
grondrechten, die bij het bestaan van verschillende regelingen tot lastige 
en veelal onnodige kwalificatieproblemen zouden kunnen leiden. Zulke 
problemen worden door de gekozen opzet van één zoveel mogelijk 
overeenkomstige wettelijke regeling waar mogelijk vermeden. 
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1 Men vergelijke hetgeen ten aanzien van 
artikel 7, derde lid, is opgemerkt in de 
memorie van toelichting bij het grondwets 
herzieningsvoorstel inzake klassieke grond 
rechten (kamerstukken II, 1975-1976, 
13872, nr. 3, blz 36; NNG, deel la Grond-
rechten blz. (36)). 

Geheel uit te sluiten zijn ze intussen niet. Zo kunnen bij de toepassing 
van artikel 8 van de W e t openbare manifestaties (artikel I), en van de 
artikelen 143 -146 van het Wetboek van Strafrecht (artikel II), waar wel 
tussen typen van manifestat ies word t gedifferentieerd, kwalif icatievragen 
rijzen. Op de criteria voor het onderscheid tussen de diverse typen gaan 
wi j in paragraaf 3 van deze toel icht ing nader in. 

In dit verband merken wi j nog op dat de voorgestelde Wet openbare 
manifestat ies in hoofdzaak betrekking heeft op collectieve uit ingen die 
vallen onder de bescherming van de artikelen 6 en 9 van de Grondwet: 
bi jeenkomsten en optochten ter belijdenis van godsdienst en levensover-
tu ig ing, alsmede vergaderingen en betogingen. Op grond van artikel 6 
van de Grondwet zou het op zich mogeli jk zijn, ook allerlei Individuele 
vormen van belijdenis van godsdienst en levensovertuiging te reguleren. 
Wi j menen echter dat ten aanzien van vele van zulke individuele uit ingen 
geen behoefte bestaat aan voorschrif ten als voorzier. in de Wet openbare 
manifestat ies. Daarom zijn onder de term «manifestaties» in artikel 1, 
eerste l id, onder a, alleen die individuele vormen van beli jdenis begrepen, 
die een sterk publiekgericht karakter hebben - toespraken en voordrachten 
met name - en daardoor nauwe verwantschap vertonen met collectieve 
bi jeenkomsten. 

Het wetsontwerp bestri jkt niet de uit ingen van gedachten en gevoelens 
- col lect ief of individueel - welke vallen onder de bescherming van artikel 
7, derde l id, van de Grondwet. Sommige van deze uit ingen vertonen een 
zekere verwantschap met de manifestaties bedoeld in de W e t openbare 
manifestat ies; te denken valt aan vertoningen. Wi j achten het - mede in 
verband met het verschil in structuur tussen de artikelen 6 en 9 Grondwet 
enerzijds, artikel 7, derde l id, anderzijds - niet nodig en evenmin wenseli jk 
zulke andere uit ingen onder het bereik van dit wetsvoorstel te brengen. 
Voorzover gemeenten daaraan behoefte hebben, zullen zij ten aanzien 
van zulke andere ui t ingsvormen eenzelfde stelsel van kennisgeving of 
vergunningaanvrage kunnen hanteren als ten aanzien van openbare 
manifestaties.2 

Het Interkerkelijk contact in overheidzaken (CIO) heeft in zijn advies 
over het concept-voorstel van wet - na erkenteli jkheid te hebben uitge-
sproken over de zorgvuldige wijze waarop een wettel i jke ui twerking is 
gemaakt voor de betreffende onderdelen van artikel 6, respectieveli jk 9 
van de Grondwet - de vraag gesteld of het niet principieel en systematisch 
de voorkeur verdient om de materie van artikel 6 in een afzonderli jke 
wettel i jke regeling vast te leggen. Hierbij verwijst het CIO in hoofdzaak 
naar de geheel eigen posit ie van kerkgenootschappen en genootschappen 
op geesteli jke grondslag in het staatsbestel, waardoor zij zich onderschei-
den van burgerli jke st icht ingen en verenigingen; een onderscheid dat ook 
de wetgever maakt. In dit verband bepleit het CIO voor manifestat ies die 
worden georganiseerd door een kerkgenootschap of genootschap op 
geesteli jke grondslag als zodanig binnen het kader van zijn doelstel l ing 
een afzonderli jk regime te treffen, waarbi j volstaan word t met het 
mogeli jk vereiste van een schrifteli jke kennisgeving. 

Met het CIO zijn wi j van mening dat - voor zover de aard van de 
materie dat meebrengt - de wetgever rekening dient te houden met de 
eigen positie van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke 
grondslag. In de artikelsgewijze toel icht ing op artikel V (Intrekking van de 
Wet op de kerkgenootschappen) is aangeduid op welke wijze deze positie 
in de wetgeving is verankerd. Om redenen die hierboven zijn aangegeven, 
zijn wi j echter van mening dat de onderhavige materie - manifestaties op 
openbare plaatsen - in één zoveel mogeli jk overeenkomstige wettel i jke 
regeling dient te worden vervat. Voor een afzonderli jk wettel i jk regime, 
laat staan voor een afzonderli jke wet, inzake manifestaties op openbare 
plaatsen georganiseerd door kerkgenootschappen en genootschappen op 
geesteli jke grondslag binnen het kader van hun doelstel l ing, zien wi j , 
gelet op de materie die het hier betreft, geen grond. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 19 427 , nr. 3 4 



Een andere zaak is, dat de voorgestelde wet openbare manifestaties 
aan gemeenten de ruimte laat om tussen verschillende typen van mani-
festaties te differentiëren. Zo is het denkbaar dat een gemeente voor 
bepaalde jaarlijks terugkerende kerkelijke of levensbeschouwelijke 
manifestaties een afzonderlijke regeling treft. Deze mogelijkheden tot 
differentiatie worden nader toegelicht in paragraaf 4 van deze toelichting. 

2.2. Regulering waar mogelijk opdragen aan gemeentebestuur 

De wetgever kan, in de mate waarin hij dit wenselijk acht, aan lagere 
organen bevoegdheden tot beperking van de onderhavige grondrechten 
toekennen die tot een van de in het tweede lid van de artikelen 6 en 9 
Grondwet genoemde beperkingsgronden zijn te herleiden. 

Deze artikelen laten echter niet toe, dat de wet aan lagere organen de 
bevoegdheid verleent de uitoefening van deze grondrechten op andere 
gronden te beperken, bij voorbeeld omdat zij een manifestatie naar 
inhoud of doelstelling ongewenst achten. Delegatie van beperkingsbe-
voegdheden ten aanzien van godsdienstige en levensbeschouwelijke 
manifestaties binnen gebouwen en besloten plaatsen is blijkens artikel 6, 
tweede lid, in het geheel niet toegestaan. Zulke beperkingen kunnen wel 
door de formele wetgever zelf worden gesteld, op grond van de formule 
«behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet» in het eerste lid 
van de artikelen 6 en 9. Tijdens de behandeling van de grondwetsherzie-
ningsvoorstellen is bij de bespreking van het betogingsrecht van verschil-
lende zijden de wenselijkheid uitgesproken, de regeling van dit recht 
zoveel mogelijk aan de plaatselijke besturen op te dragen. Daarbij werd 
allereerst gewezen op het feit, dat de regeling van de betoging nauw 
verband houdt met de plaatselijke openbare orde. Voorts wees men op 
de waardevolle ervaring die door de gemeenten de afgelopen jaren met 
de regulering van deze manifestaties is opgedaan, en op de reflex van 
deze manifestaties op de plaatselijke samenleving. De formele wetgever 
zou met betrekking tot dit onderwerp op een te grote afstand van de 
plaatselijke samenleving verkeren. Daarom zou de regeling van de 
betoging een plaatselijk kenmerk dienen te behouden.3 

Wij onderschrijven dit standpunt. De argumenten die ervoor pleiten, 
met betrekking tot betogingen de nodige ruimte te laten voor een 
plaatselijk beleid, gelden naar onze mening evenzeer ten aanzien van 
vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke manifestaties. 

Uitgangspunt van de voorgestelde Wet openbare manifestaties is, dat 
aan de gemeenten, binnen de ruimte die de grondwettelijke beperkings-
gronden laten, die bevoegdheden tot regeling en beperking van deze 
grondrechten worden gegeven, welke passen in de lokale bestuurlijke 
sfeer. Dit uitgangspunt vloeit rechtstreeks voort uit het decentralisatiebe-
ginsel dat de regering in haar beleid tot uitdrukking wil brengen. Van de 
door de Grondwet geboden delegatiemogelijkheden is in het wetsvoorstel 
dan ook tamelijk ruim gebruik gemaakt. 

Binnen wettelijke grenzen worden aan gemeenten de volgende bevoegd-
heden toegekend: 

- de bevoegdheid tot het creëren van een kennisgevings- of vergun-
ningstelsel voor manifestaties op openbare plaatsen. De wet laat een 
zekere variatie toe ten aanzien van kwesties als: voor welke manifestaties 
is een kennisgeving of vergunning vereist; aan welke vereisten moet een 
kennisgeving of vergunning voldoen; binnen welke termijn moet er 
worden beslist; welke voorschriften en beperkingen moeten voor een 
manifestatie worden gesteld? 

'Kamerstukken 1,1976-1977, 13872, nr. _ d e bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen tijdens manifestaties 
55a, blz. 13, 24 en nr 55b, blz 22 e v en a • 
Handelingen I, 1978-1979, blz. 1109 en ° P O p e n b a r e p l a a t s e n , 
1157; NNG, deel ib Grondrechten, blz (22), - de bevoegdheid in het uiterste geval een manifestatie te doen 
(33), (59 e v.), (117), (139) beëindigen. 
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Er is echter een aantal onderwerpen dat in het wetsontwerp geheel of 
ten dele aan plaatselijke regeling wordt onttrokken. Deels is dit geschied 
omdat de Grondwet zich tegen zodanige regeling verzet, deels omdat wij 
menen dat de materie uit een oogpunt van gelijkheid van rechtsbedeling 
op uniforme wijze door de centrale wetgever behoort te worden geregeld. 
Het gaat hier met name om de volgende onderwerpen: 

- het aanwijzen van de gronden waarop beperking van de onderhavige 
grondrechten door gemeentelijke organen is toegestaan (artikelen 2 en 8 
van de Wet openbare manifestaties); 

- een verbod van voorafgaand toezicht op de inhoud van uitingen die 
tijdens manifestaties zullen worden gedaan (artikelen 3, derde lid, 4, 
derde lid, en - impliciet - 7 Wet openbare manifestaties); 

- de bescherming van het functioneren van buitenlandse vertegenwoor-
digingen en bepaalde andere instellingen die een bijzondere volkenrech-
telijke bescherming genieten, voorzover deze bescherming verder dient te 
reiken dan «de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden» (artikel 9 
Wet openbare manifestaties); 

- de strafbaarstelling van overtreding van een aantal bij de Wet 
openbare manifestaties gegeven normen (artikel 11 Wet openbare 
manifestaties) en de strafbaarstelling van verhindering en verstoring van 
geoorloofde openbare manifestaties (wijziging van de artikelen 143-146 
Wetboek van Strafrecht, onder artikel II); 

- de bescherming van de zondagsrust, voor zover deze bescherming 
verder dient te reiken dan «de bestrijding of voorkoming van wanordelijk-
heden» (wijziging van de artikelen 3, 5 en 5a en 8 van de Zondagswet, 
onder artikel IV). 

Overeenkomstig het stelsel van de herziene Grondwet zullen gemeen-
telijke beperkingen van de onderhavige grondrechten te herleiden moeten 
zijn tot specifieke wetsbepalingen, zoals vervat in deze wet. Met name de 
VNG, daarin gesteund door een aantal burgemeesters, heeft in haar 
advies bepleit, terug te komen op deze door de grondwetgever gekozen 
beperkingssystematiek en alsnog de mogelijkheid van «algemene 
beperkingen van grondrechten» te erkennen. 

Wij wijzen deze suggestie van de hand. Bij de behandeling van het 
grondwetsherzieningsvoorstel klassieke grondrechten is de beperkings-
systematiek uitvoerig aan de orde geweest. De thans tegen de «leer van 
de bijzondere beperkingen» aangevoerde bezwaren zijn destijds gemoti-
veerd weersproken". Waar de grondwetgever bewust voor deze beper-
kingssystematiek, die het gehele hoofdstuk Grondrechten kenmerkt, heeft 
gekozen, achten wij het uitgesloten dat de wetgever bij de behandeling 
van het onderhavige wetsvoorstel hierop zou terugkomen. De door de 
VNG aangevoerde praktische problemen, die de gemeenten bij hun 
regelgeving over deze materie zouden gaan ontmoeten, achten wij alle 
oplosbaar volgens de lijnen die daarvoor bij de behandeling van de 
grondwetsherziening zijn aangegeven. Zo brengt een redelijke grondwets-
interpretatie mee, dat het eisen van een bouwvergunning en het stellen 
van brandveiligheidsvoorschriften voor een kerkgebouw niet als beperking 
van de vrijheid van godsdienstuitoefening wordt uitgelegd5. De door de 
VNG genoemde voorbeelden van gemeentelijke bepalingen inzake 
gedragingen, zoals samenscholen en kamperen, die soms het karakter 
van een demonstratie kunnen hebben, zullen bij inwerkingtreding van de 

' Kamerstukken il. 1975-1976.13872 nr. W e t o p e n b a r e manifestaties in beginsel geen wijziging behoeven te 
3, memorie van toelichting, blz 20 t/m 22; r " w " ™ • 
zie ook nr 4, blz 78 en nr 7, blz. 11-12 ondergaan . 
NNG. deel 1a Grondrechten blz (20-22), Wanneer de gemeenten overeenkomstig artikel 3 van dit wetsvoorstel 
(77), (179-180) bepalingen inzake manifestaties hebben uitgevaardigd, zullen in die 

Vgi het m de memorie van toelichting gevallen waarin een «samenscholing» dan wel «kamperen» in wezen is te 
qeqeven voorbeeld van de Hinderwet en de i rr- . . , A. ,, .. i_ u i_ \ 
,y.,a . ,. . . . „„ i« „ . „ j kwalificeren als een manifestatie bij voorbeeld een betoqinq , op 
Woningwet, welke ook de bouw en instand > > =» »/' " r 
houding van drukkerijen aan een vergunning dergelijke verschijnselen niet de algemene bepalingen met betrekking tot 
binden (tap., blz. 22, noot 8) samenscholingen, resp. kamperen, maar de bijzondere, krachtens de Wet 
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openbare manifestaties vastgestelde regels met betrekking tot manifesta-
ties van toepassing zijn. Ten einde alle misverstand over de onderlinge 
verhouding van de desbetreffende regels uit te sluiten verdient het 
aanbeveling dat de gemeentelijke wetgever uitdrukkelijk bepaalt dat de 
algemene regels met betrekking tot samenscholen, resp. kamperen, niet 
van toepassing zijn indien het hierbij om manifestaties gaat. Ook zouden 
gemeenten - indien daaraan behoefte zou bestaan - in het kader van de 
Wet openbare manifestaties afzonderlijke regels kunnen stellen met 
betrekking tot bij voorbeeld «demonstratief kamperen». 

In concrete gevallen zal soms de vraag kunnen rijzen welke bepalingen 
op een bepaald verschijnsel van toepassing zijn: is hier sprake van een 
«samenscholing» of van een betoging; is dit «kamperen» in wezen een 
betoging? Op dergelijke kwalificatievragen wordt in paragraaf 3 van deze 
toelichting nader ingegaan. Hier zij slechts geconstateerd, dat zulke 
vragen op zich geen uitvloeisel zijn van de systematiek van bijzondere 
beperkingen. Zij zouden evenzeer kunnen rijzen indien de mogelijkheid 
van algemene beperkingen zou zijn aanvaard. 

2.3. Verschillende regimes voor openbare en niet-openbare plaatsen 

Een belangrijk kenmerk van de voorgestelde Wet openbare manifestaties 
is het verschil in regime ten aanzien van manifestaties op openbare 
plaatsen (Paragraaf II) en op niet-openbare plaatsen (Paragraaf III). 

De bevoegdheden van gemeenten tot regulering van manifestaties zijn 
in hoofdzaak beperkt tot openbare plaatsen. Voor manifestaties op 
niet-openbare plaatsen kan alleen, in zeer specifieke omstandigheden, 
een opdracht tot beëindiging worden gegeven («indien de bescherming 
van de gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden 
dat vordert»). Deze bevoegdheid geldt dan nog alleen ten aanzien van 
voor het publiek toegankelijke vergaderingen en betogingen (artikel 9). 
Het creëren van zo'n bevoegdheid ten aanzien van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke manifestaties zou op gespannen voet staan met 
artikel 6 van de Grondwet. 

Ratio van het gemaakte onderscheid in regime is dat bij manifestaties 
op openbare plaatsen de belangen van bescherming van de gezondheid, 
van het verkeer en de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden 
doorgaans aanzienlijk meer gewicht in de schaal leggen dan bij manifes-
taties op andere plaatsen. Met het oog op die belangen zal veelal 
behoefte bestaan aan de mogelijkheden tot regeling en beperking 
voorafgaand aan en tijdens de manifestatie, waarin paragraaf II van de 
Wet openbare manifestaties voorziet. Ten aanzien van manifestaties op 
niet-openbare plaatsen is een terughoudende, hooguit repressieve, 
opstelling van de overheid geboden. Vandaar dat is volstaan met de 
mogelijkheid van een opdracht tot beëindiging met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en de bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. 

Overigens zij er in dit verband op gewezen, dat het wetsontwerp de 
bestaande strafrechtelijke en strafvorderlijke regels en bevoegdheden 
onverlet laat. Zo zullen de dwangmiddelen van het Wetboek van Strafvor-
dering ook tijdens manifestaties op niet-openbare plaatsen en tijdens niet 
voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten kunnen worden gehanteerd 
tegen verdachten van strafbare feiten; uiteraard met inachtneming van de 
wettelijke beperkingen ter zake (bij voorbeeld de artikelen 120-123 
Wetboek van Strafvordering). 

In het wetsontwerp wordt voorgesteld, de begrippen openbare plaatsen 
en niet-openbare plaatsen gelijkelijk toe te passen ten aanzien van alle 
typen van manifestaties. De huidige regelgeving met betrekking tot 
godsdienstige manifestaties, vergaderingen en betogingen vertoont op 
dit punt naar onze mening onnodige verscheidenheid. Bij de definitie van 
«openbare plaatsen» in artikel 1, eerste lid, onder b, en als afgeleide 
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daarvan «niet-openbare plaatsen», is aansluiting gezocht bij het begrip 
«buiten gebouwen en besloten plaatsen» in artikel 6, tweede lid, van de 
Grondwet. In artikel 1, tweede lid, is uitdrukkelijk bepaald dat bedoelde 
gebouwen en besloten plaatsen behoren tot de niet-openbare plaatsen in 
de zin van het wetsvoorstel. Daarmee is zeker gesteld, dat aan godsdien-
stige en levensbeschouwelijke manifestaties binnen gebouwen en 
besloten plaatsen de vrijheid wordt gelaten die de grondwetgever blijkens 
artikel 6 heeft gewild. 

De Wet vereniging en vergadering spreekt van vergaderingen «in de 
open lucht» (artikel 18). In hoofdzaak vallen hieronder dezelfde plaatsen 
als onder «openbare plaatsen» in het onderhavige voorstel. Gemeentelijke 
regelingen inzake het betogingsrecht hebben doorgaans betrekking op 
betogingen op «wegen» in de ruime zin die daaraan in algemene politie-
verordeningen - overigens met de nodige variatie - pleegt te worden 
gegeven. Het begrip «openbare plaatsen» valt hiermee in grote lijnen 
samen. Op de definitie van openbare plaatsen wordt nader ingegaan bij 
de artikelsgewijze toelichting. Hier zij, ten aanzien van de algemene 
reikwijdte van de wet, nog opgemerkt dat deze beperkt is tot manifestaties 
te land en te water. Voor manifestaties in de lucht zal onverkort van 
kracht blijven de bijzondere regeling, vervat in artikel 17 Luchtvaartwet 
(Stb. 1958, 47) en artikel 158 Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1959, 
67). 

3. Typen van manifestaties 

6 De onderscheidingen tussen typen van 
manifestaties zijn bij de behandeling van het 
grondwetsherzieningsvoorstel inzake 
klassieke grondrechten op enige plaatsen 
toegelicht Vgl. kamerstukken II, 1975-1976, 
13872, nr. 3, blz. 30, 31, 39; nr. 7, blz. 25, 
32-34 NNG, deel 1a Grondrechten, blz. (30, 
31 , 39; 193, 200-202). De in deze memorie 
gegeven toelichting sluit hierbij aan. 
' Vgl ten aanzien van blokkades Kamerstuk-
ken II, 1976-1977, 13872, nr. 7. blz 33; 
NNG, deel la Grondrechten, blz (201) 
8 Uitingen die tijdens dergelijke optochten 
worden gedaan, bij voorbeeld opiniërende 
elementen van een carnavalsoptocht, 
kunnen wel onder de bescherming van 
artikel 7 Grondwet vallen 

Onder manifestaties in de zin van het voorstel van Wet openbare 
manifestaties worden volgens artikel 1, eerste lid, onder a, begrepen: 
toespraken, voordrachten, bijeenkomsten en optochten ter belijdenis van 
godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen en betogingen6. Gemeen-
schappelijk kenmerk van deze manifestaties is dat zij strekken tot uiting 
van gedachten, gevoelens of overtuigingen in min of meer collectief 
verband. 

Verschillen bestaan er in hoofdzaak naar gelang het doel en onderwerp 
van de manifestatie. Bij de door artikel 6 Grondwet beschermde manifes-
taties gaat het om de belijdenis, dat wil zeggen de uiting van godsdienstige, 
respectievelijk levensbeschouwelijke, gedachten, gevoelens of overtuigin-
gen. Bij vergaderingen staat de gemeenschappelijke beraadslaging, in de 
vorm van discussie en eventueel besluitvorming, over een bepaald 
onderwerp voorop. Doorgaans zal dit onderwerp, bij de voor het publiek 
toegankelijke vergaderingen waar het hier om gaat, van politieke of 
maatschappelijke aard zijn. Is de vergadering aldus vooral gericht op 
interne menings- en besluitvorming, bij de betoging gaat het om het 
uitdragen van gemeenschappelijk beleefde gedachten of wensen op 
politiek of maatschappelijk gebied. 

Met betrekking tot betogingen zij voorts nog opgemerkt, dat acties, die 
niet of niet primair het karakter van gemeenschappelijke meningsuiting 
hebben, doch waarbij andere elementen, zoals bij voorbeeld feitelijke 
dwang, overheersen, geen betogingen zijn in de hier bedoelde zin. Dat 
kan bij voorbeeld het geval zijn bij blokkades van wegen en waterwegen, 
samenscholingen, volksoplopen en dergelijke7. 

Ook optochten, die niet of niet primair het karakter van gemeenschap-
pelijke meningsuiting hebben, zoals Sinterklaas- en carnavalsoptochten, 
bloemencorso's, vallen uiteraard buiten de werkingssfeer van het 
wetsvoorstel8. In de huidige plaatselijke verordeningen plegen voor zulke 
optochten afzonderlijke bepalingen te worden opgenomen. Ten aanzien 
van manifestaties als deze blijft de autonome bevoegdheid van gemeen-
tebesturen intact. Wij onderkennen dat zich afbakeningsproblemen 
kunnen voordoen tussen de typen van manifestaties die in artikel 1, 
eerste lid, onder a, van de Wet openbare manifestaties worden genoemd. 
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Zo zal het soms aan twijfel onderhevig zijn, of in een bepaald geval 
sprake is van belijdenis van godsdienst dan wel van levensovertuiging. 
Ook het onderscheid tussen bijeenkomsten ter belijdenis van levensover-
tuiging en vergaderingen zal soms problematisch kunnen zijn, evenals dat 
tussen optochten ter belijdenis van levensovertuiging en betogingen. 
Voorts kan het voorkomen dat verschillende typen manifestaties in elkaar 
overlopen, bij voorbeeld een betoging uitmondend in een vergadering. 

Ook tussen door dit voorstel bestreken manifestatievormen en andere 
uitingen kunnen zich grensgevallen voordoen, die moeilijk eenduidig te 
typeren zijn. Als voorbeeld noemen wij de vertoning, beschermd door 
artikel 7, derde lid, Grondwet, die soms veel gemeen heeft met een 
betoging. Wij hebben er om verschillende redenen van afgezien, in de 
wet nadere begripsbepalingen van de hoofdtypen van manifestaties op te 
nemen. Allereerst zou ook een nadere begripsbepaling van de gebezigde 
termen niet wegnemen, dat er in de praktijk twijfelgevallen blijven 
bestaan, die door de bestuurspraktijk en in laatste instantie de rechter 
zullen moeten worden opgelost. 

Voorts kan er op gewezen worden, dat ook in de huidige wetgeving met 
betrekking tot deze manifestaties geen definities voorkomen. In voorko-
mende gevallen blijkt dit voor bestuur en rechter niet tot ernstige kwalifi-
catieproblemen te leiden. Wij verwachten dat dit onder de voorgestelde 
regeling nog minder het geval zal behoeven te zijn, omdat deze in 
tegenstelling tot de huidige situatie voor de betreffende manifestaties in 
hoofdlijnen dezelfde regeling bevat, zij het dat, zoals in paragraaf 2.2 van 
deze memorie is aangegeven, aan gemeenten mogelijkheden worden 
gelaten om tussen verschillende manifestaties te differentiëren. 

Ten slotte wijzen wij er op, dat gemeenten voor andere uitingsvormen 
dan de manifestaties bedoeld in deze wet - bij voorbeeld vertoningen, of 
toespraken die geen belijdenis-karakter hebben - eenzelfde regime 
kunnen treffen als voor de wel door deze wet bestreken manifestaties. 
Ook hierdoor worden eventuele afbakeningsvragen praktisch van minder 
gewicht. 

4. Het stelsel van gemeentelijke bevoegdheden 

In de voorgestelde regeling is een aantal bevoegdheden tot regeling en 
beperking van openbare manifestaties opgedragen aan de gemeenteraad 
en aan de burgemeester. Aan de gemeenteraad komt verordenende 
bevoegdheid toe ter zake van manifestaties op openbare plaatsen: artikel 
3 van het voorstel van Wet openbare manifestaties noemt enkele onder-
werpen waarin de verordening tenminste dient te voorzien. Aan de raad 
wordt de keuze gelaten, voor welke manifestaties een stelsel van vooraf-
gaand toezicht zal gelden, en of dit een stelsel van kennisgeving dan wel 
van vergunningverlening zal zijn; ook een combinatie van beide is 
mogelijk, bij voorbeeld kennisgeving voor kleinere en/of vroeg aangemelde 
manifestaties, vergunning voor grotere en/of laat aangemelde manifesta-
ties. 

Met deze keuzevrijheid hebben wij zoveel mogelijk aansluiting willen 
zoeken bij de huidige situatie ter zake van betogingen, waar gemeenten, 
afhankelijk van de plaatselijke behoeften, ervaringen en mogelijkheden, 
hun eigen stelsel hebben ontwikkeld en aangepast. Veelal oriënteren 
gemeenten zich hierbij op modelverordeningen van de VNG. Grote 
gemeenten, waar de meeste manifestaties voorkomen, kennen veelal nog 
weer andere regelingen, aangepast aan de eigen situatie. 

Er bestaat een zekere tendens bij gemeenten om ten aanzien van 
manifestaties geheel of ten dele af te stappen van het vergunningstelsel 
en over te gaan op een stelsel van kennisgeving. In de laatste druk van de 
«De gemeentelijke strafverordening» wordt eveneens een zekere voorkeur 
uitgesproken voor deze figuur (uitgave VNG 1982, Blauwe reeks, nr. 62). 
Het wetsvoorstel laat voor deze ontwikkeling alle ruimte, zonder gemeenten 
te forceren tot zo'n overstap. Principieel zijn zowel het vergunning als 
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het kennisgevingstelsel in overeenstemming met de grondwettel i jke 
bescherming die de onderhavige manifestaties genieten. Praktisch 
behoeft tussen beide stelsels weinig verschil te bestaan, omdat bij beide 
voorschriften en beperkingen met betrekking tot de manifestatie kunnen 
worden gesteld. 

Opmerking verdient nog, dat in bepaalde gemeenten een verbod 
behoudens ontheff ing geldt ten aanzien van betogingen. Zo'n stelsel, dat 
slechts pleegt te worden gehanteerd bij in beginsel onwenseli jk geachte 
gedragingen, strookt niet met de herziene Grondwet, die immers het 
recht to t betoging ten principale erkent. Voor een verbod behoudens 
ontheffing is in dit wetsvoorstel dan ook geen ruimte gelaten. 

Met de beslissing naar aanleiding van de kennisgeving of de vergunning-
aanvrage is de burgemeester belast (artikel 4). Ook de bevoegdheden 
tot het geven van aanwijzingen (artikel 5 en 9, tweede lid) en opdrachten 
tot beëindiging van de manifestat ie (artikelen 6, 8 en 9, derde lid) 
berusten bij de burgemeester. Toekenning van deze bevoegdheden aan 
de burgemeester sluit aan bij de bestaande wetgeving ter zake van 
manifestaties als hier bedoeld, waarbij met name het belang van de 
openbare orde in het geding is. Verwezen zij naar de gemeentewet 
(artikel 221), de Polit iewet (artikel 35 juncto 28), de Wet vereniging en 
vergadering (artikel 18) en de gemeentel i jke verordeningen met betrekking 
tot openbare manifestat ies. 

Aanwijzing van de burgemeester als beslissingsbevoegd orgaan sluit 
uiteraard niet de wenseli jkheid uit dat in voorkomende gevallen de 
burgemeester overlegt met andere bestuurli jke autori tei ten. Zo pleegt, 
met name bij grootschal ige manifestaties en bij manifestaties waar 
ordeverstoringen verwacht worden, overlegd te worden met het Openbaar 
Ministerie (het «driehoeksoverleg»). Voorts wordt , indien de noodzaak 
daartoe aanwezig is, overlegd met de burgemeesters van andere betrokken 
gemeenten, met de commissaris van de Koningin, met de wegbeheerder, 
en met de gezondheidsautor i tei ten, om slechts de belangrijkste te 
noemen. Wi j achten dergeli jk overleg zo vanzelfsprekend, dat een 
desbetreffende wettel i jke bepaling achterwege kan bli jven. Hoezeer 
overleg in de genoemde situaties ook geboden is, de uiteindelijke 
beslissing over de toelaatbaarheid van een manifestatie in «zijn» gemeente 
behoort in beginsel bij de burgemeester te berusten, onder polit ieke 
verantwoordel i jkheid aan de gemeenteraad en onder rechterli jke controle. 

Over een eventuele aanwijzingsbevoegdheid voor de commissaris van 
de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken moet naar onze 
mening worden beslist in het kader van de besluitvorming over de in 
voorbereiding zijnde voorstel len tot wijziging van de Polit iewet (vgl. de 
notit ie over de toekomst van het poli t iebestel, kamerstukken 11,1985-1986, 
18 874) . In het onderhavige voorstel is dan ook geen bepaling ter zake 
opgenomen. 

Evenmin is voorzien in bijzondere bepalingen voor de noodsituaties, 
waarop de artikelen 219 en 220 gemeentewet doelen. Ten aanzien van de 
verhouding tussen die bepalingen en het onderhavige wetsvoorstel 
merken wij het volgende op. Dit voorstel creëert een adequaat en 
duidelijk stelsel van bevoegdheden voor de regulering van manifestaties 
in normale omstandigheden. De Wet openbare manifestaties laat echter 
de mogeli jkheid tot toepassing van bedoelde noodbevoegdheden 
onverlet. Er blijven situaties denkbaar, waarin verdergaande regels en 
bevelen inzake manifestat ies vereist zijn dan deze wet mogeli jk maakt (bij 
voorbeeld een verbod van toegang tot bepaalde openbare plaatsen of 
zelfs een ti jdeli jk algemeen verbod in een zeer gespannen situatie). De 
rechter kan, behoudens het bepaalde in artikel 220, zesde l id, marginaal 
toetsen of zo een noodmaatregel gerechtvaardigd is. 

5. Rech tsbescherming 

Tegen de beschikking van de burgemeester op de kennisgeving of 
vergunningaanvrage staan de voorzieningen open van de Wet administra-
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tieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Voor de ontvankelijkheid van 
een verzoek om voorziening dient uiteraard te zijn voldaan aan de 
voorschriften die de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik-
kingen, de Wet op de Raad van State en het onderhavige voorstel ter 
zake stellen. De keuze voor het stelsel voor de Wet Arob is ingegeven 
door de volgende overwegingen. 

Gelet op de Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op 
de Kroon (Stcrt. 1981, nr. 56), met name richtlijn 1, verdient beroep op 
een onafhankelijke rechterlijke instantie in zaken als de onderhavige de 
voorkeur boven beroep op de Kroon. De keuze voor een gespecialiseerde 
administratieve rechter of een orgaan van de gewone rechterlijke macht 
komt in casu niet in aammerking, zodat de Afdeling rechtspraak de 
aangewezen instantie is. Deze Afdeling behandelt ook thans reeds 
beroepen tegen beslissingen inzake manifestaties. Het openstellen van 
voorafgaand administratief beroep op een hoger bestuursorgaan - bij 
voorbeeld de gemeenteraad of de commissaris van de Koning - ter zake 
van beslissingen als hier bedoeld achten wij ongewenst9. De met de 
behandeling van zo'n beroep gemoeide tijd zou immers veelvuldig de 
mogelijkheid van een tijdig beroep bij de Afdeling rechtspraak frustreren. 
Beroep op de gemeenteraad is bovendien ongewenst omdat bij beslissin-
gen als deze veelal de specifieke verantwoordelijkheid van de burgemeester 
voor de handhaving van de openbare orde in het geding is. In artikel 4, 
vijfde lid, van de voorgestelde Wet openbare manifestaties wordt dan ook 
bepaald dat geen andere voorzieningen dan die ingevolge de Wet Arob 
openstaan. 

6. Wijziging van de Zondagswet 

9 Zulk beroep op de gemeenteraad komt 
ook thans in gemeentelijke verordeningen 
niet of nauwelijks voor. Artikel 18, tweede 
lid, van de Wet vereniging en vergadering 
kent een quasi beroepsprocedure bij de 
commissaris van de Koning. 

De artikelen 6 en 9 van de herziene Grondwet nopen tot wijziging van 
enkele bepalingen van de Zondagswet die op openbare manifestaties 
betrekking hebben. Het belangrijkste punt waarop de Zondagswet 
wijziging behoeft vormt een aantal gedelegeerde bevoegdheden tot 
beperking van optochten en bijeenkomsten in het belang van de zondags-
viering en van de openbare rust op zondag. 

Het tweede lid van de artikelen 6 en 9 Grondwet laat slechts delegatie 
toe met het oog op de bescherming van de gezondheid, het belang van 
het verkeer en de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

De doelstellingen van de Zondagswet zijn niet tot deze grondwettelijke 
beperkingsdoeleinden te herleiden. Dit betekent dat, wil men in de 
Zondagswet beperkingen aan openbare manifestaties blijven stellen die 
ruimer zijn dan de bovengenoemde, zulke beperkingen herleidbaar zullen 
moeten zijn tot de clausulering van het eerste lid van de artikelen 6 en 9 
Grondwet: «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet». 
Deze formule impliceert dat de gedragsvoorschriften en eventuele 
uitvoeringsbevoegdheden van het bestuur in de wet zelf op duidelijke 
wijze moeten worden vastgelegd. Wij zijn van mening dat ook in de 
huidige tijd behoefte blijft bestaan aan een stelsel van bescherming van 
de zondagsviering en rust als voorzien in de Zondagswet. Onze wijzi-
gingsvoorstellen beperken zich dan ook tot die punten waartoe hetzij de 
herziene Grondwet, hetzij de gewenste harmonie met de voorgestelde 
Wet openbare manifestaties noopt. 

In dit algemeen gedeelte van de toelichting wordt volstaan met een 
korte schets van het stelsel dat volgens ons voorstel zal gaan gelden met 
betrekking tot openbare manifestaties op zondag (waaronder begrepen 
de daarmee in artikel 1, eerste lid, van de Zondagswet gelijkgestelde 
dagen), en met een aanduiding van de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van de bestaande regeling. Op openbare manifestaties op 
zondag zullen de voorschriften van de Wet openbare manifestaties 
onverminderd van toepassing zijn. De voorschriften van de Zondagswet 
ter zake hebben derhalve een additioneel karakter. 
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'° Daarnaast worden nog enkele andere 
categorieën, die geen manifestatie in de zin 
van de Wet openbare manifestaties zijn, van 
het verbod uitgezonderd: wandeltochten die 
niet door muziek worden begeleid (artikel 5, 
tweede lid) en bepaalde door gedeputeerde 
staten in het verleden aangewezen tradities 
en gewoonten (artikel 5a, eerste lid) 
11 Voor de betekenis van deze formule zij 
verwezen naar de kamerstukken II, 1975-
1976, 13 872, nr. 3, blz. 18; NNG, deel 1a 
Grondrechten, blz. (18); zie ook Nader 
Rapport. NNG blz (97) 

Hoofdonderscheid in de huidige Zondagswet, dat ook in ons voorstel 
blijft bestaan, is dat tussen manifestaties vóór 13 uur en die na 13 uur. 
Manifestaties op openbare plaatsen zullen, gelijk ook thans het geval is, 
vóór 13 uur verboden zijn, met uitzondering van uitingen met een 
godsdienstig karakter (het voorgestelde artikel 5, eerste en tweede lid)10. 

Ten aanzien van de toegestane godsdienstige manifestaties worden 
indien dat met het oog op de zondagsrust vereist is, wèl eisen gesteld 
aan tijd, plaats en duur, alsmede aan het geluidsniveau en het gebruik van 
geluidsapparaten. De concretisering van deze eisen is aan de burgemeester 
opgedragen (de voorgestelde artikelen 5, derde lid, en 3, tweede lid). 
Voor de tijd na 13 uur zijn manifestaties op openbare plaatsen toegestaan, 
uiteraard onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Wet openbare 
manifestaties. Met betrekking tot geluidsniveau en gebruik van geluidsap 
paraten geldt weer, dat de burgemeester de nodige eisen stelt (artikel 3, 
tweede lid). 

Manifestaties op niet-openbare plaatsen zijn gedurende de gehele 
Zondag toegestaan, zij het dat ook hier, door middel van aanwijzingen, 
tegen mogelijke geluidsoverlast kan worden opgetreden (artikel 3, 
tweede lid). 

Het geschetste stelsel wijkt slechts op enkele punten van de bestaande 
rechtstoestand af. Belangrijkste afwijking is deze, dat de huidige open 
geformuleerde bepalingen, waarin aan burgemeester, gemeenteraad, 
gedeputeerde staten en de Kroon bevoegdheden worden gedelegeerd tot 
beperking, dan wel ontheffing van gestelde beperkingen, hetzij vervallen, 
hetzij worden vervangen door strikt geredigeerde wettelijke bevoegdheden 
van een uitvoerend karakter. Aldus worden de in de Zondagswet gestelde 
beperkingen in overeenstemming gebracht met de formule «behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.»11. De bepalingen van de 
huidige wet die in de aangegeven zin wijziging ondergaan zijn: artikel 3, 
tweede lid, artikel 5, tweede lid, en artikel 5a, tweede en derde lid. Op de 
voorgestelde wijzigingen wordt nader ingegaan bij de artikelsgewijze 
toelichting. 

Ten slotte willen wij nog stilstaan bij enkele bepalingen in de Zondagswet, 
waarvan betoogd zou kunnen worden dat zij onder de herziene Grondwet 
wijziging zouden behoeven, maar die naar onze mening ongewijzigd 
kunnen blijven. In artikel 6 van de herziene Grondwet wordt aan de 
belijdenis van levensovertuiging dezelfde bescherming verleend als aan 
de belijdenis van godsdienst. Voorheen beschermde de Grondwet alleen 
de godsdienstige belijdenis. Men zou nu kunnen betogen, dat artikel 2 
van de Zondagswet, strekkend ter voorkoming van hinderlijk gerucht 
tijdens godsdienstoefeningen in kerken of andere gebouwen voor de 
openbare eredienst bestemd, naar zijn werking uitgebreid dient te worden 
over levensbeschouwelijke bezinningssamenkomsten. 

Een dergelijke uitbreiding wordt door ons niet voorgesteld; artikel 6 
Grondwet noopt daar ook geenszins toe. Artikel 2 van de Zondagswet 
beoogt de door de christelijke leer voorgeschreven specifieke wijze van 
zondagsviering te beschermen. Waar de zondagsviering bij andere 
levensbeschouwingen niet die betekenis heeft die ze bij de christelijke 
godsdienst heeft, kan niet worden gesproken van een «achterstelling» van 
andere levensbeschouwingen die zich niet zou verdragen met de grond-
wettelijke gelijkstelling. In dit verband is van belang dat krachtens de in 
artikel II voorgestelde wijziging van de artikelen 145 en 146 van het 
Wetboek van Strafrecht het verhinderen of storen van levensbeschouwe-
lijke en godsdienstige manifestaties en plechtigheden, ongeacht of deze 
op zondag plaatsvinden, wèl op gelijke voet strafbaar wordt gesteld. 
Voorts zou men met een beroep op artikel 6 herziene Grondwet wellicht 
kunnen betogen, dat de bevoegdheid op zondag voor 13 uur manifestaties 
op openbare plaatsen te houden niet alleen voor godsdienstige uitingen 
- het voorgestelde artikel 5, tweede lid - maar ook voor uitingen van 
levensovertuiging zou dienen te gelden. 
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Om soortgelijke redenen als hierboven ten aanzien van artikel 2 werden 
gegeven wordt een dergelijke uitbreiding door ons niet voorgesteld. 
Motief van artikel 5, tweede lid, is door de christelijk leer, c.q. traditie, 
voorgeschreven wijze van viering van de zondag mogelijk te maken, door 
enerzijds de gehele dag gelegenheid te geven voor godsdienstige 
manifestaties op openbare plaatsen, anderzijds althans tijdens een 
gedeelte van de zondag - de tijd voor 13 uur - maximale openbare rust te 
verzekeren. Waar de zondagsviering bij andere levensbeschouwingen niet 
dezelfde rol speelt, is er geen noodzaak aanwezig tot aanpassing van de 
wet op dit punt. 

Wij zijn er ons hierbij van bewust, dat andere godsdiensten, zoals de 
joodse en de islamitische, aan andere dagen van de week een vergelijkbare 
betekenis toekennen als de christelijke godsdienst aan de zondag hecht. 
Het zou naar onze mening evenwel te ver gaan om uit een oogpunt van 
«gelijkstelling» aan deze godsdiensten op de betreffende dagen eenzelfde 
bescherming te bieden als de Zondagswet doet, dan wel om de specifieke 
bescherming van de Zondagswet ten behoeve van godsdienstige plech-
tigheden af te schaffen. Uiteraard dient de wetgever tevens rekening te 
houden met godsdienstige opvattingen die niet tot dat algemene patroon 
kunnen worden gerekend; met name in die zin dat het belijden van 
godsdienst niet onnodig wordt belemmerd'2. De Zondagswet bevat geen 
zodanige belemmeringen. 

Bij de vraag in hoeverre de wetgeving bescherming dient te verlenen 
aan bepaalde godsdienstige opvattingen over het houden van rustdagen, 
dient ook mee te wegen de mate waarin de opvattingen over de zondag 
in het algemeen hun weg hebben gevonden in de samenleving. De 
Zondagswet beschermt niet alleen de viering van godsdienstige plechtig-
heden op die dag, maar tevens de zondagsrust als zodanig. De zondag is 
een algemeen in de maatschappij aanvaarde rustdag geworden. 

7. Deregulering 

Het wetsvoorstel is getoetst aan de Aanwijzingen inzake de toetsing 
van ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur13. Voor 
het antwoord op verschillende vragen die in deze aanwijzingen worden 
gesteld kan hier kortheidshalve worden verwezen naar hetgeen elders in 
deze toelichting is opgemerkt. Op enkele resterende vragen wordt in deze 
paragraaf nog inhoudelijk ingegaan. 

Algemeen 

Het beleidsterrein waarop het voorstel betrekking heeft, de noodzaak 
tot wettelijke regelgeving op dit terrein en de thans op dit terrein geldende 
regelingen, zijn beschreven in paragraaf 1 van deze toelichting. Op het 
decentraliserend karakter van het voorstel is ingegaan in paragraaf 2.2. 

Doelstellingen 

Doelstelling van de regeling is in hoofdzaak een adequate regulering 
mogelijk te maken van de door de wet bestreken openbare manifestaties. 
Hiertoe wordt aan gemeentelijke bestuursorganen, met name aan de 
gemeenteraad en de burgemeester, een aantal specifieke bevoegdheden 
tot regelgeving, respectievelijk beschikking, verleend. De bevoegdheden 
zijn zodanig genormeerd dat een evenwichtige afweging kan plaats 
hebben tussen enerzijds het belang van een zoveel mogelijk onbelemmerde 
uitoefening van de desbetreffende grondrechten, anderzijds de belangen 
van bescherming van de gezondheid, het verkeer, de bestrijding en 
voorkoming van wanoordelijkheden, de bescherming van buitenlandse 
vertegenwoordigingen en de zondagsrust. Op het stelsel van gemeentelijke 
bevoegdheden is ingegaan in paragraaf 4 en, voor wat betreft de Zon 
dagswet, in paragraaf 6 van deze toelichting. 
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Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering 
gemoeide bestuurlijke lasten 

In paragraaf 2.2 is aangegeven in hoeverre de normstelling in de 
voorgestelde wet zelf vastligt en in hoeverre de normstelling is gedelegeerd. 
De uitvoering van de regeling is met name opgedragen aan de gemeenten; 
zij dragen ook de daarmee gepaard gaande financiële lasten. Gelet op de 
reeds bestaande praktijk ten aanzien van openbare manifestaties, die 
onuer de Wet openbare manifestaties in grote lijnen kan worden geconti-
nueerd, wordt geen noemenswaardige verzwaring van financiële lasten 
verwacht. 

De in het voorstel vervatte bestuurinstrumenten zijn beschreven in 
paragraaf 2.2 en, voor wat betreft de Zondagswet, in paragraaf 6. Het 
voorstel vooziet niet in coördinatieverplichtingen of in hoger bestuurlijk 
toezicht bij de uitvoering. Een - niet onwenselijk - neveneffect van de 
regeling zal kunnen zijn, dat gemeenten in hun verordeningen overeen-
komstige regels zullen gaan stellen met betrekking tot vertoningen en 
andere soortgelijke uitingen. Voorts valt te verwachten dat de VNG een of 
meer modelregelingen zal ontwerpen, waarnaar vele gemeenten zich 
zullen richten. De met de uitvoering van de wet gemoeide bestuurlijke 
lasten voor gemeenten betreffen: het totstandbrengen van een nieuwe 
verordening inzake openbare manifestaties; voor zover de verordening 
voorziet in een kennisgeving- of vergunningstelsel, het nemen van 
beslissingen ten aanzien van aangemelde manifestaties; het toezicht op 
het geregeld verloop van manifestaties. Personele consequenties zijn niet 
te verwachten. 

Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbescher-
ming 

" Deze opvatting komt ook tot uitdrukking 
in het rapport «Overheid en nieuwe religieuze 
bewegingen», kamerstuk 16 635, nr. 4, blz. 
52 e.v 
" Vastgesteld bij besluit van de minister pre 
sident, handelende in overeenstemming met 
het gevoelen van de ministerraad, van 16 
januari 1985, nr 351 994 

De bestuurlijke instrumenten voor de handhaving zijn: het geven van 
aanwijzingen door de burgemeester (artikelen 5 en 9 Wet openbare 
manifestaties; artikelen 3 en 5 Zondagswet), en het geven van een 
opdracht tot beëindiging en uiteengaan (artikelen 6, 8 en 9 Wet openbare 
manifestaties). 

Overtreding door organisatoren en deelnemers van het bij of krachtens 
de Wet openbare manifestaties en de Zondagswet bepaalde is als 
overtreding strafbaar gesteld (artikel 11 Wet openbare manifestaties; 
artikel 8 Zondagswet). Het opzettelijk verhinderen of ernstig verstoren 
van geoorloofde manifestaties is als misdrijf strafbaar gesteld in het 
Wetboek van Strafrecht (artikelen 143-146). 

Zoals in paragraaf 4 is uiteengezet, biedt de regeling het bestuur in het 
algemeen voldoende mogelijkheden om aan eventuele handhavingspro-
blemen het hoofd te kunnen bieden; daarnaast staan voor noodsituaties 
de bevoegdheden op grond van de artikelen 219 en 220 gemeentewet ter 
beschikking. Tegen de (schriftelijke) beschikkingen krachtens deze wet 
genomen - met name die op de kennisgeving of vergunningaanvrage -
staan de voorzieningen van de Wet Arob open. 

De gevolgen van het voorstel voor de werklast van het met handhaving 
en geschillenbeslechting belaste apparaat zijn gering. Manifestaties zijn 
thans reeds op ongeveer gelijke voet toegestaan, en ter zake van beschik-
kingen inzake manifestaties staat thans reeds Arob-bezwaar en beroep 
open. Wel is denkbaar dat in de aanvang een lichte verhoging van 
Arob-procedures zal optreden, doordat betrokkenen jurisprudentie over 
de wet en haar uitvoering zouden willen uitlokken. Voor een verhoging 
van het aantal strafrechtelijke procedures over deze materie ten gevolge 
van het onderhavige voorstel behoeft niet te worden gevreesd. 

Gevolgen voor de burgers 

Van het voorgestelde zijn in het algemeen geen nieuwe administratieve 
verplichtingen en dergelijke voor de burgers te verwachten. Aannemelijk 
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is, dat gemeenten onder de nieuwe wet in grote lijnen een soortgelijk 
kennisgeving- of vergunningstelsel zullen hanteren als thans reeds geldt 
voor het overgrote deel van de manifestaties. Een nieuw element is 
slechts, dat het voorstel ook voorziet in de mogelijkheid van zo'n stelsel 
ten aanzien van godsdienstige manifestaties op openbare plaatsen. 
Voorheen gold op dit punt in vele gemeenten het zogenaamde «proces-
sieverbod» van artikel 184, tweede lid, Grondwet (oud). 

Varianten 

De verschillende ~ binnen de grenzen die de Grondwet stelt - mogelijke 
varianten zijn reeds impliciet besproken in de toelichting op de uitgangs-
punten van de voorgestelde regeling (par. 2), op het stelsel van gemeen-
telijke bevoegdheden (par. 4), en op de wijziging van de Zondagswet (par. 
6). 

Ar t ike lsgewi jze toe l i ch t ing 

Artikel I (Wet openbare manifestaties) 

Artikel 1 

In dit artikel is de betekenis aangegeven van enige verzamelbegrippen 
die in de wet veelvuldig worden gebruikt. De onderscheidingen tussen 
diverse typen van manifestaties (eerste lid, onderdeel a) zijn al gedeeltelijk 
belicht in paragraaf 3 van het algemeen gedeelte van deze memorie. Hier 
zij nog het volgende opgemerkt. 

De categorieën «toespraken» en «voordrachten» hebben met name 
zelfstandige betekenis, waar het gaat om individuele uitingen, gericht tot 
een publiek van passanten die te zamen geen «bijeenkomst» vormen. Met 
«bijeenkomsten» en «optochten» wordt gedoeld op stationaire, respectie-
velijk in beweging zijnde georganiseerde manifestaties; dezelfde termen 
komen voor in artikel 5, eerste lid, van de Zondagswet. 

Voor het onderscheid tussen «vergaderingen» en «betogingen» is niet 
zozeer kenmerkend het al dan niet stationaire karakter van de manifestatie. 
Ook betogingen kunnen immers in stilstand plaatsvinden; men denke aan 
demonstraties voor openbare gebouwen. Het onderscheid ligt veeleer in 
de rol die het element meningsuiting vervult. Bij betogingen gaat het om 
het uitdragen van een gemeenschappelijke mening door de deelnemers. 
Bij vergaderingen is veeleer de uitwisseling van meningen tussen de 
deelnemers het doel. 

Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting is uiteengezet doen 
zich overigens mengvormen voor, die zich lastig laten typeren. Praktisch 
behoeft dit evenwel niet tot problemen bij de toepassing van deze wet te 
leiden. 

De term «openbare plaatsen» wordt in onderdeel b van het eerste lid 
als volgt omschreven: plaatsen die krachtens bestemming of vast gebruik 
openstaan voor het publiek. 

Wil er sprake zijn van een openbare plaats, dan moet aan verschillende 
criteria zijn voldaan. Allereerst is vereist dat de plaats «openstaat voor het 
publiek». Dat wil zeggen dat in beginsel een ieder vrij is om er te komen, 
te vertoeven en te gaan; dit houdt in dat het verblijf op die plaats niet 
door de gerechtigde aan een bepaald doel gebonden mag zijn. Dit sluit 
overigens niet uit, dat bepaalde activiteiten op de desbetreffende plaats 
verboden kunnen zijn. Dat de plaats «openstaat» betekent voorts, dat 
geen beletselen in de vorm van een meldingsplicht, de eis van een 
voorafgaand verlof, of de heffing van een toegangsprijs gelden voor het 
betreden van de plaats. 

Op grond van het vorenstaande kunnen bij voorbeeld stadions, post-
kantoren, warenhuizen, restaurants, musea, ziekenhuizen en kerken niet 
als «openbare plaatsen» worden aangemerkt. 
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Tweede criterium waaraan voldaan moet zijn is dat het openstaan van 
de plaats dient te zijn gebaseerd op bestemming of op vast gebruik. De 
term bestemming ziet op het karakter dat door de gerechtigde aan de 
plaats is gegeven, blijkens een besluit of blijkens de uit de inrichting van 
de plaats sprekende bedoeling. Een openbare plaats krachtens vast 
gebruik ontstaat, wanneer de plaats gedurende zekere tijd wordt gebruikt 
als had deze die bestemming, en de rechthebbende deze feitelijke 
toestand gedoogt. 

Dat het openstaan van de plaats moet berusten op bestemming of vast 
gebruik in de hier bedoelde zin brengt mee dat een incidentele openstelling 
van een plaats door de rechthebbende voor gebruik door het publiek, bij 
voorbeeld voor een vergadering, de plaats nog niet tot een openbare 
plaats in de zin van deze wet maakt. Bij een dergelijke manifestatie zal 
veeleer sprake zijn van een «voor publiek toegankelijke vergadering op 
een niet openbare plaats», waarop artikel 8 betrekking heeft. 

Gaat men na, welke plaatsen als «openbare plaatsen» moeten worden 
aangemerkt, dan omvat dit begrip, zeer in het algemeen gesproken, de 
plaatsen «waar men komt en gaat». Allereerst valt hierbij te denken aan 
«de straat», «de weg» in de ruime zin des woords, dat wil zeggen de 
wegen die voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Daarnaast omvat het 
begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare 
functie vervullen, en daarom als het «verlengde» van de weg kunnen 
worden aangemerkt. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: openbare 
plantsoenen, speelweiden en parken, en de voor een ieder vrij toegankelijke 
gedeelten van overdekte passages, van winkelgalerijen, van stationshallen 
en van vliegvelden. Ook de voor een ieder vrij toegankelijke wateren 
- men denke aan waterwegen en recreatiepiassen - zullen veelal zijn aan 
te merken als openbare plaatsen. 

Als complement voor «openbare plaatsen» is gekozen de term «niet-
openbare plaatsen»; men vergelijke de artikelen 7 en 8. 

Wij geven de voorkeur aan de term «niet-openbaar» boven «besloten», 
omdat «besloten» in artikel 6 van de Grondwet de meer beperkte betekenis 
heeft van niet-openbaar en in de open lucht gelegen. 

In paragraaf 2.3 van het algemeen gedeelte van deze memorie is 
uiteengezet, dat wij bij de afbakening van het begrip 'openbare plaatsen» 
ten nauwste aansluiting hebben gezocht bij de formule «buiten gebouwen 
en besloten plaatsen» van artikel 6, tweede lid, Grondwet; een formule 
die overigens reeds in de Grondwet van 1848 voorkwam (artikel 167; 
artikel 184 van de Grondwet van 1972). Hierbij zij nog het volgende 
aangetekend. 

De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten uit 1856 en 1857 het 
begrip «besloten plaatsen» aldus omschreven: «open en reeds in de 
Grondwet van 1848 voorkwam (artikel 167; artikel 184 van de Grondwet 
van 1972). Om buiten iedere twijfel te stellen dat zulke «gebouwen en 
besloten plaatsen» tot de niet-openbare plaatsen behoren, is zulks in 
artikel 1, tweede lid, uitdrukkelijk bepaald. Hierbij zij nog het volgende 
aangetekend. 

De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten uit 1856 en 1857 het 
begrip «besloten plaatsen» aldus omschreven: «open en niet overdekte 
plaatsen, die door muren, heiningen of wel met heggen zijn omgeven, en 
daardoor van den openbaren weg en van openbare plaatsen zijn afge-
scheiden».14. Wij geven bij de afbakening van het begrip «(niet-)openbare 
plaats» de voorkeur aan de door ons voorgestelde functionele omschrijving, 
waarin bestemming dan wel vaste wijze van gebruik van een plaats 
bepalend is, en niet een enkel uiterlijk kenteken, zoals het al dan niet 
afgescheiden zijn van de plaats. 

Weliswaar zal veelal uit de afscheiding geconcludeerd kunnen worden, 
M Geciteerd uit het arrest van 3 april 1857 dat de plaats tot besloten plaats is bestemd, maar dit behoeft niet steeds 
w 1840 Nagenoeg gelijkluidend is het het geval te zijn: ook voor het publiek toegankelijke plaatsen (bij voorbeeld 
arrest van 25 april 1856, w 1744. openbare parken) kennen soms een afscheiding, terwijl omgekeerd het 
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besloten karakter ook op andere wijze kan blijken dan door een afscheiding 
- bij voorbeeld door een bord «verboden toegang». 

Voorts verdient nog opmerking, dat in de voorgestelde omschrijving tot 
de openbare plaatsen mede worden gerekend de overdekte plaatsen die 
openstaan voor het publiek. 

Men zou nu kunnen betogen, dat hiermee een beperking wordt aange-
bracht in de betekenis van het begrip «gebouwen», die zich slecht zou 
verdragen met artikel 6, tweede lid, van de Grondwet. Wij menen dat er 
voor zodanige mogelijke kritiek geen grond is. Het begrip «gebouwen» is 
door de grondwetgever niet in die strikt letterlijke betekenis bedoeld, dat 
daaronder ook de openbare overdekte plaatsen zouden vallen. Met het 
begrip wordt van oudsher gedoeld op die overdekte ruimten, die door de 
rechthebbende voor de godsdienstoefening (thans ook: de belijdenis van 
levensovertuiging) zijn bestemd. De tegengestelde opvatting zou tot de 
ongerijmde conclusie leiden, dat godsdienstige en levensbeschouwelijke 
manifestaties in openbare ruimten als passages, winkelgalerijen, stations-
hallen en dergelijke geheel en al vrij zouden zijn «behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet». 

Artikel 2 

15 Kamerstukken II, 1975-1976, 13872, nr. 
3, onder meer blz 2 1 ; NNG, deel 1a Grond 
rechten, blz. (21) 
'6 Vgl. hetgeen ten aanzien van militaire 
plaatsen is opgemerkt in de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp tot herziening 
van het militair tuchtrecht (kamerstukken II, 
1980-1981, 16813 (R1165). nr 5, blz 20 
en 21) 

Dit artikel bepaalt dat de bevoegdheden tot beperking van manifestaties 
op openbare plaatsen, die bij of krachtens de bepalingen van Paragraaf II 
worden verleend aan de gemeenteraad en aan de burgemeester, slechts 
mogen worden aangewend met het oog op de bescherming van de 
gezondheid, het belang van het verkeer, en de bestrijding of voorkoming 
van wanordelijkheden. De hier genoemde belangen zijn dezelfde als die, 
genoemd in de artikelen 6, tweede lid, en 9, tweede lid, van de Grondwet. 
Artikel 2 maakt in samenhang met artikel 8 duidelijk, dat de gegeven 
beperkingsbevoegdheden voor manifestaties op openbare plaatsen 
ruimer zijn dan die voor manifestaties op niet openbare plaatsen: in 
artikel 8 ontbreekt immers als beperkingsdoelstelling het belang van het 
verkeer. 

Met betrekking tot de uitleg en praktische toepassing van de hier 
genoemde beperkingsdoelstellingen zij nog het volgende opgemerkt. 

Mede gelet op hetgeen in de memorie van toelichting bij het grond-
wetsherzieningsvoorstel inzake klassieke grondrechten is gesteld over de 
uitleg van de artikelen inzake grondrechten 15, wordt de inhoud van 
begrippen als «belang van het verkeer» en «bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden» tot op zekere hoogte beïnvloed door de context 
waarbinnen deze begrippen moeten worden toegepast. 

Of bij voorbeeld een samenstel van (verwachte) ongewenste gedragingen 
zo ernstig is dat van «wanordelijkheden» kan worden gesproken, hangt 
niet uitsluitend af van de aard van die gedragingen. Ook de plaats waar 
de manifestatie wordt gehouden kan hier van betekenis zijn. 

De mate van orde en rust welke naar algemeen inzicht op een bepaalde 
plaats behoort te heersen bepaalt mede wanneer de grens van «wanorde-
lijkheden» wordt overschreden'6. Zo zal het verschil kunnen maken of 
een plaats al dan niet «openbaar» is in de zin van artikel 1. Er kan echter 
ook reden zijn om tussen verschillende openbare plaatsen te differentiëren. 
De voorkoming en bestrijding van wanordelijkheden in de nabijheid van 
bij voorbeeld gebouwen van buitenlandse vertegenwoordigingen, 
parlementsgebouwen, beschermde natuurgebieden, ziekenhuizen en 
begraafplaatsen kan zwaardere eisen stellen dan op andere plaatsen het 
geval is. Ook het gewicht van het verkeersbelang zal afhankelijk van het 
karakter van de plaats kunnen variëren. 

Artikel 3 

In dit artikel is de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad ten 
aanzien van manifestaties op openbare plaatsen neergelegd. 
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Zoals in paragraaf 2.2 van het algemeen gedeelte van deze memorie is 
uiteengezet, menen wij dat de nodige ruimte geboden moet worden voor 
differentiatie, al naar gelang de plaatselijke situatie en behoeften. Het 
tweede lid volstaat met het noemen van enkele onderwerpen, waarin de 
verordening tenminste dient te voorzien: de gevallen waarin een vooraf-
gaande kennisgeving of vergunningaanvrage is vereist; de gegevens die 
daarbij moeten worden vermeld; het uiterste tijdstip van aanmelding, 
respectievelijk beslissing. 

De gemeentelijke regulering zal, afhankelijk van de plaatselijke behoeften, 
meer of minder gedetailleerd kunnen zijn. Bij wijze van voorbeeld noemen 
wij enkele mogelijkheden tot differentiatie: 

- De gemeenteraad kan kiezen voor een stelsel, waarin slechts een 
kennisgeving wordt vereist, dan wel voor een vergunningstelsel. Ook een 
combinatie van beide is mogelijk, bij voorbeeld een kennisgevingstelsel 
voor manifestaties van beperkte omvang of voor bijeenkomsten op een 
vaste plaats, en een vergunningstelsel voor grotere manifestaties of voor 
optochten. Voorts kan worden bepaald, dat voor bepaalde manifestaties 
- bij voorbeeld kleine bijeenkomsten, of manifestaties op «vrijplaatsen» -
in het geheel geen kennisgeving of vergunning nodig is. 

- Aan de gemeenteraad is, behoudens het bepaalde in het derde lid, 
overgelaten te bepalen welke gegevens dienen te worden verstrekt door 
de organisatoren. Doorgaans zal het gaan om gegevens als: naam en 
adres van de organiserende persoon of groepering, aard en onderwerp 
van de manifestatie, verwacht aantal deelnemers, tijdstippen van aanvang 
en einde, en plaats waar, c.q. route waarlangs de manifestatie zal 
geschieden. Afhankelijk van de geldende regeling ter plaatse kunnen nog 
andere gegevens van belang zijn, zoals gegevens omtrent voertuigen, 
geluidsapparatuur en dergelijke, die men voornemens is te gebruiken. 

- Ook in de regels met betrekking tot het tijdstip waarop een voorge-
nomen manifestatie uiterlijk moet worden aangemeld, en het tijdstip 
waarop de burgemeester naar aanleiding van deze aanmelding uiterlijk 
dient te beslissen, is variatie mogelijk. In grote gemeenten, waar veel 
ervaring met betogingen bestaat, worden thans soms zeer korte termijnen 
aangehouden: één of twee dagen tussen aanmelding en manifestatie. In 
gemeenten die over minder ervaring en politiecapaciteit beschikken kan 
aan een wat langere termijn behoefte bestaan, althans ten aanzien van 
omvangrijke manifestaties. Wij gaan ervan uit, dat de gemeenten de 
termijnen tussen aanmelding en voorgenomen tijdstip van de manifestatie 
zo kort mogelijk zullen houden. Het ligt in de aard van vele van de 
manifestaties waar het hier om gaat - met name vele betogingen - dat 
het initiatief daartoe spontaan ontstaat en dat, wil de manifestatie 
maximaal effect hebben, zij op korte termijn moet kunnen plaatsvinden. 
Lange termijnen zouden hier frustrerend kunnen werken. Anderzijds 
verdient opmerking, dat bij grote manifestaties vaak al maanden tevoren 
overleg tussen gemeentebestuur en organisatoren wordt geopend. Zulk 
vooroverleg ligt zozeer voor de hand, en is ook zozeer in het belang van 
het welslagen van de manifestatie, dat daarvoor geen specifieke termijn-
bepalingen behoeven te worden opgenomen. 

In het derde lid wordt bepaald, dat bij de kennisgeving of vergunning-
aanvrage geen gegevens kunnen worden verlangd met betrekking tot de 
inhoud van te openbaren gedachten en gevoelens. Hierbij valt met name 
te denken aan de teksten die op borden en spandoeken zullen worden 
getoond. In samenhang hiermee is in artikel 4, derde lid, bepaald dat ook 
een eventueel verbod, een weigering van de vergunning, en aan de 
beslissing verbonden voorschriften en beperkingen geen betrekking 
mogen hebben op de inhoud van te openbaren gedachten of gevoelens. 
Deze bepalingen zijn opgenomen omdat in het stelsel van de artikelen 6 
en 9 van de Grondwet, mede gelet op artikel 7, bemoeienis met de 
inhoud van uitingen voorbehouden dient te blijven aan de formele 
wetgever en preventieve censuur wordt uitgesloten. 
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Strikt genomen zou men kunnen volhouden dat het enkele vragen van 
gegevens over teksten, waarop artikel 3, derde l id, betrekking heeft, nog 
geen bemoeienis met de inhoud van uit ingen behoeft te impl iceren. 

Wi j menen evenwel, dat niet alleen daadwerkeli jk moet worden 
voorkomen, maar ook de schijn moet worden vermeden dat preventieve 
censuur zou worden toegepast. Een andere overweging is, dat indien 
teksten van twi j fe lacht ig, mogeli jk zelfs strafwaardig, karakter zouden 
worden aangemeld, maar de burgemeester geen grond zou zien de 
manifestatie te verbieden, omdat de in artikel 2 genoemde belangen niet 
in het geding zouden zijn, geheel ten onrechte de indruk zou kunnen 
ontstaan dat de teksten officieel zouden zijn «goedgekeurd». 

Overigens zij er op gewezen, dat het derde lid zich niet verzet tegen het 
vragen van gegevens over het doel of onderwerp van de manifestat ie. 
Gegevens hierover kunnen immers, mede in samenhang met de identiteit 
van de organiserende persoon of groepering, van essentieel belang zijn 
voor de beoordel ing van de vraag, of en in welke mate zich wanordel i jk-
heden zouden kunnen voordoen, en welke maatregelen in verband 
daarmee vereist zijn. 

Artikel 4 

In het eerste lid worden de verschil lende beschikkingen genoemd die 
de burgemeester kan nemen naar aanleiding van een kennisgeving of 
vergunningaanvrage. De term «beschikking» brengt, in samenhang met 
het bepaalde in het vierde l id, tot uitdrukking, dat de beslissing van de 
burgemeester is te beschouwen als een beschikking in de zin van artikel 2 
van de Wet administrat ieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Dit 
geldt ook, wanneer de burgemeester volstaat met een bericht van 
ontvangst. In dat geval kunnen derden-belanghebbenden die van mening 
zijn dat in casu voorschrif ten of beperkingen hadden moeten worden 
gesteld, of een verbod gegeven, tegen de beschikking Arob-voorziening 
vragen. 

Bij overschri jding van de ingevolge artikel 3, tweede l id, onder d, 
gestelde termijn voor het nemen van de beslissing is sprake van een 
«fictieve weigering» in de zin van artikel 3 Wet Arob, waartegen eveneens 
voorziening kan worden aangevraagd. 

Met de term «voorschriften en beperkingen», die in het voorstel van 
wet een aantal malen voorkomt, wordt gedoeld op wat in het verleden 
werd aangeduid als «voorwaarden» bij vergunningen e.d. 

Het gaat hier om elementen van een beschikking voor één concreet 
geval, en niet om zogenaamde algemeen verbindende voorschrif ten. Voor 
algemeen verbindende voorschri f ten, welke door de gemeenteraad 
worden vastgesteld, word t in artikel 3 de term «regels» gebruikt. 

Door de gestelde «beperkingen» wordt de toegestane manifestat ie als 
zodanig oml i jnd. Er word t bij voorbeeld vergunning verleend voor een 
manifestat ie, georganiseerd door deze groepering, op die dag, op die 
plaats. Handelt men in stri jd met zulke beperkingen, dan word t men 
geacht zonder kennisgeving of vergunning te hebben gehandeld. Bij 
«voorschriften» gaat het om de meer concrete gedragsvoorschrif ten die 
zijn gesteld met het oog op een goed verloop van de manifestat ie; te 
denken valt aan onderwerpen als het volgen van een bepaalde route, het 
bewaren van afstand tot bepaalde gebouwen, het voorkomen van 
excessieve geluidsoverlast en het al dan niet laten deelnemen van 
voertuigen. 

In het tweede lid is tot uitdrukking gebracht, dat indien aan de gestelde 
aanmeldingseisen is voldaan, een manifestatie slechts in dwingende 
situaties preventief mag worden verboden: een van de in artikel 2 
genoemde belangen moet dat «vorderen», dat wi l zeggen het belang in 
kwestie moet in de gegeven situatie preponderant zijn, en de situatie 
moet van dien aard zijn, dat niet met een lichtere maatregel - bij voorbeeld 
het stellen van voorschrif ten en beperkingen - kan worden volstaan. 
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Te denken valt aan een aangekondigde blokkade van een belangrijke 
verkeersweg, die om redenen van verkeersbelang te allen tijde open dient 
te blijven, of aan een betoging die naar redelijke verwachting gepaard zal 
gaan met wanordelijkheden op zodanige schaal, dat daaraan niet het 
hoofd kan worden geboden door het inzetten van voldoende politieperso-
neel. 

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 burge-
meester een ruimere beoordelingsmarge gelaten, of de manifestatie 
doorgang kan vinden, gelet op de in artikel 2 genoemde belangen en 
gelet op de voor een goede gang van zaken vereiste maatregelen. In 
sommige gemeenten bestaat thans de praktijk, dat «spontane» manifes-
taties, waarvoor geen of geen tijdige kennisgeving of vergunningaanvrage 
is gedaan, zo mogelijk alsnog worden gelegaliseerd, indien ze zonder 
bezwaar doorgang kunnen vinden. Men laat dan bij voorbeeld alsnog ter 
plekke een kennisgeving of vergunningaanvrage invullen. Artikel 4 laat 
voor zulke praktijkoplossingen de nodige ruimte. 

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. Daardoor zou het kennisgevings- of 
vergunningsstelsel te zeer worden ondermijnd, en te weinig recht worden 
gedaan aan verschillen in plaatselijke situatie (bij voorbeeld ten aanzien 
van aanmeldingstermijnen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, en 
ten aanzien van beschikbare politiecapaciteit). 

Het derde lid is al toegelicht bij de toelichting op artikel 3, derde lid. 
In het vierde lid is bepaald dat de beschikking zo spoedig mogelijk 

schriftelijk ter kennis wordt gebracht van degene die de kennisgeving of 
vergunningaanvrage heeft gedaan. 

De eis dat de beslissing schriftelijk ter kennis wordt gebracht staat er 
uiteraard niet aan in de weg, dat spoedshalve reeds mondeling, bij 
voorbeeld telefonisch, contact wordt opgenomen met of door de aanvrager. 

Het vijfde lid is al toegelicht in paragraaf 5 van het algemeen gedeelte 
van deze toelichting. 

Artikel 5 

In aanvulling op, of, indien geen vergunning of kennisgeving vereist is, 
in plaats van de voorschriften en beperkingen die krachtens artikel 4 
kunnen worden gesteld, kan het nodig zijn, tijdens een manifestatie 
aanwijzingen te geven aan de deelnemers. Artikel 5 voorziet in de daartoe 
strekkende bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan uiteraard krachtens 
mandaat ook door andere functionarissen dan de burgemeester worden 
uitgeoefend, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. 

Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat zulke aanwijzingen - evenals de 
andere in paragraaf II van de Wet openbare manifestaties gegeven 
bevoegdheden - slechts mogen worden aangewend met het oog op de in 
artikel 2 genoemde doeleinden. Handelen in strijd met een aanwijzing kan 
grond opleveren voor een opdracht tot beëindiging van de manifestatie 
(artikel 6, onder b), en is een strafbaar feit (artikel 11, eerste lid, onder b). 

Artikel 6 

In dit artikel worden de gevallen genoemd waarin door of vanwege de 
burgemeester opdracht kan worden gegeven, de manifestatie terstond te 
beëindigen en uiteen te gaan. 

De onder a en b genoemde gevallen betreffen situaties, waarin de 
organisator, dan wel de deelnemers de hun met het oog op een goede 
gang van zaken opgelegde beperkingen schaden: de vereiste kennisgeving 
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of vergunningaanvrage is niet gedaan, de manifestatie is verboden, de 
vergunning is geweigerd, of er wordt in strijd gehandeld met een voorschrift, 
beperking of aanwijzing. 

Onderdeel c maakt in uitzonderlijke situaties ook een opdracht tot 
beëindiging mogelijk bij manifestaties die op zich zelf volgens de regels 
verlopen. Dat het om zeer bijzondere situaties gaat, is tot uitdrukking 
gebracht in de formulering, dat een van de in artikel 2 genoemde belangen 
zo'n opdracht moet vorderen. Te denken valt aan situaties waarin in de 
nabijheid van de manifestatie zich een calamiteit voordoet, of ernstige 
wanordelijkheden ontstaan van zodanige omvang dat gelet op de beschik-
bare middelen om deze te beteugelen, in redelijkheid slechts tot ontbinding 
van de manifestatie kan worden besloten. 

Uit het feit dat onderdeel c uitdrukkelijk verwijst naar de in artikel 2 
genoemde belangen, zulks in tegenstelling tot de onderdelen a en b, mag 
men niet afleiden dat in de onder a en b bedoelde gevallen toetsing van 
een voorgenomen opdracht tot beëindiging aan artikel 2 geheel achterwege 
zou kunnen blijven. Voor alle in Paragraaf II gegeven bevoegdheden geldt 
immers, dat zij slechts mogen worden aangewend met het oog op de in 
artikel 2 genoemde belangen. Er bestaat echter wel wezenlijk verschil in 
de wijze waarop deze belangen meewegen in de gevallen onder a en b 
enerzijds, onder c anderzijds. 

In de gevallen onder a en b gaat het steeds om overschrijding van 
beperkingen in ruime zin die door de gemeentelijke overheid (mede) met 
het oog op de betrokken manifestatie zijn vastgesteld; bij het stellen van 
die beperkingen zijn de in artikel 2 genoemde belangen reeds meegewogen. 
In het geval onder c gaat het om een nieuwe afweging welke in de plaats 
treedt van de eerder gemaakte afweging. Aan zo een heroverweging 
mogen navenant hogere eisen worden gesteld. 

Het negeren van een opdracht, de manifestatie te beëindigen en uiteen 
te gaan is ingevolge artikel 11, eerste lid, onder b, een strafbaar feit. 
Anders dan bij het zogenoemde samenscholingsartikel in het Wetboek 
van Strafrecht - artikel 186 - dat een tweemaal herhaald bevel tot 
verwijdering eist, behoeft een opdracht tot beëindiging als hier bedoeld 
slechts éénmaal te worden gegeven. Het is denkbaar dat aan een 
opdracht tot beëindiging en uiteengaan slechts onvolledig gevolg wordt 
gegeven, bij voorbeeld doordat groepen van deelnemers bijeen blijven, 
doordat op andere wijze wordt uiteengegaan dan waartoe opdracht was 
gegeven, of doordat deelnemers zich korte tijd later weer hergroeperen. 
Soms zal het dan lastig kunnen zijn te bepalen, of bepaalde personen tot 
de deelnemers aan de manifestatie behoorden, en derhalve in overtreding 
zijn, of dat het buitenstaanders betreft. In dergelijke gevallen van twijfel 
zal alsnog een tweemaal herhaald bevel tot verwijdering aan de betreffende 
personen gegeven kunnen worden, waarna de samenscholingsbepaling 
van artikel 186 Wetboek van Strafrecht toepasselijk wordt. 

Artikel 7 

In dit artikel wordt bepaald, dat voor manifestaties op niet-openbare 
plaatsen geen kennisgeving aan of vergunning van de burgemeester 
vereist is. De bepaling dient te worden gelezen in samenhang met de 
artikelen 3 en 4, die zo'n systeem van kennisgeving of vergunning wel 
mogelijk maken ten aanzien van manifestaties op openbare plaatsen. 

In paragraaf 2.3 van het algemeen gedeelte van deze memorie is 
uiteengezet, waarom wij voor manifestaties op niet-openbare plaatsen 
geen voorafgaand toezicht nodig achten. 

Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen dat onder «kennisgeving» en 
«vergunning» uitsluitend zijn begrepen de publiekrechtelijke rechtshande-
lingen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van de wet. Wanneer 
de gemeente privaatrechtelijk rechthebbende is - bij voorbeeld bij een 
gemeentelijk zalen-complex - zal doorgaans wel voorafgaand overleg of 
toestemming vereist zijn. 
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Hierbij zij nog opgemerkt dat de gemeente ook in haar privaatrechtelijke 
hoedanigheid de grondrechten van burgers heeft te respecteren. Dit 
brengt mee dat zij zich in beginsel heeft te onthouden van een inhoudelijke 
toetsing van de (on)wenselijkheid van bepaalde uitingen. 

Wanneer echter bij voorbeeld door een bepaalde manifestatie de 
strafwet zal worden overtreden - te denken valt aan aanzetten tot 
rassenhaat - behoeft de gemeente daar uiteraard geen gelegenheid toe te 
bieden door het beschikbaar stellen van zaalruimte. Evenmin is de 
gemeente verplicht manifestaties toe te laten die niet passen bij de 
bestemming van de desbetreffende ruimte. 

Artikel 8 

Ook de mogelijkheden voor een opdracht tot beëindiging zijn bij 
manifestaties op niet-openbare plaatsen in belangrijke opzichten beperkter 
dan bij manifestaties op openbare plaatsen. 

Allereerst is zo'n opdracht niet mogelijk bij manifestaties ter belijdenis 
van godsdienst of levensovertuiging. Artikel 6, tweede lid, van de 
Grondwet verzet zich tegen een dergelijke bevoegdheid ten aanzien van 
niet-openbare plaatsen. 

Voorts mag een opdracht tot beëindiging volgens het onderhavige 
artikel 8 slechts met het oog op twee belangen worden gegeven: de 
bescherming van de gezondheid en de bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. Met deze beperkingsdoelstellingen kan - afgezien van 
eventuele noodsituaties, waarop de artikelen 219 en 220 gemeentewet 
betrekking hebben - worden volstaan, gelet op het niet-openbaar karakter 
van de plaats van handeling. 

Opgemerkt zij nog dat een opdracht tot beëindiging slechts mogelijk is 
bij voor publiek toegankelijke vergaderingen en betogingen en niet bij 
besloten manifestaties. De huidige Wet vereniging en vergadering kent 
ten aanzien van vergaderingen een ruimere mogelijkheid tot beëindiging: 
«Elke vergadering, waarin de openbare orde wordt gestoord, of tegen de 
bepalingen dezer wet wordt gehandeld, gaat op vordering der politie 
terstond uiteen» (artikel 22). Wij tekenen hierbij aan, dat met de term 
«voor publiek toegankelijk» in de terminologie van het voorstel wordt 
gedoeld op het karakter van de manifestatie; het karakter van de plaats 
waar de manifestatie plaatsvindt wordt aangeduid met «(niet-)openbaar». 
Wanneer bij voorbeeld een instelling een zaal beschikbaar stelt voor een 
voor publiek toegankelijke vergadering, blijft die zaal niettemin een 
niet-openbare plaats. 

Dat een opdracht tot beëindiging slechts in dwingende omstandigheden 
mag worden gegeven is tot uitdrukking gebracht in de formulering dat 
een van de genoemde belangen zo'n opdracht moet vorderen. 

Deze regeling inzake een opdracht tot beëindiging door of vanwege de 
burgemeester laat uiteraard onverlet de eigen bevoegdheid van de 
rechthebbende met betrekking tot een niet-openbare plaats om ontoe-
laatbare activiteiten te doen beëindigen, desnoods door het inroepen van 
politiehulp. Te denken valt aan een uitvoering of een vergadering, die 
wordt verstoord door een groep betogers. 

Ten einde de in het eerste lid gegeven bevoegdheid daadwerkelijk te 
kunnen uitoefenen, moet het bevoegd gezag toegang hebben tot de 
betreffende manifestatie. Hierin voorzien de leden 2-5. Artikel 19 van de 
Wet vereniging en vergadering kent een vergelijkbare regeling. 

Bij de formulering van de binnentredingsbepalingen is aangesloten bij 
het stelsel van het ontwerp van Algemene wet op het binnentreden 
(kamerstukken nr. 19 073). Wanneer die wet in werking zal zijn getreden, 
kunnen de voorgestelde leden 4 en 5 van artikel 8 vervallen. 

Artikel 9 

Dit artikel bevat een bijzondere regeling ten aanzien van instellingen die 
op grond van volkenrechtelijke regels een bijzondere bescherming 
genieten. 
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De belangrijkste categorie vormen de diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen van vreemde staten. 

Een daarmee vergeli jkbare status hebben voorts bepaalde in Nederland 
gevestigde (onderdelen van) internationale intergouvernementale 
organisaties, zoals het Internationaal Gerechtshof en het «Iran-Uni ted 
States Claims Tribunal». De aanwezigheid in Nederland van dergeli jke 
vertegenwoordigingen en instell ingen brengt een bijzondere plicht mee 
hun ongestoord funct ioneren te waarborgen en hen te beschermen tegen 
overlast die het gevolg kan zijn van openbare manifestat ies in de nabijheid 
van gebouwen waar zij gevestigd zijn. 

Deze bijzondere bescherming vloeit voort uit het volkenrechtel i jk 
gewoonterecht. 

Voor wat betreft de diplomatieke en consulaire ver tegenwoordig ingen 
zijn de desbetreffende regels gecodif iceerd in artikel 22 , tweede l id, van 
het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1 8 april 1 9 6 1 , Trb. 
1962, 101 en 159), en in het nagenoeg geli jkluidende artikel 3 1 , derde 
l id, j° artikel 59 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen 
(24 april 1963, Trb. 1965, 40 en 1981 , 143). Genoemd artikel 22 , tweede 
lid, bepaalt: 

«Op de ontvangende staat rust de bijzondere verpl icht ing alle geëigende 
maatregelen te nemen om de gebouwen van de zending tegen indringers 
en tegen het toebrengen van schade te beschermen en te verhinderen 
dat de rust van de zending op enigerlei wijze wordt verstoord of aan haar 
waardigheid afbreuk wordt gedaan.» 

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 9 zijn de instell ingen 
aangegeven, waarvan de gebouwen in ieder geval onder de bijzondere 
regeling van dat artikel vallen. 

De aan die regeling ten grondslag l iggende bijzondere volkenrechtel i jke 
bescherming kan echter ook aan andere dan de genoemde instell ingen 
toekomen. Een voorbeeld daarvan is het reeds genoemde «Claims 
Tribunal». 

Aan een generieke omschri jv ing van deze categorie instell ingen bli jken 
evenwel bezwaren te kleven. Een dergeli jke omschr i jv ing dient enerzijds 
voldoende duideli jk te maken welke gebouwen onder de regeling vallen. 
Anderzijds loopt een dergeli jke omschr i jv ing, gelet op de vele gradaties 
van bescherming die het volkenrecht kent, het gevaar de kring van de 
onder de regeling vallende gebouwen te ruim te trekken. 

Daarom is gekozen voor de figuur van een expliciete ministeriële 
aanwijzing (het voorgestelde vierde lid). Deze construct ie garandeert de 
bij de uitvoering van de regeling betrokkenen (burgemeester, pol i t ie, 
burgers) maximale duidel i jkheid omtrent de status van een gebouw, 
terwij l bovendien de regeling als geheel voldoende flexibel is om ook 
toekomstige situaties - bij voorbeeld de vest iging in Nederland van 
andere (onderdelen van) internationale organisaties - het hoofd te 
bieden. Bij het hanteren van deze aanwijzingsbevoegdheid dienen de 
betrokken ministers uiteraard als maatstaf te hanteren dat de status van 
de betrokken instell ingen het waarborgen van de «rust en waardigheid» 
of daarmee corresponderende belangen rechtvaardigt. 

Het voorgestelde artikel 9 heeft een aanvullend karakter, en laat 
onverlet de bevoegdheden die krachtens de paragrafen II en III van de 
wet aan gemeenteraad en burgemeester toekomen. 

De hantering van die bevoegdheden is echter beperkt tot de in artikel 
2, respectieveli jk artikel 8, genoemde belangen, waarvan in dit verband 
met name «de bestr i jding of voorkoming van wanordel i jkheden» relevant 
is. In de toel icht ing op artikel 2 is erop gewezen, dat de uit leg van het 
begrip «wanordel i jkheden» mede wordt beïnvloed door het karakter van 
de plaats waar de manifestat ie plaatsvindt. De voorkoming en bestr i jding 
van wanordel i jkheden in de nabijheid van gebouwen als in artikel 9 
bedoeld stelt zwaardere eisen dan op vele andere plaatsen het geval is. 
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" Verwezen zij naar hetgeen in paragraaf 6 
van het algemeen deel van deze memorie is 
opgemerkt over de voorgestelde wijzigingen 
van de Zondagswet 

Met het oog hierop zullen met name krachtens paragraaf II van de wet de 
nodige maatregelen van preventief en repressief karakter kunnen worden 
getroffen. Niet ieder ongewenst gedrag of samenstel van gedragingen dat 
het functioneren van de betrokken instelling aantast kan echter als 
«wanordelijkheden» worden aangemerkt. 

Te denken valt aan geluidsoverlast, veroorzaakt door een verder rustige 
groep van demonstranten, 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. Met name voor 
zulke situaties bestaat behoefte aan de additionele bevoegdheden die 
artikel 9 geeft. 

In tegenstelling tot de beperkingsbevoegdheden verleend in de 
paragrafen II en III van de wet, is artikel 9 gebaseerd op de beperkings-
clausule «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet», welke 
is vervat in het eerste lid van de artikelen 6 en 9 van de Grondwet. Deze 
clausule stelt strengere eisen aan de formulering van beperkingen door 
de wetgever dan de beperkingsclausules, vervat in het tweede lid van 
deze grondwetsartikelen'7. Aan deze vereisten is voldaan door in de wet 
zelf - het onderhavige artikel 9, eerste lid - expliciet de gedragsnorm 
neer te leggen waarnaar de deelnemers aan manifestaties in de nabijheid 
van de betrokken gebouwen zich hebben te gedragen. 

Met betrekking tot de terminologie van het eerste lid merken wij het 
volgende op. Onder «gebouw in gebruik bij een diplomatieke vertegen-
woordiging» dienen ingevolge artikel 1, aanhef en onder i, van het 
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, mede te worden verstaan 
de daarbij behorende terreinen, die gebruikt worden voor de werkzaam-
heden van de zending, alsmede de ambtswoning van het hoofd der 
zending. 

Waar het eerste lid spreekt over «het functioneren van de desbetreffende 
instelling» dat niet mag worden aangetast, is de norm tot uitdrukking 
gebracht, dat de «rust en waardigheid» van de instelling beschermd dient 
te worden. 

Voor een uitleg van wat in dit verband onder «rust en waardigheid» of 
«peace and dignity» moet worden verstaan, verwijzen wij in hoofdzaak 
naar de memorie van antwoord bij het wetsontwerp tot goedkeuring van 
het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, kamerstuk II, 1982-
1983, 16 644 (R 1158), nr. 7, blz. 22. Daar is uiteengezet, dat «rust en 
waardigheid» als één begrip dient te worden gelezen, op te vatten als 
«openbare orde ten opzichte van de zending». 

Hierbij is met name de handhaving van de vertegenwoordigende 
functie van de zending van belang en niet zozeer haar symboolfunctie. 
Zulks geldt uiteraard in overeenkomstige zin voor het Internationaal 
Gerechtshof. De formulering van het eerste lid sluit hierbij aan: niet elke 
vorm van hinder of overlast valt daaronder, maar slechts die vormen 
welke naar objectieve maatstaf het functioneren van de vertegenwoordi-
ging aantasten. 

Overtreding van de gedragsnorm van het eerste lid is niet rechtstreeks 
strafbaar gesteld. De situaties waar het hier om gaat zullen veelal van 
dien aard zijn, dat het lastig is de «hoofddaders» aan te wijzen, zo die er 
al zouden zijn. De overlast zal immers vaak veroorzaakt worden door een 
combinatie van gedragingen die, ieder op zich zelf beschouwd, geen 
grote hinder behoeven te veroorzaken. Voorts zal het, met name voor 
iemand die zich middenin de manifestatie bevindt, moeilijk zijn vast te 
stellen of de overlast ontoelaatbare vormen aanneemt. De rechtszekerheid 
van de betrokkenen zou met een rechtstreekse strafbaarstelling van het 
veroorzaken van overlast dan ook niet gediend zijn. 

In plaats van voor direkte strafbaarstelling hebben wij gekozen voor een 
tussenschakel, in de vorm van aanwijzingen door of vanwege de burge-
meester, ten einde de overlast te beëindigen. Hierin voorziet het tweede 
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lid. Zulke aanwijzingen kunnen bij voorbeeld tot inhoud hebben dat 
bepaalde gedragingen onmiddellijk beëindigd dienen te worden, of dat 
een grotere afstand tot de vertegenwoordiging dient te worden bewaard. 

Handelen in strijd met een aanwijzing is op grond van artikel 11, eerste 
lid, onder b, een strafbaar feit. Voorts kan op grond van het derde lid van 
artikel 9 bij overtreding een opdracht tot beëindiging van de manifestatie 
worden gegeven, indien de omstandigheden dat vorderen. Te denken valt 
aan situaties, waarin optreden tegen individuele overtreders nagenoeg 
onmogelijk of zinloos is, doordat op grote schaal overtreding plaatsvindt. 

Artikel 10 

In dit artikel wordt, met de nodige aanpassing, één element behouden 
van het huidige artikel 8 van de Wet op de kerkgenootschappen, namelijk 
de bevoegdheid van kerkgenootschappen om klokken te luiden tot viering 
van kerkelijke plechtigheden of om de ingezetenen tot de godsdienstoe-
fening op te roepen18. 

Wij achten het juist, deze traditionele bevoegdheid in de wet te blijven 
verankeren, en daarmede te voorkomen dat deze door plaatselijke 
regulering zou worden verboden. Mede in het licht van artikel 6 herziene 
Grondwet wordt voorgesteld, deze bevoegdheid niet te beperken tot 
«kerkelijke plechtigheden» maar te spreken van «godsdienstige en 
levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden». Uiteraard dient 
de uitoefening van deze bevoegdheid binnen redelijke grenzen te blijven. 
Tegen onverhoopte uitwassen wat betreft duur of geluidsniveau zal, 
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en behoeften, op grond 
van de tweede volzin door gemeenten regulerend kunnen worden 
opgetreden. 

De verbodsbevoegdheid van de commissaris van de Koning, vervat in 
het eerste lid van artikel 8 Wet op de kerkgenootschappen, is in de 
praktijk een dode letter geworden. Deze kan dan ook vervallen. Ook aan 
de bepaling van het tweede lid van dat artikel bestaat naar onze mening 
geen behoefte. Door het laten vervallen van die bepaling wordt het aan de 
gemeenten overgelaten, eventueel regels te stellen omtrent het luiden 
van klokken voor andere doeleinden, voor zover daarin althans niet door 
een hogere regeling is voorzien. In dit verband valt te denken aan 
mogelijke voorschriften inzake geluidsapparaten, gebaseerd op de Wet 
geluidhinder, en aan de Hinderwet19. 

Artikel 11 

" Artikel 8 van de Wet op de kerkgenoot-
schappen luidt: 

(1) Het klokkengelui tot viering van 
kerkelijke plechtigheden of om de ingezete 
nen tot de godsdienstoefening op te roepen, 
kan in gemeenten, waar kerken van meer 
dan één kerkgenootschap zijn, in het belang 
der openbare orde en rust door Onzen 
Commissaris in de provincie worden verbo-
den. 
19 Klokkengelui tot andere einden heeft 
geene plaats dan met vergunning der 
plaatselijke politie. 

(2) Voor een voorbeeld van toepasselijk 
heid van de Hinderwet wordt verwezen naar 
het koninklijk besluit van 13 mei 1983, nr. 
129, gepubliceerd in AB 1983, 387, inzake 
het carillon van het gemeentehuis te 
Hengelo 

Volstaan wordt met de strafbaarstelling van overtreding van bij of 
krachtens de onderhavige wet opgelegde verplichtingen. Wij achten het 
niet nodig, in deze wet het houden van manifestaties met een bepaald 
onderwerp strafbaar te stellen, bij voorbeeld het propageren van rassen-
haat. Het Wetboek van Strafrecht voorziet reeds in strafbaarstelling van 
dergelijke uitingen, onverschillig of deze tijdens manifestaties dan wel in 
ander verband worden gedaan. 

Artikel II. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht 

Voorgesteld wordt, het Wetboek van Strafrecht in die zin aan te 
passen, dat het verhinderen en het storen van geoorloofde openbare 
betogingen en levensbeschouwelijke manifestaties op dezelfde voet 
strafbaar wordt als verhinderen en storen van geoorloofde openbare 
vergaderingen, respectievelijk godsdienstige manifestaties. Deze bepalin-
gen hebben, anders dan het hierboven besproken artikel 11 van de Wet 
openbare manifestaties, in hoofdzaak de strekking manifestaties tegen 
stoornis door buitenstaanders te beschermen. Ze zijn echter ook van 
toepassing op deelnemers die de orde van de manifestatie verstoren. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 427, nr. 3 25 



De betekenis van het begrip «openbaar» in deze artikelen ondergaat 
geen wijziging door ons voorstel. In termen van de Wet openbare 
manifestaties: openbaar zijn de manifestaties op openbare plaatsen, 
alsmede de voor publiek toegankelijke manifestaties op niet-openbare 
plaatsen. Gehandhaafd blijft ook het element, dat een manifestatie 
geoorloofd moet zijn, wil de delictsomschrijving vervuld kunnen worden. 

Ongeoorloofd zijn in termen van de Wet openbare manifestaties de 
manifestaties waarvoor de vereiste kennisgeving of vergunningaanvrage 
niet is gedaan, waarvoor een verbod is gegeven of vergunning is geweigerd, 
dan wel waarvoor een opdracht tot beëindiging is gegeven. 

Met betrekking tot onderdeel B merken wij nog het volgende op. Het 
storen van betogingen door het enkele maken van gedruis wordt bij de 
voorgestelde wijziging van artikel 144 niet strafbaar gesteld; dit in 
afwijking van wat voor vergaderingen geldt. Dit verschil vindt zijn verklaring 
in de aard van de onderscheiden manifestaties. Voor de orde van ver-
gaderingen is verstaanbaarheid van het gesproken woord, doorgaans van 
individuele sprekers, een essentieel vereiste. Dit is anders bij betogingen, 
waar het gesproken woord, voor zover al van belang, doorgaans een 
collectief karakter heeft (gezang, spreekkoren). Met een betoging wordt 
bovendien welhaast per definitie een appèl gedaan op de omstanders. 
Deze behoren dan ook in beginsel de vrijheid te hebben, hun instemming 
of afkeuring te uiten, desgewenst door het maken van «gedruis». 

Een en ander betekent overigens niet, dat iedere vorm van «gedruis» 
ter gelegenheid van betogingen toelaatbaar is. Men zal binnen de 
grenzen dienen te blijven die de algemeen verbindende voorschriften ter 
zake van geluidsoverlast stellen. Voorts is het denkbaar dat door gedruis 
in combinatie met andere gedragingen «wanorde wordt verwekt» in de 
zin van artikel 144 Wetboek van Strafrecht. 

Artikel III. Wijziging van de Wapenwet 

Deze wijziging wordt toegelicht bij de artikelsgewijze toelichting op 
artikel VI. 

Artikel IV. Wijziging van de Zondagswet 

Onderdeel A 

Geen wijziging ondergaat het eerste lid van artikel 3, waarin wordt 
bepaald dat het verboden is op zondag strikte noodzaak gerucht 
te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt 
van verwekking hoorbaar is. 

Zoals in paragraaf 6 van het algemeen gedeelte van deze toelichting is 
uiteengezet, dient de onbepaalde mogelijkheid tot ontheffing voor de tijd 
na 13 uur, die het huidige tweede lid schept, te worden aangepast aan de 
waarborgen die de artikelen 6 en 9 van de herziene Grondwet bevatten 
ten aanzien van beperking van de betrokken grondrechten. Hetzelfde 
geldt voor de bevoegdheid van de burgemeester tot het treffen van 
«maatregelen» met betrekking tot uitingen met een godsdienstig karakter, 
voorzien in het huidige artikel 5a, tweede lid. 

Voorgesteld wordt, de bestaande ontheffingsmogelijkheid te handhaven 
voor «andere gevallen» (het voorgestelde derde lid van artikel 3). Voor 
uitingen tijdens geoorloofde openbare manifestaties (waaronder uitingen 
met een godsdienstig karakter) wordt een andere regeling voorgesteld: 
artikel 3, tweede lid bepaalt dat voor zover dat vereist is ter voorkoming 
van gerucht dat de viering van de zondag en de openbare rust op zondag 
ernstig verstoort, de burgemeester verplicht is extra voorschriften en 
beperkingen te stellen, dan wel aanwijzingen te geven met betrekking tot 
het geluidsniveau en het gebruik van geluidsapparaten. Taak en bevoegd-
heden van de burgemeester zijn nauwgezet en verplichtend geformuleerd, 
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en gericht op precies omschreven belangen. Hiermee wordt voldaan aan 
het vereiste, geïmpliceerd in de grondwettelijke beperkingsclausule 
«behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet». Het voorgestelde 
tweede lid laat aan de burgemeester bij de uitvoering van zijn taak enige 
beoordelingsruimte. Deze ruimte is echter beperkt door de gekozen 
imperatieve redactie: «voor zover dat vereist is», 'voegt de burgemeester 

of worden door of namens hem». De Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State zal de gestelde voorschriften en beperkingen volledig op 
hun rechtmatigheid kunnen toetsen. 

Voor hetgeen in het tweede lid als «(on)geoorloofde» manifestatie in de 
zin van de Wet openbare manifestaties moet worden beschouwd verwijzen 
wij naar de artikelsgewijze toelichting op artikel II. 

Met betrekking tot de verschillende beperkingsmogelijkheden van het 
tweede lid merken wij nog het volgende op. Het stellen van voorschriften 
en beperkingen komt slechts in aanmerking in gevallen, waarin overeen-
komstig de Wet openbare manifestaties een kennisgeving of vergunnin-
gaanvrage is gedaan. 

In andere gevallen - bij voorbeeld bij manifestaties op niet-openbare 
plaatsen - zal in voorkomende gevallen het middel van de aanwijzing 
gebruikt kunnen worden. 

De termen «geluidsniveau» en «geluidsapparaat» zijn ontleend aan de 
Wet geluidhinder. 

Onderdeel B 

In het eerste lid van artikel 5 komt de zinsnede «Onverminderd de 
bepaling van artikel 184, tweede lid, der Grondwet» te vervallen. Voorts 
is met het oog op de harmonie met de voorgestelde Wet openbare 
manifestaties de term «in de open lucht» vervangen door «op openbare 
plaatsen». 

Om redenen die in het algemeen gedeelte van de toelichting zijn 
uiteengezet wordt voorgesteld het huidige tweede lid van artikel 5 te 
doen vervallen. De enige uitzondering die op basis van die bepaling wordt 
genoemd in het koninklijk besluit van 27 november 1953, Stb. 526, te 
weten de «wandeltochten, die niet door muziek worden begeleid», is 
opgenomen in het voorgestelde tweede lid, onder b. 

De in het tweede lid, onder a, genoemde uitzondering «uitingen met 
een godsdienstig karakter» is, overgenomen uit het huidige artikel 5a, 
tweede lid. 

In het voorgestelde derde lid van artikel 5 is, op vergelijkbare wijze als 
in artikel 3, de bestaande onbepaalde bevoegdheid van de burgemeester 
tot het treffen van «maatregelen» vervangen door een imperatief geredi-
geerde bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen, dan 
wel het geven van aanwijzigingen, met betrekking tot tijd, plaats en duur 
van deze uitingen. Uit de bepaling blijkt impliciet dat voorschriften en 
beperkingen alleen kunnen worden gesteld ten aanzien van uitingen 
tijdens manifestaties waarvoor overeenkomstig de Wet openbare 
manifestaties een kennisgeving of vergunningaanvrage is gedaan. In 
andere gevallen zal het middel van de aanwijzing gebruikt kunnen 
worden. 

Voorschriften, beperkingen en aanwijzigingen als hier bedoeld kunnen 
met name vereist zijn om een zekere spreiding naar tijd of plaats aan te 
brengen, wanneer meerdere godsdienstige groeperingen een manifestatie 
zouden willen houden. 

Onderdeel C 

De voorgestelde wijzigingen van artikel 5a zijn in het voorafgaande in 
grote lijnen reeds besproken. Het bepaalde in het huidige tweede lid is 
- met de nodige aanpassingen - geïncorporeerd in de voorgestelde 
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artikelen 3, tweede lid, en 5, tweede en derde lid. Verwezen wordt naar 
de toelichting op de onderdelen A en B. Waar de bevoegdheid tot het 
verlenen van ontheffing, vervat in artikel 3, tweede lid, volgens ons 
voorstel wordt beperkt tot «andere gevallen» - het voorgestelde artikel 3, 
derde lid - is in het voorgestelde artikel 5a, tweede lid, ook de correspon-
derende bevoegdheid van gedeputeerde staten om gemeenten aan te 
wijzen waar deze ontheffingsmogelijkheid niet van toepassing is beperkt 
tot die «andere gevallen». 

Onderdeel D 

Aan de in artikel 8 strafbaar gestelde gedragingen wordt toegevoegd 
het handelen in strijd met voorschriften, beperkingen en aanwijzingen als 
bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 5, derde lid. 

Artikel V Intrekking van de Wet op de kerkgenootschappen 

20 Bij de schriftelijke behandeling van het 
grondwetswijzigingsontwerp klassieke 
grondrechten is de Wet op de kerkgenoot-
schappen ter sprake gekomen in kamerstuk 
ken II, 1975-1976, 13872, nr. 3 blz 31 , nr. 
4 blz 65 en 90, NNG, deel la Grondrechten, 
blz. 

De Wet tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenoot-
schappen van 10 september 1853 (Stb. 102) strekt ter uitvoering van de 
godsdienstbepalingen van de Grondwet van 1848, opdat, zoals de 
considerans het uitdrukt «Wij gelijke bescherming aan alle kerkgenoot-
schappen in het Rijk kunnen verleenen, en waken, dat zij zich houden 
binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat». 

Aan het overgrote deei van de bepalingen dezer wet bestaat thans 
geen behoefte meer. 

Al in 1974 heeft het Interkerkelijk contact in overheidszaken in een 
brief aan de regeringscommissaris voor de grondwetsherziening als zijn 
mening te kennen gegeven dat de bedoelde*wet zichzelf grotendeels 
heeft overleefd. Met de inwerkingtreding van de bepalingen over 
grondrechten in de herziene Grondwet van februari 1983, waarbij 
tegelijkertijd het Achtste Hoofdstuk «Van de Godsdienst» van de Grondwet 
van 1972 is komen te vervallen, is een aantal bepalingen, die rechtstreeks 
steunden op dat hoofdstuk, van iedere zin beroofd. 

Bij de artikelsgewijze toelichting op artikel 10 van het voorstel van Wet 
openbare manifestaties is reeds uiteengezet, dat wij één element uit de 
huidige Wet op de kerkgenootschappen, het recht om klokken te luiden 
als vervat in artikel 8 van die wet, wettelijk willen blijven regelen. Waar dit 
element zonder bezwaar als bijzondere bepaling in de Wet openbare 
manifestaties kan worden opgenomen, kan de Wet op de kerkgenoot-
schappen worden ingetrokken. 

Wij staan thans nog kort stil bij de afzonderlijke bepalingen van de Wet 
op de kerkgenootschappen. 

Artikel 1 bevat enige bepalingen over de inrichting en het bestuur van 
de kerkgenootschappen. Het eerste lid verzekert de kerkgenootschappen 
«de volkomen vrijheid alles wat hunne godsdienst en de uitoefening 
daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen». Bedoelde vrijheid 
vindt elders in de wetgeving voldoende uitdrukking. De vrijheid van 
belijdenis, individueel en in gemeenschap met anderen, wordt gegaran-
deerd door artikel 6 van de herziene Grondwet. Het beginsel van gelijkheid 
voor de wet van de onderscheiden kerkgenootschappen is mede geïmpli-
ceerd in artikel 1 van de Grondwet. Het element van vrijheid van organisatie 
vindt uitdrukking in Boek 2, artikel 2, van het Burgerlijk Wetboek, bepalend 
dat kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen rechtspersoon-
lijkheid bezitten, en dat zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor 
zover dit niet in strijd is met de wet. Boek 2, artikel 1 8, BW, verklaart een 
aantal algemene bepalingen inzake rechtspersonen, onder meer betref-
fende verboden rechtspersonen en de ontbinding daarvan, niet van 
toepassing op kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, en 
op andere genootschappen op geestelijke grondslag. 
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Artikel 1, tweede lid, van de Wet op de kerkgenootschappen verplicht 
de kerkgenootschappen tot mededeling aan de Kroon van bepalingen 
betreffende de inrichting en het bestuur. Deze bepaling, die voor de 
rechtspersoonlijkheid van deze lichamen en hun onderdelen geen 
betekenis heeft2 ', kan als overbodig komen te vervallen. Hetzelfde geldt 
voor het derde lid, dat koninklijke goedkeuring verlangt voor bepalingen 
die de medewerking van het staatsgezag vereisen. 

De artikelen 3, 4 en 5 van de Wet op de kerkgenootschappen handelen 
over respectievelijk de titulatuur, namen van kerkelijke gebieden en 
toestemming voor synodale vergaderingen. Deze bepalingen regelen 
kwesties, die in de gespannen situatie waarin deze wet tot stand kwam, 
als uiterst netelig werden beschouwd. De verhoudingen hebben zich 
sedertdien dusdanig gewijzigd, dat aan deze artikelen thans geen 
behoefte meer bestaat. Inzake het verbod van artikel 6 tot het dragen van 
het gewaad voor kerkelijke plechtigheden buiten besloten plaatsen en 
gebouwen is bij de behandeling van het grondwetsherzieningsontwerp 
klassieke grondrechten reeds gesteld, dat het inhoudelijk volledig bepaald 
werd door artikel 184 van de Grondwet. Met het vervallen van dit artikel 
zou artikel 6 derhalve elke betekenis verliezen (kamerstukken II, 1975-
1976, 13 872, nr.3, blz.3l; NNG, deel la Grondrechten, blz.(3l)). Wij 
onderschrijven dit standpunt, en zijn van mening dat aan een eventuele 
aangepaste versie van dit verbod evenmin behoefte bestaat. 

Artikel 7 bevat een bepaling over de afstand tussen twee kerkgebouwen. 
Burgemeester en wethouders gaan in het belang der openbare orde na of 
vestiging van een kerkgebouw binnen 200 ellen van een bestaande kerk 
kan worden toegestaan. Ook deze bepaling mist in de huidige tijd reële 
betekenis. 

Inzake artikel 8 verwijzen wij naar de toelichting op artikel 10 van het 
voorstel van Wet openbare manifestaties. 

De artikelen 9-13 bevatten enige voorschriften van strafvorderlijke en 
strafrechtelijke aard die uitsluitend betrekking hebben op overtreding van 
het voorheen geldende processieverbod en van de bepalingen in de Wet 
op de kerkgenootschappen. Deze artikelen worden bij het vervallen van 
de overige artikelen overbodig. 

Artikel 14, dat voorzag in de vervallenverklaring van andere bepalingen 
inzake de godsdienst, heeft zijn werking reeds gehad. 

Artikel VI Intrekking van de Wet vereniging en vergadering 

Sinds bij de inwerkingtreding van het nieuwe rechtspersonenrecht de 
afdeling inzake verenigingen is vervallen (Wet van 8 april 1976, Stb.229), 
bevat de Wet vereniging en vergadering nog slechts bepalingen inzake 
vergaderingen. Deze materie zal volgens het onderhavige wetsvoorstel 
geregeld worden in de Wet openbare manifestaties. De Wet vereniging 
en vergadering kan dan worden ingetrokken. 

Ten aanzien van de artikelen 20 en 21 behoeft deze intrekking nog 
nadere toelichting. 

Artikel 20 bepaalt: 
1. Het dragen van wapenen is verboden in de vergaderingen in de twee 

voorgaande artikelen bedoeld (n.l. openbare vergaderingen). 
2. Dit verbod is niet toepasselijk op militaire officieren en onderofficieren, 

in uniform gekleed. 

Het in dit artikel bepaalde kan zonder bezwaar vervallen, waar de 
Wapenwet (Wet van 9 mei 1890, Stb. 81) reeds een afdoende regeling 
ter zake bevat. 

Artikel 1 van die wet verbiedt, op de openbare weg of op enige voor 
het publiek toegankelijke plaats een wapen bij zich te hebben. Dit verbod 

J' Arrest van de Hoge Raad van 6 december strekt zich uit over alle plaatsen waar openbare manifestaties worden 
1939. gepubliceerd in WPNR 3708 g e h o u d e n . 
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Artikel 3 van de Wapenwet verklaart het verbod van artikel 1 niet van 
toepassing op onder meer degenen die deel uitmaken van de gewapende 
macht, voor zover het wapen dat zij bij zich hebben behoort tot hun 
uitrusting (onderdeel 2° van artikel 3). Naast deze uitzondering in de 
Wapenwet heeft de uitzondering van artikel 20, tweede lid, Wet vereniging 
en vergadering, geen zelfstandige betekenis. 

Artikel 21 van de Wet vereniging en vergadering bepaalt het volgende: 
1. Bijeenkomsten om zich in het hanteren van wapenen te oefenen, 

worden op plaatsen, in den regel voor het publiek toegankelijk of wanneer 
zij door meer dan tien personen worden bijgewoond, niet toegelaten dan 
met vergunning van het hoofd van het gemeentebestuur. 

2. Deze vergunning wordt niet verleend dan ten minste vijf dagen 
voordat de bijeenkomst wordt gehouden en onder de voorwaarden in het 
belang der openbare veiligheid gevorderd. 

3. Het 2de lid van artikel 18 is ten deze toepasselijk22. 

" Bedoeld tweede lid bepaalt: 
«Onze Commissaris in de provincie kan 
zodanige vergunningen intrekken, of, bij 
weigering der vergunning door het hoofd 
van het gemeentebestuur, haar van zijn kant 
op verzoek van belanghebbenden verlenen» 

In samenhang hiermee bepaalt artikel 3, aanhef en onder 3 , van de 
Wapenwet, dat degenen die op weg zijn van en naar bijeenkomsten als 
bedoeld in artikel 21 Wet vereniging en vergadering, een wapen bij zich 
mogen hebben, mits voor het houden van die bijeenkomsten, voor zover 
zij gevorderd wordt, vergunning is verleend. 

Ook aan artikel 21 Wet vereniging en vergadering j c artikel 3, onderdeel 
3°, Wapenwet bestaat geen behoefte, gelet enerzijds op de bestaande 
praktijk ten aanzien van bijeenkomsten als hier bedoeld, anderzijds op het 
elders in de Wapenwet bepaalde. 

Oefeningen in het gebruik van wapens plegen op niet voor het publiek 
toegankelijke plaatsen te worden gehouden. Naar de letter van artikel 21 
Wet vereniging en vergadering is voor zulke oefeningen vergunning 
nodig, wanneer zij door meer dan tien personen worden bijgewoond. In 
de praktijk wordt dit voorschrift niet strikt gehandhaafd. Bedoeld vergun-
ningvereiste kan naar onze mening zonder bezwaar vervallen. 

Tegen gevaar, schade of hinder kan via het stelsel van de Hinderwet 
afdoende worden opgetreden. 

Schietinrichtingen, waaronder mede zijn begrepen de inrichtingen waar 
met projectielen wordt geworpen of met de boog wordt geschoten, zijn 
immers inrichtingen in de zin van de Hinderwet (Hinderbesluit, artikel 1, 
onder XXII, jo. artikel 2, tweede lid, Hinderwet). 

De bevoegdheid tot het dragen van wapens op openbare wegen en 
voor het publiek toegankelijke plaatsen door degenen die op weg zijn van 
en naar bijeenkomsten als hier bedoeld wordt thans afzonderlijk geregeld 
in artikel 3, onder 3°, van de Wapenwet. Volgens artikel III van het 
onderhavige wetsvoorstel komt dit onderdeel te vervallen. 

Voor de praktijk heeft dit slechts geringe consequenties. 
Degenen die wapens, niet zijnde vuurwapens vervoeren, kunnen aan de 

voorschriften van de Wapenwet voldoen door het wapen zodanig in te 
pakken dat het niet voor dadelijk gebruik kan worden aangewend (artikel 
3, onder 7°, Wapenwet). 

Ten aanzien van het vervoer van vuurwapens geldt het volgende. Leden 
van schietverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn krachtens 
artikel 4 van de Wapenwet bevoegd tot het vervoer van hun wapen van en 
naar de oefening. Aan degenen die geen lid zijn van een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid zal tegelijk met de steeds voor een jaar 
geldende bijzondere machtiging krachtens artikel 3, onder 4 ' , van de 
Vuurwapenwet (Wet van 7 juni 1919, Stb. 310), een doorlopend geleide-
biljet kunnen worden afgegeven. Dit geeft de bevoegdheid het wapen 
ingepakt te vervoeren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, onder 
7", van de Wapenwet. 

Gelijk bekend is onlangs de parlementaire behandeling voltooid van een 
voorstel van Wet wapens en munitie, ter vervanging van onder meer de 
Wapenwet en de Vuurwapenwet (kamerstukken II, 1976-1977, 14 413). 
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Bovenstaand betoog is uiteraard slechts van belang indien de Wet 
openbare manifestaties eerder in werking zou treden dan de Wet wapens 
en munit ie. Ten aanzien van de Wet wapens en munit ie zij nog opgemerkt 
dat ook in het stelsel van die wet geen behoefte meer bestaat aan het 
bepaalde in de artikelen 20 en 21 Wet vereniging en vergadering. Met 
name de artikelen 2 6 - 2 9 bevatten, in samenhang met de Hinderwet, een 
afdoende regeling van de onderhavige materie. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J . G. Rietkerk 

De Minister van Just i t ie, 
F. Korthals Altes 
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