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Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 
Landsverordening houdende bepalingen  
betreffende de uitoefening van de vrijheid  
van godsdienst en levensovertuiging en van  
het recht tot vergadering en betoging  
(Landsverordening openbare manifestaties) 
================================  

 
 

DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO 
 

In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is ter uitvoering van de Staatsregeling regelen vast te stellen terzake van 
de uitoefening van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en 
betoging  
 

Gelet op artikel  III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de 
opheffing van de Nederlandse Antillen  
 
§ 1. Algemene bepalingen 
 

Artikel  1 
 
1. In deze landsverordening wordt verstaan onder:  

a. minister:   de Minister van Justitie; 
b. openbare plaats:  plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat  

voor het publiek, waaronder niet wordt verstaan een 
gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede 
lid, van de Staatsregeling. 

 
Artikel  2 

 
Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheden en 
lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging 
zijn toegestaan.  
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Artikel  3 
 
De Minister oefent de bevoegdheden gegeven bij deze verordening slechts uit ter 
bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer, ter bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden en ter handhaving van de openbare orde.  
 
 
§ 2. Bepalingen voor openbare plaatsen 
 

Artikel  4 
 
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een samenkomst tot het 

belijden van godsdienst of levensovertuiging, of een vergadering of betoging te 
houden, moet daarvan vóór de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur 
voordat deze gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de Minister.  

2. Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een schriftelijk bewijs waarin 
datum en tijdstip van de kennisgeving is vermeld. 

3. De Minister kan in bijzondere omstandigheden de termijn, genoemd in het eerste lid,  
verkorten of een mondelinge kennisgeving aanvaarden. 

4. Voor regelmatige terugkerende samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande 
van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan of een genootschap op 
geestelijke grondslag, is een eenmalige kennisgeving voldoende. 

 
 

Artikel  5 
 
1. De kennisgeving vermeldt: 

a. naam en adres van degene die de betoging, samenkomst of vergadering houdt; 
b. het doel van de betoging, samenkomst of vergadering; 
c. de datum waarop de betoging, samenkomst of vergadering wordt gehouden en het 

tijdstip van aanvang en van beëindiging; 
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging; 
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; 
f. maatregelen die degene die de betoging, samenkomst of vergadering houdt, zal 

treffen om een regelmatig verloop te bevorderen. 
2. Over de inhoud van hetgeen wordt beleden of van de te openbaren gedachten of 

gevoelens worden geen gegevens verlangd.  
 

Artikel  6 
 
1. De Minister beoordeelt of de kennisgeving aanleiding geeft tot het verbieden van de 

betoging, samenkomst of vergadering, of tot het stellen van voorschriften of 
beperkingen. 

2. Een verbod kan slechts worden gegeven indien: 
a. de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan, tenzij er sprake is van bijzondere 

omstandigheden als bedoeld in artikel 4, derde lid; 
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b. de vereiste gegevens niet zijn verstrekt, of onjuist of onvolledig blijken te zijn; 
c. een van de in artikel 3 genoemde belangen dat vordert.  

 
Artikel  7 

 
1. Een voorschrift, beperking of verbod heeft geen betrekking op de inhoud van hetgeen 

wordt beleden, onderscheidenlijk van de te openbaren gedachten of gevoelens. 
2. Beschikkingen als bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk bekend 

gemaakt aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
 

Artikel  8 
 
De Minister kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze 
houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen.  
 

Artikel  9 
 
De Minister kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven 
deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan indien: 
a. de vereiste kennisgeving niet is gedaan, of een verbod was gegeven; 
b. in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing; 
c. een van de in artikel 3 genoemde belangen dat vordert.  
 
§ 3. Bepalingen voor andere dan openbare plaatsen 
 

Artikel  10 
 
1. De Minister kan aan degenen die een voor publiek toegankelijke vergadering of 

betoging op een andere dan openbare plaats houden of daaraan deelnemen opdracht 
geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan, indien de bescherming van de 
gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat vordert.  

2. De Minister en door hem aan te wijzen personen hebben toegang tot de in het eerste 
lid bedoelde vergaderingen en betogingen. Zonodig verschaffen zij zich de toegang 
met behulp van de sterke arm.  

 
 
§ 4. Bijzondere bepaling 
 
     Artikel  11 
 
1. Degenen die in de nabijheid van een gebouw van een consulaire vertegenwoordiging   
    een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of   
    betoging houden of daaraan deelnemen, onthouden zich van gedragingen die het   
    functioneren van de betreffende instelling aantasten. 
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2. Ter bestrijding van gedragingen als bedoeld in het eerste lid kan de Minister tijdens   
    een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of    
    betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in    
    acht moeten nemen. 
3. Indien in strijd wordt gehandeld met een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid en de  
    omstandigheden het vorderen, kan de Minister aan degenen die een samenkomst tot het   
    belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of   
    daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan. 
 
 
§ 5. Strafbepaling 
 

Artikel  12 
 
1. Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie 

wordt gestraft: 
a. het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst 
of levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet 
is gedaan of waarvoor een verbod is gegeven; 
b. handelen in strijd met een voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, met een aanwijzing als bedoeld in artikel 8, en artikel 11 tweede lid, of met een 
opdracht als bedoeld in 10, eerste lid en artikel 11, derde lid.  

2. De in het eerste lid genoemde feiten zijn overtredingen.  
 
 
 
§ 6. Slotbepaling 
 
     Artikel 13 
 
Deze Landsverordening wordt aangehaald als Landsverordening Openbare Manifestaties 
en treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in verband met 
de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.  
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Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 
Landsverordening houdende bepalingen  
betreffende de uitoefening van de vrijheid  
van godsdienst en levensovertuiging en van  
het recht tot vergadering en betoging  
(Landsverordening openbare manifestaties) 
================================  
                    Memorie van toelichting 
                     =================  
 
 
1.  Algemeen deel  
 
Deze ontwerp-landsverordening bevat bepalingen over de uitoefening van de vrijheid van 
godsdienst en levensbeschouwing en van het recht tot vergadering en betoging als 
bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Staatsregeling van Curaçao. Volgens artikel 8, 
eerste lid, van de Staatsregeling heeft ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging 
individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens landsverordening.  
 
De ontwerp-landsverordening sluit aan bij de geldende inzichten ten aanzien van de 
verhouding tussen de overheid en de burger, zoals neergelegd in de internationale 
verdragen. 
Het recht van vergadering is neergelegd in artikel 11 van het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en 
artikel 21 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR). Alhoewel beide bepalingen niet met zoveel woorden het recht van betoging 
vastleggen, wordt ingevolge vaste jurisprudentie erkend dat deze bepalingen tevens het 
recht van betoging omvatten.  
 
Bij het opstellen van onderhavig ontwerp is geput uit de Nederlandse regelgeving omtrent 
openbare manifestaties. In het bijzonder de beperkingen omtrent de uitoefening van deze 
grondrechten zoals neergelegd in de Wet openbare manifestaties  (hierna: WOM)1.   

                                                
1 Wet van 20 april 1988 houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging, en van het recht tot vergadering en betoging. 
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Een belangrijk kenmerk van het ontwerp is het verschil tussen manifestaties op openbare 
plaatsen en niet-openbare plaatsen. Voor manifestaties op niet-openbare plaatsen kan 
alleen in zeer specifieke omstandigheden een opdracht tot beëindiging worden gegeven. 
Ratio van het gemaakte onderscheid in regime is, dat bij manifestaties op openbare 
plaatsen de belangen van de bescherming van de gezondheid, van het verkeer en de 
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden doorgaans aanzienlijk meer gewicht in 
de schaal leggen dan bij manifestaties op andere plaatsen.  
 
De landsverordening gaat ervan uit dat het uitoefenen van de grondrechten tot 
vergadering, betoging en samenkomst ter belijdenis van een godsdienst of 
levensovertuiging, enkel onder bepaalde omstandigheden kan worden beperkt. Hierbij 
staat centraal dat deze grondrechten instrumentaal zijn voor de uitoefening van een ander 
grondrecht, namelijk het recht op de meningsuiting. Het is niet aan de overheid om 
beperkingen aan haar burgers op te leggen ten aanzien van de meningen die worden 
geuit. In de internationale verdragen die ten grondslag liggen aan deze rechten, wordt wel 
erkend dat er momenten zijn waarbij de overheid in het algemeen belang moet kunnen 
optreden tegen de uiting van meningen (inhoud) of de wijze waarop deze meningen 
worden geuit (demonstratie). Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat het 
Wetboek van Stafrecht een scala aan gedragingen strafbaar heeft gesteld die de uiting van 
discriminerende en opruiende meningen moet voorkomen.  
 
Uitgaande van de vrijheid om te kunnen betogen is het passend om de betrokkenheid van 
de overheid te beperken tot een toetsing vooraf op basis van een melding van het 
voornemen om een betoging, vergadering of samenkomst te organiseren. De overheid, in 
de gedaante van de minister van Justitie, zal de melding beoordelen aan de hand van de 
belangen die beperking van de uitoefening van de betrokken grondrechten 
rechtvaardigen.  
 
Op basis van de informatie die de minister ontvangt in de melding kunnen de geëigende 
maatregelen worden getroffen om wanordelijkheden en dergelijke te voorkomen. 
Gedacht kan worden aan een herinnering aan de melders van de demonstratie dat 
opruiende, discriminerende of haatzaaiende uitingen kunnen leiden tot vervolging op 
basis van het Wetboek van Strafrecht. 
 
2. Bijzonder deel 
 
Het ontwerp is verdeeld in zes paragrafen. In de eerste paragraaf zijn algemene 
bepalingen opgenomen. In de tweede paragraaf bepalingen omtrent openbare plaatsen en 
in de derde paragraaf bepalingen omtrent andere dan openbare plaatsen. In de vierde 
paragraaf is een bijzondere bepaling opgenomen De vijfde paragraaf bevat de 
strafbepaling en tenslotte bevat de ontwerp-landseverordening een slotbepaling. 
 
In artikel 1 worden definities gegeven. De aanduiding van de minister van Justitie als 
verantwoordelijke minister is in onderdeel a opgenomen. Het leggen van de 
verantwoordelijkheid bij de minister van Justitie spreekt voor zich aangezien het 
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bewaken van de openbare orde en rust deel uitmaakt van de portefeuille van deze 
minister.  
In onderdeel b is een definitie gegeven van openbare plaats. Dit is een van de 
kernbepalingen van de regeling. Zonder een omschrijving van wat een openbare plaats is, 
bestaat er noch bij de overheid noch bij de burger duidelijkheid over waar de in de 
regeling gegeven bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. De definitie van de 
openbare plaats is voldoende specifiek om als grondslag te kunnen worden gebruikt voor 
de beperking van het recht van samenkomst, vergadering of betoging. De definitie bevat 
ook een nadere uitwerking. Plaatsen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de 
Staatsregeling, worden niet begrepen onder het begrip openbare plaats, alhoewel ze voor 
het publiek toegankelijk zijn. Voor deze gebouwen en plaatsen geldt gelijk overige niet-
openbare plaatsen, een eigen regeling opgenomen in paragraaf 3. Er kunnen zich immers 
situaties voordoen, waarbij een inbreuk noodzakelijk is op de uitoefening van deze 
rechten op andere dan openbare plaatsen. De gronden voor een inbreuk zijn opgenomen 
in artikel 8, tweede lid, en artikel 10, tweede lid, van de Staatsregeling. 
 
Artikel 2 behoeft geen nadere toelichting dan dat hierbij wordt vastgesteld dat deze 
activiteiten geen inbreuk zijn op de openbare orde en rust en dus niet zijn onderworpen 
aan de bevoegdheden gegeven in paragraaf 2.  
 
In artikel 3 wordt duidelijk omschreven in welke gevallen de minister de hem toegekende 
bevoegdheden kan uitoefenen. De omstandigheden voor een inbreuk op deze klassieke 
grondrechten zijn opgenomen zowel in artikel 8 als in artikel 10, van de Staatsregeling.  
 
Artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 9, onderdeel a en artikel 12, eerste lid, 
onderdeel a, van het ontwerp, bevat de systematiek van de inbreuk op de grondrechten. 
Er wordt immers een strafbedreiging gesteld voor het houden of deelnemen aan een 
samenkomst of betoging, waarvoor geen kennisgeving is ingediend. De inbreuk is echter 
zo minimaal mogelijk gehouden. In tegenstelling tot de regeling die gold voor de 
Nederlandse Antillen is er geen sprake van een vergunningsvereiste voor het houden van 
een samenkomst of betoging. Een vergunning houdt immers een verbod in en een verbod 
zou in strijd zijn met de Staatsregeling. Om de beperkingen opgenomen in de 
Staatsregeling vorm te kunnen geven is het wel noodzakelijk dat aan de overheid een 
instrument wordt gegeven om maatregelen te nemen ter bescherming van de openbare 
orde. Dit instrument is de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid. In het derde lid is de 
mogelijkheid opgenomen dat een kennisgeving ook mondeling kan worden gegeven. 
Alsdan wordt een overtreding van de landsverordening geheeld. Het vierde lid bevat een 
regeling ter beperking van de lasten voor de organisatoren van regelmatig terugkerende 
evenementen. De overheid is immers al op de hoogte van deze bijeenkomsten en kan zich 
zo nodig daarop voorbereiden.  
 
Artikel 5 bevat bepalingen omtrent de kennisgeving die de begeleiding van de 
samenkomst, bijeenkomst of vergadering bezien vanuit de minister vergemakkelijken. In 
het tweede lid wordt nogmaals onderstreept dat de inhoud van de meningen die worden 
geuit niet vooraf mogen worden getoetst. Indien tijdens de samenkomst, bijeenkomst of 
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vergadering uitingen worden gedaan die strafrechtelijk handhaafbaar kunnen zijn, dan zal 
een separaat traject worden doorlopen op basis van het strafrecht. 
 
Artikel 6 bepaalt dat de minister een kennisgeving beoordeelt of maatregelen genomen 
dienen te worden omtrent de voorgenomen samenkomst, bijeenkomst of vergadering. Bij 
deze beoordeling zal de minister uitgaan van de kaders gegeven in artikel 3. Het tweede 
lid geeft de grondslag voor een eventueel verbod. Ook hier is limitatief opgenomen 
wanneer een verbod kan worden gegeven.  
 
Artikel 7, eerste lid, wordt wederom onderstreept dat een verbod, beperking of 
voorschrift geen betrekking heeft op de inhoud van de meningen die worden geuit. Een 
dergelijke toetsing zou in strijd zijn met de Staatsregeling.  
 
Artikel 8 bevat een bevoegdheid voor de minister om tijdens de samenkomst, 
bijeenkomst of vergadering aanwijzingen te geven aan de deelnemers. Hierbij kan 
worden gedacht aan verlegging van de route uit overwegingen van openbare orde of 
verkeer.  
 
Artikel 9 geeft verdergaande bevoegdheden aan de minister. Op basis van dit artikel is de 
minister bevoegd opdracht geven om de samenkomst, bijeenkomst of vergadering te 
beëindigen. Van deze bevoegdheid zal over het algemeen in uitzonderlijke gevallen 
gebruik worden gemaakt.  
 
Artikel 10 bevat een regeling voor een beperking van de uitoefening van de vrijheid van 
vergadering en betoging indien de bescherming van de gezondheid of de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden dat vordert. De constitutionele beperkingsgrond van 
het belang van het verkeer is op andere dan openbare plaatsen niet aan de orde. Welke 
plaatsen kunnen worden aangemerkt als andere dan openbare plaatsen zal per casus 
worden beoordeeld. Indien de verantwoordelijkheid van de burgers zelf niet wordt 
nageleefd en op andere dan openbare plaatsen een gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan 
voor de gezondheid of voor de bescherming van de openbare orde, dan is de minister 
bevoegd op te treden en de vergadering of betoging te doen beëindigen. Een samenkomst 
op andere dan openbare plaatsen kan op deze gronden niet worden beperkt (artikel 10, 
tweede lid, van de Staatsregeling). 
 
Artikel 11 bevat een bijzondere regeling betreffende instellingen die op grond van 
volkenrechtelijke regels een bijzondere bescherming genieten. Voor Curaçao dient 
daarbij te worden gedacht aan consulaire vertegenwoordiging van vreemde staten.  
De desbetreffende regels van het volkenrecht zijn gecodificeerd in artikel 31, derde lid, 
juncto artikel 59 van het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 24 april 1963 
(Trb. 1965, 40). Krachtens genoemde bepalingen berust bij de ontvangende staat de 
verplichting om onder meer “te verhinderen dat de rust van de zending op enigerlei wijze 
wordt verstoord of aan haar waardigheid inbreuk wordt gedaan”.  
De in het eerste lid van artikel 11 genoemde gebouwen vallen onder de bijzondere 
regeling. Artikel 11 heeft een aanvullend karakter en laat onverlet de bevoegdheden die 
krachtens de paragrafen 2 en 3 van de landsverordening aan de minister toekomen. 
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Gelezen in samenhang met artikel 3 wordt hier met name bevoegdheden bedoeld ter 
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden relevant zijn. Bij gedragingen die het 
functioneren van een consulaire zending kunnen aantasten dient te worden gedacht aan 
geluidsoverlast van zodanige omvang dat de werkzaamheden van de zending daardoor 
ernstige hinder ondervinden of het belemmeren van de vrije in- en uitgang van het 
gebouw. Onder gebouwen dient in dit kader mede te worden verstaan  de daarbij 
behorende terreinen die gebruikt worden voor de werkzaamheden van de zending, 
alsmede de ambtswoning van het hoofd van de zending. 
 
De strafbepaling opgenomen in artikel 12 is noodgedwongen summier. Het is het 
minimale wat nodig is om de instrumenten die ten dienste van de minister staan, te 
kunnen handhaven. De feiten zijn overtredingen, waardoor geen voorlopige hechtenis kan 
worden uitgesproken. Wel kunnen deelnemers die door hun gedrag daarvoor in 
aanmerking komen door de politie worden vastgehouden voor zover nodig om de 
identiteit vast te stellen, een en ander conform het Wetboek van Strafvordering.  
 
 

*** 
 


