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Gemeente
Amsterdam

Driehoek verbindt voorschriften aan demonstratie NVU
PDDUW

Op zaterdag 12 maart demonstreert de Nederlandse Volks‐Unie (NVU) in Amsterdam. De organisatie heeft
aangekondigd van 13.00 uur tot 15.00 uur te willen demonstreren met ongeveer 100 mensen “Tegen links
geweld & links fascisme. Voor vrijheid van meningsuiting ook voor nationalisten”. Daarbij zijn er signalen dat
verschillende groepen van plan zijn een tegengeluid te laten horen. Namens de driehoek heeft de politie
afspraken gemaakt met de organisatoren van de demonstratie over onder meer de locatie, gedragingen en de
eigen begeleiding. Deze afspraken zijn op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) als voorschriften
aan de demonstratie verbonden. Daarbij benadrukt de driehoek dat het strafbaar is om een demonstratie te
verstoren of te verhinderen met geweld of met de dreiging daarvan.
Het recht om te demonstreren is in Amsterdam bijkans heilig. Het is een grondwettelijk recht, en verdient om die
reden bescherming van het gezag, ongeacht de politieke kleur of maatschappijvisie. De vrijheid van meningsuiting
en het gelijkheidsbeginsel zijn immers basiselementen van onze open rechtsstaat.
Als de vrijheid van meningsuiting botst met het recht om vrij te zijn van vrees en angst voor discriminatie,
haatzaaien of geweld, dan geeft die laatste vrijheid in Amsterdam de doorslag. Om beide vrijheden te kunnen
beschermen, heeft de driehoek besloten voorschriften te verbinden aan de demonstratie.
Locatie
Met de organisatie van de NVU‐demonstratie is afgesproken dat ze zaterdagmiddag 12 maart van 13.00 tot 15.00
uur mag demonstreren voor het stadhuis, bij de Amstelzijde. De politie duldt geen fysieke confrontaties van
personen en groepen die zich richten tegen de demonstratie en neemt hierop maatregelen. Het is strafbaar om
een demonstratie te verstoren of te verhinderen met geweld of met de dreiging daarvan.
Voorschriften
De driehoek verbindt als voorschrift aan de demonstratie dat niet mag worden afgeweken van de afgesproken
plaats en tijd, om zo confrontaties te voorkomen. Om verstoringen van de openbare orde te voorkomen is
daarnaast het voorschrift gesteld dat het demonstranten verboden is om zaken bij zich te dragen waarmee schade
of letsel kan worden toegebracht. Dit geldt voor slag‐ of steekwapens, maar ook voor middelen die tijdens een
confrontatie als wapen kunnen worden ingezet, zoals met tapijt verstevigde spandoeken, dikke stokken, of
beschermende kleding. Ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding is tijdens de demonstratie niet
toegestaan, als dit gepaard gaat met het kennelijke doel om de orde te verstoren of strafbare feiten te plegen. Tot
slot is het verboden om voorwerpen in brand te steken, en geldt onverkort het verbod op het voorhanden hebben
en afsteken van vuurwerk.
Ontoelaatbare uitingen
Binnen de kaders van de wet staat het eenieder vrij om kritiek te uiten op het handelen van welke andere partij
ook. Voor elke demonstratie geldt echter dat er wordt opgetreden tegen strafbare uitingen en strafbare feiten.
Discriminerende en/of antisemitische uitingen in woord, beeld en gebaar zijn strafbaar en worden niet getolereerd.
Het enkel tonen van neonazisymbolen zoals hakenkruisen en Keltische kruisen is strafbaar en hiertegen zal worden
opgetreden.
Het verbod op het meedragen van hakenkruisen geldt ook als ze zijn opgenomen in een verbodsbord, in uitingen
waarmee de nationaal‐socialistische ideologie wordt afgewezen of in welke uitingsvorm dan ook. Het symbool
verhoudt zich niet met het traumatische verleden van Amsterdam en raakt de bescherming van met name Joodse
Amsterdammers. Daarnaast duidt de driehoek het tonen van een hakenkruis als een uiting die kan leiden tot
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heftige reacties, met verstoringen van de openbare orde tot gevolg.
Tegengeluid
De hierboven gestelde grenzen en voorschriften gelden onverkort ook voor personen en groepen die een
tegengeluid willen laten horen. Zolang aanwijzingen worden opgevolgd en het tegengeluid niet gepaard gaat met
openbare orde verstoringen en/of strafbare feiten, wordt dit ongemoeid gelaten. De driehoek roept personen en
groepen die voornemens zijn een tegengeluid te laten horen wel op om een kennisgeving te doen voor een
demonstratie, zodat ook hun grondwettelijke rechten op vrije meningsuiting en om te demonstreren zoveel
mogelijk kunnen worden beschermd.
Direct en zichtbaar optreden
Met het oog op het beschermen van het grondwettelijke recht om te demonstreren, de vrijheid van meningsuiting
en het recht om vrij te zijn van vrees en angst voor discriminatie, haatzaaien of geweld, zal de politie zoveel
mogelijk direct en zichtbaar optreden bij strafbare uitingen.
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