
 

Ter bescherming van de gezondheid Ter bestrijding van 
wanordelijkheden

Aantal 
covid-19-
gevallen1 

Karakter Naleven corona-
maatregelen

Verloop Wijze van 
demonstreren

De duur Groepsgrootte Locatie Tijdstip Beweging Inzet 
hulpdiensten

Veiligheid 
deelnemers 
garanderen

-  Risico-  
 niveau 
 ‘zeer  
 ernstig’
-  Regionale 
 verschillen  
 in aantal  
 covid-19- 
 gevallen2

Regio-
overschrijdend 
met oog op 
reisbewegingen3

Niet naleven Ongecontroleerd Bij zingen of 
schreeuwen

Bij langere duur:
-  Meer risico op  
 transmissie
-  Meer risico op  
 incidenten, die  
 transmissie  
 risico kunnen  
 verhogen

Groter aantal 
mensen

-  Waar het fysiek  
 onmogelijk is om  
 afstand te 
 houden
-  Bijeenkomst die  
 binnen  
 plaatsvindt

’s Avonds 
(als het 
donker is) 

Lopend 
demonstreren

Gebrek aan 
voldoende 
mankracht 
door ziekte/ 
quarantaine 
van politie, 
ME, 
ambulance

Verwachte 
wanordelijk-
heden

Risiconiveau 
‘waakzaam’

-  Lokaal
-  Regionaal

-  Wel naleven
-  Mogelijkheid om  
 te placeren d.m.v.  
 bijv. stippen4

Gecontroleerd Bij zacht 
praten

Kortere duur Kleiner aantal 
mensen

-  Waar het  
 mogelijk is om  
 fysiek afstand  
 te houden
-  Bijeenkomst die  
 buiten  
 plaatsvindt

Ochtend 
of overdag 
(als het 
licht is)

-  Staand  
 demonstreren
-  Zittend  
 demonstreren

Voldoende 
inzet 
hulpdiensten 
beschikbaar

Geen voorziene 
wan ordelijk-
heden

De risico-afweging van een demonstratie hangt af van een combinatie van de hogere en lagere risico’s en het besmettingsniveau. 
Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt door de lokale driehoek voor het al dan niet opleggen van extra beperkingen 
of voorwaarden aan een demonstratie. Het bevoegd gezag ligt hierbij altijd bij de burgemeester. 

Het OMT geeft aan dat er nog geen wetenschappelijke onderbouwing is voor een verantwoorde duur of groepsgrootte bij demonstraties. 
Gelet op het huidige niveau van besmettingen is het denkbaar om als lijn te hanteren dat de demonstratieduur zich beperkt tot twee 
uur, het aantal demonstranten tot 100 en als locatie alleen aangemerkt kan worden die plek waar de 1,5 meter in voldoende mate 
gerealiseerd kan worden. 

Afhankelijk van de (lokale) omstandigheden kan hier naar boven of naar onder van worden afgeweken. 

NB: de beslissing om eventuele extra beperkingen op te leggen aan een demonstratie vereist een juridisch sluitende  
 argumentatie in de zgn. Wom-brief.

Handreiking demonstraties
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Bij risiconiveau  
‘zeer ernstig’ is  
het advies: blijf 
zoveel mogelijk  
thuis. 
Verzwaring: 
avondklok.

1 Het aantal besmettelijke gevallen in de demonstrerende groep wordt geschat naar aanleiding van het voorkomen van covid-19 in de bevolking. 
2  Indien personen uit andere regio’s demonstraties bezoeken kunnen ze het virus introduceren of mee naar huis nemen. 
3  Bij sommige demonstraties komt het voor dat mensen uit het hele land met auto of trein hiernaartoe reizen. Deze reisbewegingen kunnen het risico 
 op besmetting vergroten. Met bovendien een avondklok is het van belang dat iedereen op tijd in huis is. 
4  Het aantal stippen wordt bepaald in relatie tot de grootte van het terrein.

Handreiking als toevoeging aan de reeds vastgestelde uitgangspunten


