
 

 

 

Gaat het feest wel door?  

Minister Asscher gaf in 2016 in de landelijke media te kennen de streng beveiligde intocht van Sinterklaas in 

Maassluis een “schande” te vinden. In Maasssluis waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen in verband 

met de demonstraties die verwacht werden van de tegenstanders van zwarte piet. Zo werden er in Maassluis 

toegangshekken geplaatst en gingen beveiligers de tassen van de bezoekers controleren. Ook waren er extra 

politieagenten op straat, die op grond van een noodverordening extra bevoegdheden toekwamen. Dit alles 

om de openbare orde tijdens de intocht te kunnen bewaren.  

Dat voornoemde maatregelen nodig zijn tijdens een evenement dat een kinderfeest behoort te zijn, is 

betreurenswaardig, zoals Asscher terecht aangaf. Gelet op het feit dat een burgemeester niet mag oordelen 

over de inhoudelijke boodschap van demonstranten, in verband met de vrijheid van meningsuiting, is dit 

evenwel begrijpelijk.  

Lokale overheden hebben de laatste jaren extra bevoegdheden gekregen om handhavend op te treden om 

de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ter voorkoming van wanordelijkheden kan een gebiedsverbod 

worden opgelegd of gefouilleerd worden. Daarnaast kunnen er voorwaarden worden verbonden aan 

evenementenvergunningen ten behoeve van een ordelijk verloop van het evenement, zoals uit het 

vorenstaande voorbeeld van de sinterklaasintocht mag blijken. Daaronder vallen tevens voorwaarden over 

het bereikbaar houden van ondernemingen die gelegen zijn naast de locatie van het evenement.  

Een evenementenvergunning kan ook worden geweigerd, indien de openbare orde in gevaar is. Wordt er 

zonder vergunning een evenement gehouden dan kan een gemeente hard optreden door een dwangsom op 

te leggen.   

Welke vergunning je als ondernemer nodig hebt is niet altijd duidelijk. De rechtbank Gelderland oordeelde 

op 28 februari 2018 (zie ECLI:NL:RBGEL:2018:1023) dat de real human bodies tentoonstelling geen 

evenement is. De gemeente kon in die zaak tegen de tentoonstelling dan ook niet handhavend optreden, de 

tentoonstelling kon doorgang vinden. Het is voor organisatoren van evenementen en horecagelegenheden 

gelet op het vorenstaande dan ook van belang om te weten welke vergunning nodig is indien een feest 

wordt georganiseerd. Voorts is van belang om te weten wat in een vergunning als voorwaarde kan worden 

gesteld. Ben je goed op de hoogte dan kan het feest doorgaan.   

 

Voor bijstand tijdens de procedure van vergunningverlening en juridische bijstand bij de weigering van een 

vergunning, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Faber.  

 

 

 



 


