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§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 9, 

tweede lid, van de Staatsregeling. 
 
Artikel 2 

 
De Minister oefent de bevoegdheden gegeven bij deze verordening slechts 
uit ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en 
ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.  

 

§ 2. Bepalingen voor openbare plaatsen 
 

Artikel 3 
 

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 open 
bare 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. 

 
Artikel 4 

 

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; 
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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 5 

 
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 3, 
derde lid; 

b.  de vereiste gegevens niet zijn verstrekt, of onjuist of onvolledig 
blijken te zijn; 

c.   een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert. 

 
Artikel 6 

 
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 7 

 
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 8 

 
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 2 genoemde belangen dat vordert. 

 
§ 3. Bepalingen voor andere dan openbare plaatsen 
 
Artikel 9 

 
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 bepalingen  
 
Artikel 10  
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1.  Degenen die in de nabijheid van een gebouw in gebruik bij een 
Internationaal Gerechtshof, een diplomatieke vertegenwoordiging of 

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 desbetreffende instelling belemmeren.  
2.  Ter bestrijding van gedragingen als bedoeld in het eerste lid kan de 

Minister tijdens een bijeenkomst tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die 
diegenen 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.  

4.  Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van gebouwen in gebruik bij 

volkenrechtelijke organisaties, voorzover Sint Maarten een 
overeenkomstige verplichting tot bescherming op zich heeft genomen 
als ten opzichte van de in het eerste lid genoemde instellingen.  

5. De in het vierde lid genoemde gebouwen worden door de Minister 
van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen en de Minister 
van Justitie in de Landscourant bekendgemaakt.  

 
Artikel 11  

 
Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige of levensbeschouwelijke 
plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van 
godsdienst of levensovertuiging zijn toegestaan, mits het geluidsniveau en 
de duur van de oproep zodanig zijn dat de woonrust van omwonenden niet 

onaanvaardbaar wordt beperkt.  
 

§ 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 5, eerste lid, met een aanwijzing als bedoeld in artikel 
7 of artikel 10, tweede lid, of met een opdracht als bedoeld in 
artikel 8, artikel 9, eerste lid, of artikel 10, derde lid. 

2. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.  
 

 
§ 6. Slotbepaling 

 
Artikel 13  

 
Deze Landsverordening kan worden aangehaald als: 
Landsverordening openbare manifestaties.  

 

 
                 Uitgegeven de twintigste december 2010                          
                 De Minister van Algemene Zaken, 
                 S.A. Wescot-Williams 
 


