
Was-wordt-tabel Wijziging Algemene plaatselijke verordening

Artikel 2:26 (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren.
2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp 
of middel te vervoeren of bij zich te hebben met 
de kennelijke bedoeling daarmee bij een 
evenement de orde te verstoren.
3. Het is verboden bij een evenement zichtbaar 
goederen te dragen, bij zich te hebben of te 
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een 
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is 
ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid 
in strijd met de openbare orde.
4. Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in 
het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door het Wetboek van Strafrecht.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 
evenement verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak en een 
herdenkingsplechtigheid.

Nieuwe tekst
Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren.
2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp 
of middel te vervoeren of bij zich te hebben met 
de kennelijke bedoeling daarmee bij een 
evenement de orde te verstoren.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 
evenement verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak en een 
herdenkingsplechtigheid.

Artikel 2:50a (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) vervalt.

Bestaande tekst
Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen 
van verboden organisaties
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in 
voor het publiek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven zichtbaar goederen te 
dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die 
uiterlijke kenmerken vertonen – of daarmee 
sterke gelijkenis hebben- van een organisatie 
die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit 
verboden is verklaard of is ontbonden vanwege 
een werkzaamheid of doel in strijd met de 
openbare orde.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht.

Nieuwe tekst



Artikel 6:1 (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Artikel 6:1 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens de volgende 
artikelen bepaalde en de daarbij op grond van 
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie: artikel 2:1, artikel 2.1a, artikel 
2.6, artikel 2:9, artikel 2:10, artikel 2:11, artikel 
2:12, artikel 2:14, artikel 2.15, artikel 2:18, artikel 
2:19, artikel 2:21, artikel 2:25, artikel 2:26, artikel 
2:28, artikel 2:29, artikel 2:31, artikel 2:32, artikel 
2:38, artikel 2:39, artikel 2:40b, artikel 2:41, 
artikel 2:42, artikel 2:43, artikel 2:44, artikel 2:45, 
artikel 2:46, artikel 2:47, artikel 2:47a, artikel 
2:47b, artikel 2:48, artikel 2:48a, artikel 2:49, 
artikel 2:50, artikel 2:50a, artikel 2:55, artikel 
2:57, artikel 2:58, artikel 2:58a, artikel 2:59, 
artikel 2:59a, artikel 2:60, artikel 2:65, artikel 
2:67, artikel 2:73, artikel 2:74, artikel 2:74a, 
artikel 2:76a, artikel 2:76b, artikel 3:4, artikel 3:6, 
artikel 3:7, artikel 3:8, artikel 3:9, artikel 4.5b, 
artikel 4:6, artikel 4:6a, artikel 4:6b, artikel 4:7, 
artikel 4:8, artikel 4:9, artikel 4:11, artikel 4:12c; 
artikel 4:13, artikel 4:15, artikel 4:18, artikel 5:2, 
artikel 5:3, artikel 5:4, artikel 5:5, artikel 5:6, 
artikel 5:7, artikel 5:8, artikel 5:9, artikel 5:11, 
artikel 5:12, artikel 5:13, artikel 5:15, artikel 5:18, 
artikel 5,19, artikel 5:23, artikel 5:24, artikel 5:25, 
artikel 5:27, artikel 5:30, artikel 5:32, artikel 5:33, 
artikel 5:34, artikel 5:37, artikel 5:38, artikel 5:39, 
artikel 5:40, artikel 5:41 en 5:42.

Nieuwe tekst

Artikel 6:1 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens de volgende 
artikelen bepaalde en de daarbij op grond van 
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie: artikel 2:1, artikel 2.1a, artikel 
2.6, artikel 2:9, artikel 2:10, artikel 2:11, artikel 
2:12, artikel 2:14, artikel 2.15, artikel 2:18, artikel 
2:19, artikel 2:21, artikel 2:25, artikel 2:26, artikel 
2:28, artikel 2:29, artikel 2:31, artikel 2:32, artikel 
2:38, artikel 2:39, artikel 2:40b, artikel 2:41, 
artikel 2:42, artikel 2:43, artikel 2:44, artikel 2:45, 
artikel 2:46, artikel 2:47, artikel 2:47a, artikel 
2:47b, artikel 2:48, artikel 2:48a, artikel 2:49, 
artikel 2:50, artikel 2:55, artikel 2:57, artikel 2:58, 
artikel 2:58a, artikel 2:59, artikel 2:59a, artikel 
2:60, artikel 2:65, artikel 2:67, artikel 2:73, artikel 
2:74, artikel 2:74a, artikel 2:76a, artikel 2:76b, 
artikel 3:4, artikel 3:6, artikel 3:7, artikel 3:8, 
artikel 3:9, artikel 4.5b, artikel 4:6, artikel 4:6a, 
artikel 4:6b, artikel 4:7, artikel 4:8, artikel 4:9, 
artikel 4:11, artikel 4:12c; artikel 4:13, artikel 
4:15, artikel 4:18, artikel 5:2, artikel 5:3, artikel 
5:4, artikel 5:5, artikel 5:6, artikel 5:7, artikel 5:8, 
artikel 5:9, artikel 5:11, artikel 5:12, artikel 5:13, 
artikel 5:15, artikel 5:18, artikel 5,19, artikel 5:23, 
artikel 5:24, artikel 5:25, artikel 5:27, artikel 5:30, 
artikel 5:32, artikel 5:33, artikel 5:34, artikel 5:37, 
artikel 5:38, artikel 5:39, artikel 5:40, artikel 5:41 
en 5:42.

Toelichting

Algemeen 

Bij arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad het in de APV opgenomen ‘colorverbod’ 

onverbindend verklaard, omdat dit in strijd is met het in artikel 7, derde lid, van de Grondwet 

neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting (ECLI:NL:HR:2021:1946). 

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Artikel 2:26, derde en vierde lid, vervalt.

Artikel I, onderdeel B

Artikel 2:50a vervalt.



Artikel I, onderdeel C

Gemeenten moeten ook de strafbaarstelling in artikel 6:1 van de APV aanpassen door daarin de 

verwijzing naar artikel 2:50a te schrappen.


