
Bijlage 1/2 bij VNG nieuwsbericht, januari 2022 

Bijlage 1 bij VNG nieuwsbericht wijziging Model-APV (OMG) 

 

Was-wordt-tabel Wijziging Model 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 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. 
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor 
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 
Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren. 
 

 

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 toegankelijke openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven 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 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 Sanctiebepaling 

Nieuwe tekst 

 
Artikel 6:1 Sanctiebepaling 

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- […] of [iets] = door gemeente in te vullen. 
- [iets] = facultatief. 
 
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet.  
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1. Overtreding van het bij of krachtens de 
volgende artikelen bepaalde en de daarbij op 
grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie: 

a. […]. 
2. Overtreding van het bij of krachtens de 
volgende artikelen bepaalde en de daarbij op 
grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met een geldboete 
van de eerste categorie: 

a. […]. 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is 
artikel 1a van de Wet op de economische 
delicten van toepassing op overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10 en 
2:11 als sprake is van een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit, [artikel 
2:12, eerste lid,] en artikel 4:11, tweede lid. 
[4. In geval van overtreding van de krachtens 
artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s 
gestelde regels kan het college een bestuurlijke 
boete opleggen van ten hoogste de geldboete, 
bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet 
veiligheidsregio’s.] 

1. Overtreding van het bij of krachtens de 
volgende artikelen bepaalde en de daarbij op 
grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie: 

a. […]. 
2. Overtreding van het bij of krachtens de 
volgende artikelen bepaalde en de daarbij op 
grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met een geldboete 
van de eerste categorie: 

a. […]. 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is 
artikel 1a van de Wet op de economische 
delicten van toepassing op overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10 en 
2:11 als sprake is van een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit, [artikel 
2:12, eerste lid,] en artikel 4:11, tweede lid. 
[4. In geval van overtreding van de krachtens 
artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s 
gestelde regels kan het college een bestuurlijke 
boete opleggen van ten hoogste de geldboete, 
bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet 
veiligheidsregio’s.] 

 

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, tweede en derde 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. 


