
Ja, je mag betogen. Maar je mag geen wetten overtreden en je hebt een

vergunning nodig.

Overtreed geen wetten

Je mag niet de rechten van iemand anders schenden of de wet overtreden. Dat

mag je natuurlijk nooit, dus ook niet tijdens een betoging.

Vraag een vergunning aan

Om een betoging te organiseren heb je in België wel een vergunning nodig.

Hiervoor moet de organisator van de betoging een geschreven aanvraag indienen

bij de politie met daarin:

Ook de burgemeester zal bekijken of de betoging veilig georganiseerd kan worden

voordat die toestemming geeft, of niet.

Organiseer je een betoging zonder toestemming? Dan kan dit gezien worden als

ordeverstoring en kan je gearresteerd worden en tot 12 uur vastgehouden.

Hinder je de politie? Weiger je je identiteit te bewijzen of heb je geen

identiteitskaart bij? Ook dan kan de politie je tot 12 uur vasthouden.

Het 'recht' op betogen

Ben je 17 jaar of jonger? In het Kinderrechtenverdrag staat dat je recht hebt op

vrijheid van vereniging en vergadering. Dat wil zeggen dat je het recht hebt om

met anderen vreedzaam samen te komen om je stem te laten horen. Bijvoorbeeld

door te betogen.

Ben je 18 jaar of ouder? Ook dan mag je natuurlijk betogen, want je hebt het recht

om in het openbaar je mening te delen en het recht op vrijheid van vergaderen.

Chat met tZitemzo

Di: 17-19u, wo: 10-17u, do: 17-19u.
Via het chat-icoon rechtsonder.

Door tZitemzo 11-24 jaar

MAG IK BETOGEN?

Overtreed je het gemeente- of politiereglement (wildplassen, sluikstorten

...)?

•

Dan kan je een GAS-boete krijgen.•

Doe je iets strafbaars (eigendom van iemand anders beschadigen, stelen of

iets in brand steken ...)?

•

Dan kan de gerechtelijke politie je arresteren en je tot 24 uur

vasthouden.

•

Je kan dan ook voor de jeugdrechter of strafrechter verschijnen.•

En je kan een boete of een andere straf krijgen.•

Waarom je wilt betogen•

Een schatting van het aantal deelnemers•

De datum en het uur•

De route van de betoging•

Wie verantwoordelijk is voor de organisatie•

PRAAT EROVER

Mail met tZitemzo

Via contactformulier

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, di: 17-19u, wo:
10-17u, do: 17-19u

http://www.tzitemzo.be/
https://admin.watwat.be/politie/wat-zijn-gas-boetes
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
tel:09 233 65 65
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