
 

 

 

 

Artikel 2 Wet openbare manifestaties [WOM] bevat twee criteria om vast te stellen of er 

sprake is van een openbare plaats: 

 

1. Vereist is dat de plaats ‘openstaat voor het publiek’. Dat wil zeggen dat iedereen vrij 

is om er te komen, te vertoeven en te gaan. Het verblijf op die plaats mag door de 

gerechtigde ook niet aan een vooraf bepaald doel gebonden zijn. Dat de plaats 

‘openstaat’ betekent voorts dat geen beletselen in de vorm van een meldingsplicht, 

voorafgaande toestemming of de heffing van een toegangsprijs gelden voor het 

betreden van de plaats. Op grond van het voorgaande kunnen bijvoorbeeld stadions, 

postkantoren, gemeentehuizen, parkeerterreinen, musea, warenhuizen en 

ziekenhuizen niet als openbare plaatsen worden aangemerkt. 

 

2. Het openstaan van de plaats dient te blijken uit de bestemming of het daadwerkelijke 

gebruik (vast gebruik) van de plaats. Aanwijzingen voor de bestemming kunnen zijn: 

een besluit van de gerechtigde of de inrichting van de plaats. De volgende 

aanwijzingen duiden erop dat de plaats op basis van het vaste gebruik aan te merken 

is als openbare plaats: de plaats is gedurende enige tijd gebruikt als een openbare 

bestemming, en de rechthebbende heeft deze bestemming toegestaan of gedoogd. 

Een incidentele openstelling van een plaats door de rechthebbende maakt de plaats 

dus nog niet tot een openbare plaats in de zin van de Wom. 

 

Kerken en moskeeën 

 

In de Wom zijn kerken en andere gebouwen, die door de rechthebbende zijn bestemd voor de 

belijdenis van een geloofsovertuiging, uitgesloten van het begrip openbare plaats. Dit betekent 

dat het ook krachtens artikel 151c Gemeentewet niet is toegestaan toezichtcamera’s te 

plaatsen in kerken, moskeeën en dergelijke. Evenmin is het toegestaan om toezichtcamera’s 

te richten op de ingang van dergelijke gebouwen. Indien echter beelden worden gemaakt van 

een openbare plaats (een straat of plein) waaraan bijvoorbeeld een kerk is gelegen, mag het 

exterieur van die kerk wel in beeld komen. 

Criteria voor een openbare plaats  


