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De complexiteit van massabetogingen is voor de autoriteiten die de 

openbare orde handhaven een uitdaging. In dit artikel worden twee 

protestacties geanalyseerd, die werden georganiseerd door Belgische 

vakbonden in het najaar van 2014 en 2015. Een groep protestvoerders 

trad in direct conflict met de politie, waarbij bepaalde Brusselse straten 

werden omgevormd tot een waar slachtveld met totale chaos als gevolg. 

Hoe kan de politie zich tijdig voorbereiden op een nauwelijks 

aangekondigd protest?

Brussel is een stad van protest, en des te meer sinds 
ze de zogenaamde hoofdstad van de Europese 
Unie werd. Activisten zijn er zich van bewust dat 
deze stad een strategische plek is voor protest. 

Niet enkel Belgen komen uit het hele land hierheen om te 
demonstreren; het is niet ongewoon dat Europeanen uit ver-
schillende landen naar Brussel afzakken om hun misnoegen 
over uiteenlopende thema’s een stem te geven.

Het heterogene karakter van protest
Een handgreep uit de massabetogingen die de laatste jaren 
in de stad plaatsvonden: het protest tegen politiegeweld 
‘STOP aan politiegeweld’ in 2013, 2014 en 2015, telkens op 
15 maart; de mars tegen Monsanto op 25 mei 2013; demon-
straties van de Brusselse brandweermannen op 13 decem-
ber 2013; protesten tegen de Europese Top op 19 december 
2013; de sit-indemonstratie ‘Picnic the Streets’ op 8 juni 
2014 en 28 juni 2015; het studentenprotest tegen de bud-
getverminderingen voor onderwijs op 2 oktober 2014; de 
reeks ‘Hart boven hard’-betogingen, waarvan de grootste 
editie plaatsvond op 29 maart 2015; de fietsparade ‘Vélo-
rution’ op 11 juli 2015; ‘Critical Mass’: de maandelijkse 
fietshappening op elke laatste vrijdag van de maand; het 
boerenprotest op 7 september 2015; de protestactie van 
taxibestuurders tegen Uber op 16 september 2015; de mars 
ter ondersteuning van de vluchtelingen op 27 oktober 2015; 

en twee anti-besparingsprotestacties georganiseerd door 
verschillende Belgische vakbonden op 6 november 2014 en 
7 oktober 2015.

Deze voorbeelden van protest in Brussel tonen de com-
plexiteit van de betreffende materie aan. Protesten kunnen 
statisch zijn, zoals sit-indemonstraties, of mobiel, zoals een 
mars. De openbare ruimten kunnen bezet worden door 
enkel protestvoerders, maar ook door paradewagens, fietsen 
of zelfs auto’s, zoals in het geval van de betoging van de 
taxibestuurders. Het kan gaan om een tiental personen tot 
enkele honderdduizenden. Ze kunnen de vorm aannemen 
van uiterst vredige evenementen tot zeer gewelddadige 
confrontaties. 

De twee evenementen die hiervoor als laatste genoemd 
werden, zullen hier geanalyseerd worden, aangezien in deze 
gevallen een groep protestvoerders in direct conflict trad 
met de politie, hetgeen opmerkelijke taferelen van geweld 
veroorzaakte. Bepaalde Brusselse straten werden om-
gevormd tot een waar slachtveld met totale chaos als gevolg. 

Dit artikel is gebaseerd op de analyse van gegevens die 
hoofdzakelijk werden verzameld uit mijn veldobservaties 
tijdens deze verschillende evenementen, maar ook op 
media-analyse, met name gegevens verzameld op sociale 
media (voornamelijk Twitter) en op een intern verslag van 
de Belgische Nationale Politieacademie. In toekomstige 
analyses zullen ook interviews opgenomen worden met 
vertegenwoordigers van de verschillende federale en lokale 
politieoverheden, met organisatoren van de betoging en 
betogers zelf. 

De toekomst voorspellen en controleren
De complexiteit van massabetogingen is voor de autoriteiten 
die de openbare orde handhaven een uitdaging. Hoe kan de 
politie zich tijdig voorbereiden op een nauwelijks aange-
kondigd protest? Wat kan men over het protest voorspellen 
en hoe kunnen de autoriteiten de evolutie ervan sturen 
zodat het evenement niet uitmondt in geweld? 

Een discussie over het concept van rationalisering zou 
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interessante inzichten over dit onderwerp kunnen aanvoe-
ren. Enerzijds beschikken we over emoties, mystiek en 
tradities als gedragsmotiverende factoren, maar anderzijds, 
aan de rationele zijde, hebben we voorspelling, berekenbaar-
heid, controle en efficiëntie (Ritzer, 2011). Laat ons een zeer 
gangbaar voorbeeld nemen: een kind krijgen. In het verle-
den hield dit heel wat verrassingen in: we kenden het 
geslacht van de baby pas met zekerheid na de geboorte. Met 
de rationalisering van zwangerschappen kunnen we niet 
enkel het geslacht voorspellen, maar ook andere kenmerken 
zoals het gewicht en de grootte van de baby. Dit is mogelijk 
dankzij technologieën die ervoor zorgen dat we berekenin-
gen kunnen maken: een echografie kan gebruikt worden om 
de verschillende delen van de foetus te meten. Bereken-
baarheid en voorspelbaarheid zorgen ervoor dat we de 
zwangerschap kunnen controleren en zelfs kunnen tussen-
komen wanneer de baby nog in de baarmoeder zit. Geratio-
naliseerde prenatale monitoring (Marx & Steeves, 2010) 
produceert dan weer efficiëntie: minder miskramen of 
moedersterfte bij de bevalling. 

Deze vier rationele procedures kunnen door analogie ook 
op protesten toegepast worden. Berekenbaarheid heeft 
betrekking op de strategieën die kwantificeren hoeveel 
mensen aan het evenement deelnamen, hoeveel gewonde 
burgers en agenten er vielen, of hoeveel waterkanonnen er 
gebruikt werden. Doeltreffendheid heeft betrekking op een 
utilitaristische manier van denken die hand in hand gaat 
met een optimalisering van inspanningen. Hoeveel politie-
agenten zouden ingeschakeld moeten worden voor een 
betoging waarbij 200.000 mensen worden verwacht? Voor-
spelbaarheid gaat over de moeilijke taak om de toekomst te 
voorspellen. Hoe is het voor openbare autoriteiten mogelijk 
om te anticiperen hoeveel mensen aan een betoging zullen 
deelnemen? Een van de mogelijke strategieën is om na te 
gaan hoeveel mensen present tekenden voor het betrokken 
evenement op sociale netwerken zoals Facebook. Ten slotte 
kan controle in dit specifieke geval begrepen worden als het 
vermogen van de politie om tijdens het evenement een 
bepaalde orde te garanderen.

Analyse en classificatie
Men zou een aantal extra kenmerken aan dit theoretische 
schema van Ritzer kunnen toevoegen, die zich op zijn beurt 

liet inspireren door de theorieën van de Duitse socioloog 
Max Weber (1958): rationalisering heeft te maken met 
analyse, ons vermogen om niet enkel te meten en te bereke-
nen, maar ook om evenementen te beschrijven en vergelij-
ken teneinde trends, overeenkomsten en uitzonderingen te 
identificeren. Rationalisering heeft ook te maken met 
classificatie: om zich beter op toekomstige protesten te 
kunnen voorbereiden, is het gebruikelijk dat de politie de 
demonstratie klasseert volgens de mate waarin ze tot con-
flicten zou kunnen leiden. Om het voorbeeld te geven van de 
analyse van het hiervoor genoemde boerenprotest, zou de 
politie deze kunnen beschouwen als potentiële bron van 
conflict in vergelijking met de andere acties zoals de sit-
inbetoging ‘Picnic the Streets’, die normaal gezien vreed-
zaam verloopt.

De zes aspecten van voorspelling, berekenbaarheid, controle, 
efficiëntie, analyse en classificatie zijn intrinsiek met elkaar 
verbonden en kunnen elkaar overlappen. Ze zijn de samen-
stellende elementen van wat we hier rationalisering noe-
men.

Zoals men zich kan indenken, gaat rationalisering 
gepaard met de idee van het samenstellen van modellen. In 
een perfect model kan rationalisering zijn toppunt bereiken. 
Als openbare ruimten absoluut gecontroleerde systemen 
waren, zou men in staat zijn om alle betrokken variabelen 
precies te berekenen, klasseren en analyseren om de conse-
quente output te voorspellen voor een bepaalde input. Een 
dergelijk systeem zou dan totaal gecontroleerd kunnen 
worden en de efficiëntie ervan zou maximaal zijn. Het is 
echter evident dat openbare ruimten niet volgens zo’n 
mechanische en lineaire logica werken. Het aantal wille-
keurige gebeurtenissen die zich in openbare ruimtes kun-
nen voordoen, is onbeperkt.

Het rationaliseren van protesten in Brussel
Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een rationa-
liseringsstrategie aangewend door de Brusselse autoriteiten 
(zoals in vele andere steden en landen over de hele wereld) 
is wellicht – wanneer het aankomt op betogingen – de 
formele vereiste van een toelating om te protesteren. Over-
eenkomstig artikel 43 van het Algemeen Politiereglement 
van de Stad Brussel en de Gemeente Elsene1 is voor elke 

Brussel, 6 november 2014.
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samenscholing, betoging of optocht, van welke aard ook, op 
de openbare ruimte de vergunning van de bevoegde over-
heid vereist, en wordt deze toelating enkel toegekend op 
voorwaarde van een aantal criteria. 

Dankzij dit rationaliseringsproces beschikt men over de 
mogelijkheid om op voorhand te weten dat er een betoging 
zal plaatsvinden; de datum en tijd (wanneer deze zou begin-
nen en eindigen); kan men een schatting maken van het 
aantal deelnemers; de locatie en route die ze zullen volgen; 
en weet men wat de voornaamste redenen en eisen zijn van 
het protest. Met de kennis van de identiteit van de protes-
teerders, kan de politie zich beter voorbereiden. Dankzij de 
toestemmingsvereiste is het bovendien mogelijk om de 
organisatoren verantwoordelijk of zelfs strafbaar te stellen 
indien iets op een andere manier zou verlopen dan verwacht. 
De politie heeft tot slot het recht om de toestemming tot 
betogen te weigeren, hetgeen betekent dat ze kan beslissen 
over wie de toestemming heeft om te protesteren, en wie niet.

Complicerende factoren
Niet elke openbare bijeenkomst in Brussel volgt echter deze 
regels, aangezien er vele gevallen bestaan waarin de 
demonstranten de organisatie zelf op poten zetten op een 
spontane manier: via sociale netwerken, en niet noodzake-
lijk via een formele toelatingsprocedure. Dit is het geval 
voor de Critical Mass-betogingen, een protest (of misschien 
beter: een opvoering; Furness 2007) dat elke laatste vrijdag 
van de maand in Brussel (en in andere steden over de hele 
wereld) plaatsvindt, waarbij fietsers samen door de hele stad 
rijden om betere stadsinfrastructuur voor fietsers te eisen.

In dit geval is het voor de politie veel moeilijker om het 
evenement te rationaliseren. De route is bijvoorbeeld nooit 
op voorhand vastgelegd en kan tijdens de actie gewijzigd 
worden afhankelijk van de intenties van de deelnemers. 
Gewoonlijk wordt er een Facebook-event gecreëerd om de 
potentiële deelnemers samen te brengen. Daar kan het 
aantal deelnemers geschat worden alsook informatie gevon-
den worden over wanneer het evenement van start gaat: de 
fietsers ontmoeten elkaar gewoonlijk om 18 u. aan de Naam-
sepoort en vertrekken rond 18.30 u. – informatie die ook 
afgeleid zou kunnen worden door de voorgaande evenemen-
ten te analyseren.

Buiten deze informatie, kan er niet veel meer op voor-
hand voorspeld worden. Niemand weet waar en wanneer de 
parade zal eindigen en wat er tijdens de route zal gebeuren. 
Aangezien dit een eerder anarchistische demonstratie is, 
zijn er geen duidelijke leiders, wat het moeilijk maakt om 
een verantwoordelijke aan te duiden. 

Het gewelddadige conflict najaar 2014
Op 6 november 2014 namen volgens de Belgische politie 
honderdduizend mensen de Brusselse straten in – volgens 
de organisatoren waren het er tussen de honderdtwintig- en 

tweehonderdduizend (zoals men merkt is deze berekening 
niet altijd een exacte wetenschap) – om te protesteren tegen 
de besparingsmaatregelen van de Regering Charles 
Michel. Dit evenement verdient bijzondere aandacht om 
ten minste twee hoofdredenen. Ten eerste was dit de groot-
ste betoging in Brussel sinds het protest dat bekend stond 
als de Witte Mars op 20 oktober 1996, toen driehonderd-
duizend mensen op straat kwamen na de arrestatie van 
pedofiel en seriemoordenaar Marc Dutroux. De betogers 
eisten toen een betere bescherming voor onze kinderen en 
een transparantere werking van het rechtssysteem. Ten 
tweede had Brussel sinds de gewelddadige protestacties uit 
de jaren ’70 en ’80 (bv. de Grote Boerenbetoging uit 1971) 
niet meer te kampen gehad met zulke directe en geweldda-
dige confrontaties tussen de politie en protesteerders.

De mars was niet enkel een manier voor de vakbonden, 
maar ook voor vele andere burgerverenigingen en de alge-
mene bevolking, om hun afkeuring te manifesteren tegen de 
besparingsmaatregelen die de overheid had aangekondigd. 
Deze betoging verliep hoofdzakelijk vreedzaam (met uitzon-
dering van geïsoleerde gevallen van overlast, zoals een 
vuilnisbak die door de betogers in brand werd gestoken). 
Maar naar het einde toe ontstonden er gewelddadige con-
frontaties tussen een groep protesteerders en de politie. De 
eindbalans toonde aan dat heel wat betogers gewond raak-
ten, en volgens de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene2 
werden 112 politieagenten gekwetst. Deze zelfde bron heeft 
het over 43 arrestaties tijdens het evenement, en 18 die 
later plaatsvonden na politieonderzoek. Meer dan 70 voer-
tuigen werden beschadigd, waaronder 11 (met inbegrip van 
een politiemoto) volledig verbrand. 

Ooggetuigenverslag
Tijdens de eerste uren van de betoging merkte ik op dat de 
politiekrachten aanwezig waren, maar op een afstand van de 
kern van het protest. Er waren agenten in een afgebakende 
zone rond de mars. Tijdens het evenement volgde ik voort-
durend de posts op Twitter die werden gepubliceerd door de 
organisatoren van de betoging, door de verschillende poli-
tiekrachten, alsook de tweets met hashtag #manif6nov en 
#betoging6nov. Hierdoor kon ik in real time de brandpunten 
van de conflicten opvolgen om deze te benaderen.

Een tweet van 13.45 u. (fig. 1) die het had over oproer en 
het gebruik van traangas en waterkanonnen door de politie, 
leidde me naar de plaats van de eerste conflicten. Dankzij 
deze informatie kon ik het hele proces van uit de hand 
lopend geweld nauw opvolgen, vanaf de eerste provocaties 
tussen protesteerders en politie tot de gewelddadigere 
confrontaties. Deze momenten speelden zich af in de Hal-
lepoortlaan en de Zuidlaan, een zone net buiten de geautori-
seerde zones om de demonstratie te laten plaatsvinden 
(hetgeen aanwijst dat het autoriseren van bepaalde straten 
voor het voeren van protest op zich geen garantie is dat de 

Figuur 1: Tweet met de hashtag #manif6nov waarin de eerste 

gewelddadige confrontaties tussen een groep protesteerders en 

de politie werd gemeld.
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demonstranten deze ruimtelijke restricties zullen naleven). 
Toen ik in de Hallepoortlaan aankwam, zag ik meteen vuur. 
Dit trok niet enkel mijn aandacht, maar ook die van een 
aanzienlijk aantal nieuwsgierigen die niet direct betrokken 
waren bij de confrontaties, maar die aangetrokken werden 
door het spektakel van geweld. 

Zodra de eerste gewelddadige confrontaties begonnen, 
zag ik jongeren zonder verpinken openbaar meubilair 
verwoesten en wagens in brand steken die geparkeerd 
stonden in de straat. Een brandweerwagen probeerde – naar 
mijn mening op naïeve wijze – door de mensenmassa heen 
te komen om het vuur te blussen. De brandweerlieden 
werden meteen onthaald op een stortbui van stadsmeubilair, 
met inbegrip van straatstenen. Ze werden gedwongen hun 
poging te staken en trokken zich terug.

Vermeldenswaardig: naast stadsmeubilair, gooiden de 
protesteerders ook met molotovcocktails. Hoewel deze 
acties gelijkaardig zijn, verschillen ze aanzienlijk inzake 
rationalisering. De eerste is veeleer geïmproviseerd en de 
laatste betreft een gerationaliseerde actie die op voorhand 
werd gepland. 

Complexe rationalisering
De politie deed een beroep op waterkanonnen om de massa in 
bedwang te houden. Interessant was het bijna ludieke karak-
ter van de actie, in die zin dat de protesteerders duidelijk niet 
terugschrokken voor de waterstralen. Zodra een einde aan een 
watersalvo gebracht werd, hoorde ik het publiek juichen, net 
zoals de toeschouwers van een voetbalmatch.

Het is belangrijk om dit te belichten, aangezien dit een 
extra element is in de poging om zulke gewelddadige daden 
te rationaliseren. Hoewel er conflicten bestonden tussen 
bepaalde protesteerders en lokale handelaars uit de buurt, 
en bovendien ook stadsmeubilair zoals uithangborden en 
straatverlichting werd beschadigd, was het zeer duidelijk 
dat het doelwit van dit geweld de politie was. De politie 
vervulde de rol van ‘de ander’, de tegenstander van de 
gewelddadige protesteerders. Ook het omver duwen of zelfs 
in brand steken van wagens leek me een provocerende daad 
naar de politie toe. Dit toont aan dat er een dialectiek 
bestaat aangaande de aanwezigheid van de politie, en zou 
kunnen verklaren waarom de politie zich aan het begin van 
de betoging niet op de voorgrond plaatste. 

Een ander punt dat aantoont hoe complex de rationalisering 
van dit evenement is, is de poging om de verschillende 
betrokken groepen te klasseren. Het zou te simplistisch – of 
eenvoudigweg verkeerd – zijn om de conflicten op dualisti-
sche wijze te benaderen: protesteerders versus politie. Zelfs 
de politie zelf benadert deze problematiek niet op zo’n 
simplistische manier, aangezien in het hiervoor genoemde 
verslag de politie de protesteerders in verschillende catego-
rieën verdeelt: vreedzaam, ophefmakend en een derde 
categorie protesteerders die initieel vreedzaam zijn, maar 
zich zouden kunnen laten ‘besmetten’ (woordkeuze van de 
politie) door de gewelddadigheid van de ophefmakers. De 
massa was echter nog heterogener met de aanwezigheid van 
linksgezinde anarchisten en rechtsgezinde neonazi’s. Deze 
laatsten kwamen niet enkel oog in oog te staan met de 
politie, maar ook met de migrantenhandelaars uit de buurt 
– dit zijn mijn observaties.

Evaluatie
De ophef hield aan tot het moment dat de politieagenten een 
lijn vormden, ze op hun politieschild begonnen te slaan en 
de politie in blok op de protesteerders en de omstaanders 
begon in te lopen, wat voor totale chaos zorgde. Ik moest het 
op een spurt zetten om niet gewond te raken. Naar mijn 
mening had de politie een risico genomen in die zin dat de 
burgers vertrappeld en zwaar gewond hadden kunnen 
worden. Op dat moment stelde ik me de vraag wie er verant-
woordelijk was voor zo’n drastische maatregel en hoe de 
communicatie over zulke bevelen en de coördinatie van 
deze beslissingen tijdens de betoging verloopt. Hoe verloopt 
overigens de rationalisering van de efficiëntie en de voor-
spelling van de potentiële schade van zulke manoeuvres? 

De observering van en deelname aan het protest was een 
zeer rijke ervaring die me leerde hoe complex zo’n evene-
ment kan zijn. Wat betreft de politiecontrole van de conflic-
ten, was mijn indruk dat er aan de zijde van de politie een 
bepaald gebrek aan voorbereiding en coördinatie was. De 
politie verwachtte schijnbaar deze mate van gewelddadig-
heid niet.

Zoals vermeld werd er na dit evenement bij de politie een 
intern rapport opgesteld, met andere woorden om treffers en 
missers van hun deelname aan het evenement te analyseren 
en rationaliseren. Het document, dat is onderverdeeld in 
dertig ‘lessen’, doet vragen rijzen rond kwesties zoals: de 
nood aan betere communicatie en coördinatie van politie-
verantwoordelijkheden; betere coördinatie tussen burge-
meesters; investeringen in communicatietechnologieën en 
uitrusting, zoals betere schilden en politiewagens, en het 
voorzien van oefenterreinen waar de politie conflictsituaties 
in de openbare ruimte zou kunnen simuleren.

Het vervolg najaar 2015
Bijna een jaar later organiseerde de vakbond op 7 oktober 
2015 een vervolg op deze betoging tegen de besparings-
maatregelen. Deze keer kwamen er minder demonstranten 
naar het evenement: schattingen hadden het over tachtig-
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duizend mensen. Ik kreeg de kans om ook aan deze optocht 
deel te nemen en onmiddellijk merkte ik op dat de politie 
deze keer meer aanwezig en zichtbaar was. Naar het einde 
van het protest toe en, weer in de buurt van het Zuidstation, 
waren er confrontaties tussen protesteerders en de politie.

De politie leek nu beter voorbereid op geweld, en twee 
specifieke aspecten trokken mijn aandacht: de aanwezig-
heid van undercoveragenten, en de rationalisering van 
bepaalde ruimtes. Tijdens mijn veldobservatie kon ik 
undercoveragenten fotograferen vermomd als vakbondsle-
den (getooid met hoofdbanden, petten of sjaals van de 
vakbond) in actie (fig. 2). Zodra deze agenten de deelnemers 
begonnen te arresteren van wie zij achtten dat ze te geweld-
dadig waren, bleken ze zich niet meer te veel zorgen te 
maken over de onthulling van hun identiteit.

Wat betreft de rationalisering van de ruimtes, vanaf de 
eerste confrontaties begonnen politierijen meteen de straten 
af te zetten om te vermijden dat er nog meer volk naar de 
kern van de conflicten zou toestromen. Dit verhinderde dat 
extra mensen zouden toestromen en het gevechtsblok 
zouden opblazen. Als onderzoeker binnen dit evenement, 
had ik het gevoel dat mijn bewegingsvrijheid deze keer veel 
beperkter was, aangezien heel wat doorgangen ook voor mij 
afgezet waren.

Bovenop deze twee aspecten waren er duidelijk meer 
volledig uitgeruste politieagenten en waterkanonnen aanwe-
zig. In het algemeen had de politie een veel lagere tolerantie-
drempel voor geweld dan bij de betoging in 2014. Met andere 
woorden, ze traden in vergelijking met het jaar tevoren 
krachtiger en sneller op. Dit voorkwam mogelijkerwijs de 
escalatie van geweld, maar kon het ontstaan van conflicten en 
het verwoesten van stedelijk patrimonium niet vermijden. 

Slotbemerkingen: de risico’s van een overdre-
ven rationalisering
De intentie van deze tekst was noch om rationalisering te 
veroordelen, noch om het te idealiseren als vereiste voor 
een exemplarisch politieoptreden. Het doel was veeleer om 
het bestaan van deze rationele processen en de gevolgen 
ervan te erkennen.

Rationalisering is niet per se goed of slecht. Het grootste 
risico van rationalisering is echter reductionisme. Dit kan het 
geval zijn wanneer de complexiteit van de realiteit ‘overgera-
tionaliseerd’ wordt of, met de bewoordingen van Morin 
(2005): een overdrijving van rationalisering bij rationalisme. 
Bijvoorbeeld: als de Belgische politie ooit zou opteren voor 
een investering in een oefenterrein, zal ze er rekening mee 
moeten houden dat de realiteit, en openbare ruimtes, veel 
complexer zijn, door het grotere aantal variabelen dat mee-
speelt dan dat in een ‘modelsysteem’ wordt beschouwd. 

Het is belangrijk dat de politie haar acties nabespreekt in 
het kader van zo’n problematische gebeurtenis. In dit geval 
ging de politie over tot de analyse van haar mogelijke 
fouten. Pogen om beter voorbereid te zijn is cruciaal voor 
toekomstige evenementen. Het is echter ook belangrijk dat 
er rekening gehouden wordt met het feit dat niet alle beto-
gingen identiek zijn, en dat de beste rationalisering tot 
stand komt wanneer men zo goed als mogelijk voorbereid is 
op de onvoorspelbaarheid van dergelijke evenementen. 

Het is tot slot belangrijk om uit te wijzen dat een overma-
tige rationalisering van protesten de creatie van een politie-
staat tot gevolg zou kunnen hebben. Een teveel aan ‘protest-
regels’ zou kunnen leiden tot een totalitaire staat, waar de 
bevolking niet vrij is om te betogen voor hun misnoegen. 
Een excessieve rationalisering voorafgaand aan het evene-
ment, zoals bijvoorbeeld het klasseren en labelen van een 
bepaalde groep protestvoerders als altijd ‘ophefmakend’, 
zou kunnen leiden tot vooroordelen en onrechtvaardigheid. 
Ter conclusie hebben openbare autoriteiten, en in het 
bijzonder de verschillende politie-eenheden, de complexe 
opdracht om betogingen te rationaliseren op een manier dat 
het recht gegarandeerd blijft om de openbare ruimten vrij te 
gebruiken als protestzone. «
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Noten
1)  België heeft een geïntegreerde maar niet noodzakelijk gelijkgeschakel-

de politiestructuur, die bestaat uit twee niveaus: federaal en lokaal. De 
lokale politie wordt vaak bijgestaan door de federale indien nodig. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer waterkanonnen vereist zijn. De poli-
tie van de Stad Brussel en Elsene is een van de grootste en belangrijk-
ste lokale politiezones in het land. Ze beschikken zelfs over een gespe-
cialiseerd departement dat belast is met betogingen en de openbare 
orde in het algemeen. Het hierboven genoemde reglement is beschik-
baar op: http://www.brussels.be/dwnld/37130538/RGP%20-%20APR.
pdf (geraadpleegd op 5 november 2015).

2)  Beschikbaar op http://www.polbru.be/rapport2014/?Events___
Novembre#a1 (geraadpleegd op 5 november 2015).

Figuur 2: Undercoverpolitieagenten in actie, 7 oktober 2015. 


