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Geachte
Bij brief van 5 september 2011, ontvangen op 6 september 2011, hebt u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om documenten die betrekking hebben op
studentenprotesten in 2010 en 2011. Bij brief van 9 september 2011 is de ontvangst van uw verzoek
bevestigd.
Het verzoek

Meer specifiek hebt u verzocht om informatie in de zin van inlichtingenhandelingen, databanken,
situatierapportages, programma's, informatieoverdracht, informatieuitwisseling, dataverzameling,
projecten en beleid met betrekking tot mensen/ burgers/ ingezetenen die actief zijn rond de
bezuinigingen op het onderwijs. U gaf daarbij bovendien aan, dat uw verzoek primair gericht is op
mensen die actief zijn in buiten-parlementaire (studenten-) organisaties zoals Kritische Studenten
Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA) Kritische Studeneten Twente (KST),
Professor Protest (Amsterdam), Studenten Actie Comité Utrecht (SACU), Onderwijs is een recht (OIER,
landelijk), SOS Nijmegen, SOS Amsterdam, maar daarnaast noemt u ook meer algemene organisaties
die zich inze tten voor studenten zoals Dwars, Rood, IS, LSVb en ISO.
In een telefonisch onderhoud op 14 september 2011 is afgesproken dat u uw verzoek nader zou
concretiseren opdat gerichter naar informatie zou kunnen worden gezocht. Vervolgens hebt u bij brief
van 24 november 2011, ontvangen op 28 november 2011, uw verzoek nader geconcretiseerd door
enkele data, in de periode 26 november 2009 tot en met 25 juni 2011, te noemen waarop de door u
bedoelde protesten zouden hebben plaatsgevonden. Overigens is deze opsomming wat u betreft niet
limitatief.
Hierbij laat ik u weten dat uit navraag binnen de organisatie met betrekking tot demonstraties op 21 mei
2010, 10 december 2010, en 4 februari 2011 verschillende documenten zijn aangetroffen. Per
demonstratie zal ik een toelichting geven op de verstrekking en eventuele weigeringsgronden.
In de documenten 1 t/m 5, 7, 10, 12, 13, 15 t/m 19 zijn de namen en contactgegevens van
politieambtenaren verwijderd op grond van artikel 10, tweede lid, onder e en g van de Wob.
Eveneens zijn op deze gronden de (persoons)gegevens die tot overige betrokkenen herleidbaar zijn,
zoals medewerkers van pa rtners, organisatoren, verwijderd. Het publieke belang van openbaarheid
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van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken politieambtenaren en betrokken derden. Evenmin weegt het publieke belang van
openbaarheid in dit geval op tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van
de bij de aangelegenheid betrokken personen.
21 mei 2010
1. Kennisgeving van het houden van een optocht / manifestatie in de gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Oud-Zuid, d.d. 23 april 2010 namens het LSVb.
2. Aanvraag objectvergunning bij gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid, d.d. 23 april 2010
namens het LSVb.
3. Aanvraag evenementenvergunning bij de gemeente Amsterdam, d.d. 23 aprill 2012 namens het
LSVb.
4. Kennisgeving van het houden van een optocht/ betoging in de gemeente Amsterdam, Stadsdeel
Centrum, d.d. op 14 mei 2010 namens Comité SOS.
5. Adviesaanvraag Evenementen Bureau Conflict- en Crisisbeheersing Capaciteitmanagement en
Bewaken en Beveiligen in verband met demonstratie LSVb, d.d. 27 april 2010.
6. Evenementen Formulier Coördinatie Openbare Orde - Demonstratie LSVb, d.d. 27 april 2010.
7. Adviesaanvraag Evenementen Bureau Conflict- en Crisisbeheersing Capaciteitmanagement en
Bewaken en Beveiligen in verband met optocht/ betoging tegen bezuinigingen in het hoger
onderwijs, d.d. 17 mei 2010.
8. Evenementen Formulier Coördinatie Openbare Orde - Optocht/ betoging tegen bezuinigingen in
hoger onderwijs, d.d. 17 mei 2010.
9. Situatieschets Museumplein.
10. Doorlopend Journaal Studentendemo 21 mei 2010.
11. Voorts treft u een afschrift van het Operationeel Draaiboek Studentenmanifestatie Museumplein
vrijdag 21 mei 2010 aan. In het draaiboek zijn de namen en contactgegevens van politieambtenaren
en overige betrokkenen verwijderd (p. 4, 6, 12) op grond van artikel 10, lid 2, onder e van de Wob.
Het publieke belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken politieambtenaren.
Verder zijn in het draaiboek gegevens verwijderd die op grond van a rtikel 10, lid 2, onder d van
de Wob niet verstrekt kunnen worden (p. 7, 8, 12 en 13). Het belang van verstrekking van deze
informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij
openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige demonstraties
schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie toepast bij dit
soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten en zijdelings
betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen.
Een afschri ft van de detachementaanvraag van 21 mei 2010 wordt op grond van art. 10, lid 2, onder d
van de Wob niet verstrekt. Dit document bevat allerlei informatie over de inzet van politiepersoneel en
materieel, zoals aantallen in te zetten politieambtenaren, de rollen die de verschillende
politieambtenaren vervullen, de tijdstippen waarop de politieambtenaren worden ingezet en de
samenstelling van de eenheden. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen
het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio
Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de
openbare orde bij toekomstige demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af
te leiden die de politie toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel
demonstranten en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen. Voorts bevatten deze
documenten persoonsgegevens van in te zetten en behandelend politieambtenaren. Op grond van
a rtikel 10, lid 2, onder e van de Wob kunnen ook deze gegevens niet verstrekt worden. Het publieke
belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke
levenssfeer van de betrokken politieambtenaren en overige betrokkenen.

10 december 2010
12. Kennisgeving van het houden van een optocht/ betoging in de gemeente Amsterdam, Stadsdeel
Centrum, ingediend namens ASVA Studentenunie.
13. Een afschri ft van het document `Advies veiligheidsmaatregelen evenement, Coördinatie Openbare
Orde, d.d. 3 december 2012' wordt verstrekt, met dien verstande dat de passage 'Dreigingsanalyse/
inzetadvies' zwa rt is gemaakt op grond van artikel 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van
verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland en de NCTB. Het rapport
biedt inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart, analyseert en weegt en
biedt daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken die de politie toepast.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen
schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken.
14. In het document 'Demonstratie tegen bezuinigingen in het onderwijs', zijn gegevens zwart gemaakt
op grond van a rtikel 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van verstrekking van deze informatie
weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit
geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de
effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige demonstraties schaden. Uit de
informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie toepast bij dit soort operaties. Dit
kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten en zijdelings betrokken geraakte burgers, als
ook politiemensen.
15. Journaal Mobiele Eenheid RPAA.
Een afschri ft van de detachementaanvraag wordt op grond van a rt . 10, lid 2, onder d van de Wob niet
verstrekt. Deze documenten bevatten allerlei informatie over de inzet van politiepersoneel en materieel,
zoals aantallen in te zetten politieambtenaren, de rollen die de verschillende politieambtenaren
vervullen, de tijdstippen waarop de politieambtenaren worden ingezet en de samenstelling van de
eenheden. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland.
Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij
toekomstige demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de
politie toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten en
zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen. Voorts bevatten deze documenten
persoonsgegevens van in te zetten en behandelend politieambtenaren. Op grond van a rtikel 10, lid 2,
onder e van de Wob kunnen ook deze gegevens niet verstrekt worden. Het publieke belang van
openbaarheid van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van
de betrokken politieambtenaren en overige betrokkenen.
Een afschrift van een mutatierapport uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) 2010302100 wordt niet
verstrekt op grond van a rt . 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van verstrekking van deze
informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in
dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Het gaat om een Journaal dat naast feitelijke informatie,
inzicht geeft in tactieken en technieken van de politie, alsmede in het informatieniveau, hetgeen het
toekomstig optreden van de politie ernstig zou kunnen bemoeilijken. In dit kader wordt verwezen naar de
uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 december 2009 (UN:
BK791)enduitsprakveRchbn's-Gravge4jnuri201(AWB/59).Het
belang van openbaarmaking van de informatie zoals opgenomen in dit Journaal weegt niet op tegen
belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio AmsterdamAmstelland.
Voorts wordt een afschrift van een Informatierapport van 9 december 2010 niet verstrekt op grond van
art. 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen
het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio
Amsterdam-Amstelland. Het rappo rt biedt inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie
vergaa rt , analyseert en weegt en biedt daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken

die de politie toepast. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de
politie kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken.
4 februari 2011
16. Notulen Sub-driehoek Studentendemo 4-2-2011, dinsdag 1 februari 2011.
17. In het document `Notulen SGBO studentendemo 4-2-2011, woensdag 2 februari 2011' zijn
gegevens zwart gemaakt op grond van artikel 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van
verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. De passage op p. 1 biedt
inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart, analysee rt en weegt en biedt
daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken die de politie toepast.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen
schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. De overige passages
die zijn zwa rt gemaakt zien op de voorstelbare scenario's, de inzet van politiepersoneel en
materieel, de rollen die de verschillende eenheden vervullen en de locaties waar zij worden ingezet.
Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie,
controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland.
Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij
toekomstige demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die
de politie toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten
en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen.
18. In het document `Notulen SGBO studentendemo 4-2-2011, donderdag 3 februari 2011' zijn
gegevens zwa rt gemaakt op grond van artikel 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van
verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. De passages op p. 1 en 3
bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart, analyseert en weegt en
bieden daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken die de politie toepast.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen
schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. De bovenste zwa rte
passage op p. 2 ziet op informatie met betrekking tot de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin
en is zwart gemaakt op grond van a rtikel 10, lid 1, onder b van de Wob (veiligheid van de Staat).
Deze passage bevat informatie over organisatorische aspecten en aspecten van beveiliging en
veiligheid van Hare Majesteit de Koningin en haar gasten. Voo rts zijn op p. 2 en 3 gegevens zwa rt
gemaktoprndviel10,2ondrvaeWb,omdthirga nfomtevr
voorstelbare scenario's, de daarop aan te passen fasering en de inzet van politiepersoneel.
Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij
toekomstige demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die
de politie toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten
en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen.
19. Een afschrift van het document `Advies veiligheidsmaatregelen evenement, Coördinatie Openbare
Orde, d.d. 1 februari 2011' wordt verstrekt, met dien verstande dat de passage Dreigingsanalyse/
inzetadvies' zwa rt is gemaakt op grond van a rtikel 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van
verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland en de NCTB. Het rapport
biedt inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart, analysee rt en weegt en
biedt daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken die de politie toepast.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen
schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken.
20 Een afschrift van het document `SGBO Studententoestand, vrijdag 4 februari 2012' wordt verstrekt
met dien verstande dat enkele passages zwa rt zijn gemaakt op grond van artikel 10, lid 2, onder d
van de Wob. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio AmsterdamAmstelland. Het rappo rt biedt inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaa rt ,
analyseert en weegt en biedt daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en technieken die de
politie toepast. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de
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22.
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24.

politie kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. Voorts
zijn enkele zinsneden van de passage met betrekking tot de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin zwart gemaakt op grond van artikel 10, lid 1, onder b van de Wob (veiligheid van de
Staat). Deze passage bevat informatie over organisatorische aspecten en aspecten van beveiliging
en veiligheid van Hare Majesteit de Koningin en haar gasten.
Plattegrond.
Een afschrift van de powerpointpresentatie `Studentendemonstratie 4 februari 2011' wordt verstrekt
met dien verstande dat de inhoud van de sheets Algemeen optreden, Fasering in optreden,
Voorstelbare scena rio's en Inzet eenheden vanaf 14.00 uur is verwijderd op grond van artikel 10, lid
2, onder d van de Wob. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het
belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio
Amsterdam-Amstelland. Deze sheets bevatten informatie over de uitgangspunten bij het optreden
en de bijbehorende fasering, de voorstelbare scenario's, de inzet van politiepersoneel, de rollen die
de verschillende eenheden vervullen en de locaties waar zij worden ingezet. Het belang van
verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan
bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige demonstraties
schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie toepast bij dit soort
operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten en zijdelings betrokken
geraakte burgers, als ook politiemensen.
Voorts treft u een afschrift van het Deeldraaiboek Informatie aan. In het deeldraaiboek zijn de
namen en contactgegevens van politieambtenaren verwijderd (p. 2) op grond van artikel 10, lid 2,
onder e van de Wob. Het publieke belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet op
tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken politieambtenaren.
Verder zijn in het deeldraaiboek gegevens verwijderd die op grond van a rtikel 10, lid 2, onder d
van de Wob niet verstrekt kunnen worden (p. 7, 8 en 9). Het belang van verstrekking van deze
informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij
openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige demonstraties
schaden. De informatie biedt nameljik inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie
vergaart, analyseert en weegt en biedt daarmee tevens inzicht in strategieën, tactieken en
technieken die de politie toepast. Openbaarmaking kan mensen in gevaar brengen, zowel
demonstranten en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen.
Voorts treft u een afschrift van het Deeldraaiboek Mobiliteit aan. In het deeldraaiboek zijn de
namen en contactgegevens van politieambtenaren verwijderd (voorblad, p. 9 en 18) op grond
van artikel 10, lid 2, onder e van de Wob. Het publieke belang van openbaarheid van deze
gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
politieambtenaren.
Daarnaast zijn in het deeldraaiboek gegevens verwijderd die op grond van artikel 10, lid 2, onder
d van de Wob niet verstrekt kunnen worden (p. 7-9 en 13-16). Het belang van verstrekking van
deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij
openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige demonstraties
schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie toepast bij dit
soort operaties, in dit geval meer specifiek op het gebied van mobiliteit. Dit kan mensen in
gevaar brengen, zowel demonstranten en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook
politiemensen.
De gegevens in het tijdschema op p. 7 en 8 zijn tevens zwa rt gemaakt op grond van a rtikel 10, lid 1,
onder b van de Wob (veiligheid van de Staat). Het schema bevat informatie over organisatorische
mobiliteitsaspecten en aspecten van beveiliging en veiligheid van leden van het Koninklijk Huis.
Het Deeldraaiboek Ordehandhaving wordt verstrekt, met dien verstande dat de namen en
contactgegevens van politieambtenaren zijn verwijderd (voorblad, p. 2 en 10) op grond van
artikel 10, lid 2, onder e van de Wob. Het publieke belang van openbaarheid van deze gegevens
weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
politieambtenaren.

Daarnaast zijn in het deeldraaiboek gegevens verwijderd die op grond van artikel 10, lid 2, onder d
van de Wob niet verstrekt kunnen worden (p. 5-9). Het belang van verstrekking van deze informatie
weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit
geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Het gaat om informatie over de uitgangspunten bij het
optreden en de bijbehorende fasering, de voorstelbare scenario's, de inzet van politiepersoneel, de
rollen die de verschillende eenheden vervullen en de locaties waar zij worden ingezet. Het belang
van verstrekking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en
toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland. Bedoelde
informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij toekomstige
demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie
toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel demonstranten en
zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen.
26. Arrestantenafhandeling.
27. Een afschrift van het Doorlopend Journaal wordt verstrekt, met dien verstande dat op grond van
a rtikel 10, lid 2, onder e van de Wob gegevens zwart zijn gemaakt. Het gaat om namen en
contactgegevens van betrokkenen, waarbij het publieke belang van openbaarheid van deze
gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
politieambtenaren en overige betrokkenen. Voo rts zijn gegevens verwijderd die op grond van a rtikel
10, lid 2, onder d van de Wob niet verstrekt kunnen worden. Het gaat om een Doorlopend Journaal
dat naast feitelijke informatie, inzicht gee ft in tactieken en technieken van de politie, alsmede in het
informatieniveau, hetgeen het toekomstig optreden van de politie ernstig zou kunnen bemoeilijken.
In dit kader wordt verwezen naar de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 30 december 2009 (UN: BK7991) en de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage
van 4 januari 2012 (AWB 11/5950). Het belang van openbaarmaking van de informatie zoals
opgenomen in dit Doorlopend Journaal weegt niet op tegen belang van inspectie, controle en
toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio Amsterdam-Amstelland.
Afschriften van de detachementaanvraag, appellijsten en dienstroosters worden op grond van art. 10, lid
2, onder d van de Wob niet verstrekt. Deze documenten bevatten allerlei informatie over de inzet van
politiepersoneel en materieel, zoals aantallen in te zetten politieambtenaren, de rollen die de
verschillende politieambtenaren vervullen, de tijdstippen waarop de politieambtenaren worden ingezet
en de samenstelling van de eenheden. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op
tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio
Amsterdam-Amstelland. Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de
openbare orde bij toekomstige demonstraties schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af
te leiden die de politie toepast bij dit soort operaties. Dit kan mensen in gevaar brengen, zowel
demonstranten en zijdelings betrokken geraakte burgers, als ook politiemensen. Voorts bevatten deze
documenten persoonsgegevens van in te zetten en behandelend politieambtenaren. Op grond van
a rtikel 10, lid 2, onder e van de Wob kunnen ook deze gegevens niet verstrekt worden. Het publieke
belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de persoonlijke
levenssfeer van de betrokken politieambtenaren en overige betrokkenen.
Voorts worden afschriften van Informatierapporten van het Bureau Regionale Informatie van de
politieregio Haaglanden van 17 januari 2011, 19 januari 2011 en 27 januari 2011 niet verstrekt op grond
van a rt . 10, lid 2, onder d van de Wob. Het belang van verstrekking van deze informatie weegt niet op
tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, in dit geval de politieregio's
Amsterdam-Amstelland en Haaglanden. De rappo rten bieden inzicht in de wijze waarop de politie
relevante informatie vergaart, analysee rt en weegt en biedt daarmee tevens inzicht in strategieën,
tactieken en technieken die de politie toepast. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate
informatiepositie van de politie kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen
bemoeilijken.
Voor zover in deze rappo rten gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen zijn opgenomen kunnen deze op grond van artikel 10, lid 2, onder e van de Wob niet
openbaar worden gemaakt in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze

personen. Bovendien vallen deze gegevens onder het regime van de Wet politiegevens (Wpg). De Wpg
kent een relatief gesloten verstrekkingenregime, hetgeen betekent dat slechts aan de in of krachtens de
wet aangewezen personen en instanties politiegegevens kunnen worden verstrekt. Uw verzoek valt daar
niet onder. Gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen kunnen om
die reden ook niet verstrekt worden.
Voor zover u bij brief van 28 maart 2012 een ingebrekestelling hebt verstuurd vanwege het uitblijven
van een beslissing op uw verzoek van 5 september 2011, laat ik u weten dat deze op 30 maart 2012
is ontvangen. Gelet op artikel 4:17, lid 1 van de Awb, is een dwangsom verschuldigd voor ten
hoogste 42 dagen. Op grond van a rtikel 4:17, lid 2 j° lid 3 Awb hebt u derhalve recht op €1260,=
zegge: twaalfhonderd en zestig euro). Dit bedrag zal aan u worden overgemaakt nadat u ons uw
rekeningnummer hebt doen toekomen.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en bied u mijn verontschuldigingen aan
voor het uitblijven van een reactie binnen de daarvoor gestelde termijn. Mocht u nog vragen hebben
over het besluit dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Hoogachtend,
de korpsbeheerder van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland,
namens deze de korpschef,

B.A.
Privacyfunction

Tegen bovengenoemd besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na
dagtekening van verzending daarvan schri ftelijk een bezwaarschrift indienen bij de korpsbeheerder van de politieregio
Amsterdam-Amstelland. Het bezwaarschri ft moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, dagtekening,
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschri ft is gericht en de gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een
kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden verstrekt, indien
het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend.
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Kennisgeving van het houden van een
optocht! manifestatie In de gemeente
Amsterdam

•^

tngavfliga art. 2.4 van de APV dient eon manlfoetetiei demonstratie 24 uur van tsvoren achrittelijk te warden
gemeld hngavol0a ed. 2.12 van de APV dient Gan optocht 3 weken van tevoren schri€te#ljk te waden gemeid,
Dlt formuilor moat tijdig bij het Stadsdoel warden Ingeleverd
✓^..^...w.J^.A.:^ ^A...r•. \J.+ ..!I.\l.f•.i.Fr+^^p+/..i.^.. J•.R^
.^
.
.
.^i.Y:l.w-V•. .. • ^I'JIM^M.\.'.^.1^•r..+fl\'.M^ ..:/.ti1..s.1^'^^i.+hih:.ir\V.:`di^i.^^^f'^f^í^..6...rvr.I..I^.J.rwr^'f\......:^/: i•'^.:i.+11...y..ti.S+..MY^'..1h%i^nY

1. Annvrao r
I
r$chtaper9cQn

re . ♦

i^aemf' en voorletters
í^1t`^^i
h
M... • en #^isn^n^rner

.^.

^wr..

.,l^o^t^ . en ppleats
Telafa^^nulnrner
^
...N

wOwMln^w.^V.l-r^Ml.ww

Coftl#oiper8ocn
MTblel• Turnmer

2, De denions:trafle t manifts#e#Íe da n Wel optocht zal plaatsvinden op:

.
e
177 ,,e'
.00
€eK.t.)
' ^ OOu
,Ree t:.
r^

palm
Beointijà
Eindtild

.

Start locatie

Dry-)
r t)(-

. ^

ri n d ioeatie
Deelnemers aantal (t)

0810 OptoClit-Manlfestatie Kennisgeving

r,.
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3. OveFigt 1riformatle
Worden er toespraken
geho u den?
^In^lon ^S, w^^r7
. ___.
Worden ef objecten
geglaa#et?

.et

Li

Nee

.^..

(b;}v. podia)

tndien ^ea wat zijn ^3e
aimelingen?.

4. Semanstelllng van de 01te00 manifestatie
byv. muafetckvrpsren)f geulrlovagon js)j (kop-) vandoeken, etc.

wat stollen de organkettiran zich voor om eon regelr€tetlg verloop va n de aptochti manifestatie te
- waarborgen?
bp. ordebegelaidera, tnsfrwctls von de fleelncnus t etc.

12. 9-^

^^ ^.^^

^^
0 Z .e. t^\, - ^^

^

e

w^w

Ct t

e

^

roar& con 0

`

:

'

ce

el\ 0_,

Q, Doelstelling van de Q^#o^^#t manifestatie

^^

a

•

kQ-^

-^

}/^/
^j(^(^
"
(\
V

Jf// .^
^^
V

^ ^^^

ke Jo .^ .^ ' ^LuA.
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?. To votgon route
dank aan dërtriobtingsvoriceer

C . OpmorkIng(sn)
1

'

P

-e

top IL-

k

! C,

00

Ale"
.

^

^

r

N

koz

al

^A[
;

i
.

,.

j rki

^

be organisator(en) verklaart (varkloi^an) moo beke nd te tijn dat.
1.
va n de vastgestelde datum, routo(s), plaats(en) en tijdstippen va n de opstelling enter ontblnding en de
Wijge va n de samenstalling va n d o optocht f de m orrstrat;e niet m ag worden a1sowekan;
voor de vasts.telling va n hot tlJdsrip vart de indiening van deze kennisgeving bepal8nd i e d a datum en h et
uvr van indiening van hot opgamookte

^.

0, Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formuilar veiiedig e n n ear waarheid #e hebben !ng$vuid
Handtekening

1^7 te vtrlian do or de

Aenvteagttvrtlmer
Cl$turrt ontv8n}y^$t
P•
v
. ru».r.......

Prat ambtenaar

ri

medewerisar v an de afdeling VorgirnnIngan
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P est a dres
Pastbue 51160
1Ó071~0 Amsterdam

Aanvraag Øbjectvergunning

Telofoan° 1 4 020
Fax 020 202 1 760
Gaat objecten plaatsen zoals puincontainers, bonheltken of chemische toiletten? G aat u
tijdens deze werkzaamheden ook de weg afsluiten of wilt U M et een voertuig o p de stoop
parkeren? Dan hebt u een TVM (Tijdelijke Verkeersmaatr$gol3 en ee n RW (onthefnng
Reg#emen# Verkeersregels en VerltoerteiCerts) nodig,

Let opl als u objoclgn gaat verankeren in de grond, waarbij d e grond openbreekt, dan ttaeft u
daar ao n vergunning werken in de openbare rtiimle vOor nodig! tJ heart dan h et formulier
NO R nodig.

- Aanvrager

la y

Voorletter e n Achternaam

.N j.

l39dri^feneerri
KvK nummer

^•

• .M^ .-I..

Lancee,^
1^ rf^^V 1
^. I ^%J^{/y
~^•
► .......^^
■I

^•^

,

^. ^ • ,w

^

^

Straat en huisnummer

.... w.^.............^

hQ$toede en plaals

,

^,,tir,:^ ^^^,^^.,...
,.^
tlr^
C
t
.
C.^.^ 1 ^ ^ ^ ^.l

f rN./
}. i)"
Oc>

2

Telefoon ovordag

^

1

^^ ^^^t.^
^•ra^

116"ReCtl,';

^^^^.^^

"

••
. „^?v,

•

,^

^

E-mailadres
Pent u de uitvoerder van
de workzaarnhaden?

^1 Ja g$ near vraag 2
0 N ee
----^,

Gegeven$ uitvoerder
Bedrijíst^aam
KvguMf'i#er

—

S traat on hulenUMMer
^-,h•

1

-

Postcode en plaats •

^......

^ . r..w....... r.^^.........

r ■ ..irwlr.ull•

-

Factuuradres

Vermeld h tor h et f o#ijur'edras ale dft ativijlkt van he bavenafaande adre s
^

FsreXOtoede op de factuur

Hier kunt If uw egg))
proleotoode op9even+ Deze

vindt u terug op uw (Wo ur.

2rud

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

,,,,,,,.,,,,^^

^........•

111rllrrw^.+^r.rw^wilwll_^ ....

a,
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2. Laoatie en periode
Waar gast u object{en}
plaetee

f t i'\^?

^ ^^^ ^^

.., ---

^1$bf u nog aanvullende
.{nforrnatie over de lecatle?

INIMMW01.

4.11..111,

ileimm

.

A..M._.

period()
Vanaf

Datum

IA6 201U

Tot en met

Datum

ff»eí ZOtO

......,......,..,, .

,

3. Obje den

Welke objecten gaat u
Pleattsen?
()Witt

.,.

-

,...

/Uitttal

-.^...w.,.

Gaat u hot ^b aot vasl^ottert?

txbxh

Bouwb$k(lfGn)

0 Nee 0 Jo, nl. ab volgt;

....,..

S00-toilet
^ ....,

..,.-.^

■

pj

•••.WJ.."

Generator

,^—

Nee
El Ja, nl, als volgt; E

_

Nee L! Ja, n1, ais volgt; [
, .uwrur.r.r.

^.,,......... ID Nee ..,

Kunstwerk

•, -

...

Porto-cabin

....^_

Ja, ni. als volgt; j

.^...^

l

Nee [,...! ,la, ni. als v4ic^t; [
4/MIPA11..

Nlinoonteirier

L. ^ '

^.rr•

w..•

.11..^.

I..i/,.w

Nvt

rw.^..

Rolstelger
.•,

Ja, nl, ale volgt:

1:1 WI

,.w,.,r■ _

Sohaltiteet

El Nee 0 Ja, t31, ab vvlgt;

Vaste eteioer

D Nee

Zeecatltelner (6 x 3 rn,)

ci N [

O Nee
Clblect

Kenteken
Aantal w,.0
.... 1 x b x^
.^....^..^...1
..

•^ï^ek^e^n

Ja
^...r_ .1:3 Nee ^
w,wwww.,w

Ftoogwe;keF

...............

1le;hE^lslÉ^
....

0 Nee
r......----^-^ w»

.^-

^

.•r•..,.Ja

0 Nee . C] Ja
.....—.. ^..,w.MM'1..... ..n...

►

ID Ja, ni. als volgt; [
Ja, nl. als volgt; t

•.r.rrrrrwrw..

,.....

El Nee .. Ja, ni. als volgt, f

1,Q

.P.

^

0 Ja

ril, als volgt; [

1

Goat u het ablect vaetx$ttgn?
•

C^ Nee in Ja, nl. als vol^t: (

C^....Nee 0 Ja,..nl. ale volgt:, 1
..+wwrrrw.,w.. ....
0 Nee ij ,ta ni. als volgt; [

I
r

1

^

,

.^
1 ■

..

»......

..r

- .+rn

.-

I

-

-.-

[ He on van deze objector) men kenteken ;Ian haft U soik een RVV — verkeersonthetl;#ng nodig,
Doze kont ook sanvr$gon met tilt formullarj
Is een van de objecten
fonderàeet Ven} ean
bouwwerk? Zia toe1iGhttnp 3

._

aa
la Nee

bouwwerk

DJe
Piaetet u het object of de
MNee
óbjecf$n In het kader ven
bouwprojeot? toelichting
3 bouwproject
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4. MN verkeersontheffing

tJ hebt een RW.
verkeersontheffing nod1g.

Ja
CgNee .9 ga near vraag a

Wilt i'die nu aanvragen?
Wat voor vaartuig gaat
gebruiken?

^........^.^.

-_•..,,,PP,,,

^

Type

Aantal

K9ntekert#ej

^

L engte

Merk

^lieldrttk

p Hijskraan
^
•

NQag ^Q rkQr

IwM ^ ^

414/11..INIMWM lYY^"• • `

■7.0m`

-

,,,,,,r • Verhutsttft
... •
Periode

Vanaf
Tot e^ met

Tijd

^

L rYaji0
Zie toelicirl ing

iL

•

--

5. De we afsluiten
1:1 Je
Gaat u m et het plaateen va n ^' N ee .> go nsar vraag 6
een Ob;eot de weg arsiuiten?
I/ hebt hiervoor een 7lit1ef ijke 13 Ja
Vetkaera-maqtregel (TVM) El N e e -+ va naar vraag 6
nod1O, Wiit tt die n u
aanvragen?
,-•• 1 • ^,.... Y.-.......... i.... ^...-

Waar wilt u de weg afsluiten

Zia toelichting

Lfloatte

Orneohrljvi ng

I^ h et trottoir
0 het fietspad
ID rijbatn

P enders, namelijk
❑ h et trottoir
El het fietepad
Q de r1itigin

i

� enders, namelijk i
Reden

Periode
Vanaf

DatumTijd
, ,ms

^^.

Tot on met`

Datum

^Ijd

^^..w..^A w.^-

-

•••••••■ ••••••••

.•

n•.......rw^r^

"d.,.

---- r,r•w

...

[ eta op de $iti€attatalserttng on wear u de weg wilt afsluiten)
•

e. Parkeetvakken reserveren

EI Ja

Gaat u een Of Meer objeoten gNee . ga near vraag 7

in een parkeervak plaatsen?
Ja
U hebt hierveor een Tijdelijke
Verkeersmaat rege3 (TVM) 0 Nee 4 ga near vraag
nodig, Wilt u die nu
PehYregen?

^

_,.^.
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reoerveren? Zie toelichting
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4

Waarvoor wilt u de
parkservakken gebruiken?
Periode
Vanaf
Tot
.w.
•

en m et

Datum
..

D al=

Ti,jd

_

.

I Goof op de situatietekening eer walko parkeervakken u wilt reserveren j

7. Overige opmerkingen
Hebt u verder rtq; vragen of
opmerkingen die u niet kwUt

kunt In het tofmulier7
Vermeld dan hior.

M ^

:)ezE_obc- u
r

"

^ Ondertekening

^ `

1

V

u`

.

^.

h..

n

•

j

^^

^ ^ . _.^ ^.^
' ^ .... .Aic21r\%Y
.,;

^..^ ..^....^'

.

^^

^ '^ ^ qQdi' c4

^^1r • . ^ ^^ ^ ►^ ^r^ ^
. .

rr\a y'\\

Ondergetekende verklaart dit f0rtntitler• volledig en naar waarheid te hebben Ingevuld
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Aanvraag evenementenvergunning

Naam organisatie/ bettrilf
N aa m aanvrager

Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
eventueel factuuradres
NWO

POIPIIMIMMIONIMPOIMMIMIANIO

VIAMOIMIIHOMMIIIM

W

^^^ hehnent
1.00atie

tii^^silppen

7 ,

evenement
^f Y eÍiLmirni

Datum e n tijdstippen op-

ZiDj()

en afbouw evenement

4O C

6' o

.^.

Schelling aantal
be4eeket4 & deelnemers
Omeohrljving evenernent!
activitol#erdprofIrainma

^ ^ ^

^.^

,
-'^
. .

1( ^L ^

!

Ee

^ ^^^
^ . +^^ ^A^^^^ ^í ^,^ ^ `

1, 4

,• ^^

.
--- ---

,

.-

^ . n^t

i

J
p.

A

. ^ iM^

^} , ^^^ •^ Cti

.

2 )
(u'

^

MURPRIMMERIMirarkiffit)

aentc bij te pleeteen objecten aan kramen, toiletten, Lenten e.d, Indien e on tent of podium
geplaatst wordt, dient een gedetaitlesrda bouwtekening worden bijgevoegd, Als geen
bouwtekening wordt bilgeveegd kan het gehrtiliii van podium of tent geweigerd worden,
Objecten
Wat.va or uuiactdn Ward e n
,geplaatst?

^.
^ ^^ ` ''Í^`'^ " ^

•^ e
^^

8
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ens bouwer tent/ podium

Gage
Naam
. ^ont^cl^ersoon

-

.

.Telefoon

Gegevens bouwer te nt/ podium
Naam
Contactpersoon
Telefoon
Let o p'. bi] de aanvraag dient u eon situatieschets te voegen. Op deze sltuatle$chets dient tl
aan te wren de locatie en de afmeting van de te plaatsen objeoteno

tderlf

Situatietekening
Aan:
afvoer materiaal
..._..............,...^

EietC#rlclteltsVeo_rzien;ng

SAO* voorzlenin e^_

1leIllgho1¢svoorzienlngend
j:iedlsche hulpverlening

)Ak,i

--o

vlCik

..^

^

11

'C3n

^..

aan

ik

(

eu?.

^

MAW) 1
,,,,,,11.••••••••■•••••1

Wordt er publiciteit gegeven aan het evenement? Zo ja* hoe? Denk aan het plaatsen va n
advertenties en reclameborden etc. Vor hot piaatten van drlQhoeksborden aan een
624M7 •
lantaarnpaal dient u contact up to rumen m et g e n d promotions, teti
Publiciteit

)9RdJ6. CXG

^
.^
^

Muziek
Q levende muziek g cdii lmo- muglek

Soort
M^zieksti^l

0 klassiek 0 rock 'n roll 4

t) s alsa

Opgestelde vermogen van

de muziekinstallatie Watt.

^ ^

rap 0

anders nanieii k

XX)

z? Q disco
É

ark

0 hipttiop 0 house o country

^

,.^
^^'• • -a^

Afstand van de

getuldsboxen to t de.

^lohtstbl^zE}nde woning
meter

,..._....,._.,.

^ F

. ,.,. .

^.

Q

^ ^ R.C

^

rn,e, e

indlen de 9011110eboxen opgesteld worden voor de gevel va n dertien dient een verklaring
van geen bozwaar van daze bewoner te worden biigevoegd,
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Alcohol
Wortien er (zwak-)

alcoholische dranken

geschonken?

----

0 a 0 nee

Zo Ja, dan dient een ontheffing als bed o el i n artikel 35 drarik• a n horecawet aan to vragen.
H et aanvcaagfarmulier kunt u opvragen bij de afdeling vergunningen van het stadsdeel.
Aan het aanvragen van d oze ontheffing zijn aparte legesitasten verbonden.

Etenswaren
Worden er etenswaren
verkocht?

a 0 n8e

•

Reiniging

Hoe doorwie wordt het

braderieterreln na afloop
ereint gd^

Contact eml1......r•

^.......^

Vermeld hierbij het gsm „nu met waarop deze gedurende de braderie voor hulpdiensten en
toezichthouders berellcbaar Ie

Ove_rige opmerkingen

Denk aan afsluiten van straten voor het verkeer, ordedienst etc
Ondertekent
^

Plaats

)

2.?_

Datum

^

.
,..

o `°^{ •~,^• O 0

J■laam
Handtekening

Vergeet bij tiw aanvraag niet de volgende gegevens te overleggen (Indian van toepassing):
Sit11$tiai$ke;lino;
BotIwil +constxuctletekeningan;
a Aanvraag ontheffing artikel 35 drank- en horecawat.

a

I-111 ^/06 2010 10:08 FAX

f-• ■•®
^

r

^
^

Bezoekadres

Amstel ?

• • 1011
^N
.

PN Amsterdam

Sector Openbare Ruimte
Afdeling Gebruik/
Vergunningen

x
x

U OOD1/0001

VerSUrliinSen OR

0205524519

0205524519 n
Stadsdeel Centrum

1

Kennisgeving (als bedoeld in artikel 2.9 en 2.12 APV)
Van heft houden van een optocht/betoging
in de gemeente Amsterdam.

x

Tenminste 3 weken voor de opstelling van de optocht of 24 uur voor de opstelling van de betoging of
samenkomst het gehele formulier in leveren bij het Stadhuis, Stadsdeel Amsterdam Centrum, kamer
0161 tussen 0830 uur en 15.30 uur. Buiten deze tijden kunt u de kennisgeving afgeven bij de chef van
de Centrale Meldkamer op het Hoofdbureau van Politie.
Naam organisatie

iT sos

Cgt

Naam contactpersoon
Contactadres
Postcode en -plaats

telefoon

De demonstratie, betoging dan wel optocht zal plaatsvinden op:
Datum

2J— cJS2o io

Tijd:

van

12,

Start van
Naar
Deelnemersaantal ±

ratsetoiAp (p Av‘
zog
overige informatie

Worden er toespraken
gehouden?
Samenstelling van de optocht
/demonstratie (muziekkorpsen, geluidswagen(s), (kop-)spandoeken)
waarborgen de
organisatoren voor een
regelmatig verloop van
de optocht/betoging
(ordebegeleiding, instructie
van de deelnemers)
Doelstelling van de optocht!
betoging
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Ja

Nee

Zo ja, waar?

awids warn
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Te volgen route (denk aan
éénrichtingsverkeer)
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1.4
Opmerking(en)
Handtekening van de
organisator

De organisator(en) verklaa rt (verklaren) ermee bekend te zijn dat:
1. Niet mag worden afgeweken van de vastgestelde datum, route(s), plaats(en) en tijdstip(pen)
van opstelling en/of ontbinding en de wijze van samenstelling van de optocht/demonstratie.
2. , De datum en het uur van indiening van het opgemaakte bewijs van ontvangst is bepalend
voor de vaststelling van het tijdstip van de indiening van deze kennisgeving.
(Onderstaande niet invullen)
Datum en tijd van inlevering
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Geachte Wijkteamchef,
Graag uw advies inzake onderstaand en bijgevoegd evenement.
Indien wij op de aangegeven datum geen advies hebben ontvangen, nemen wij aan dat u
niet negatief adviseert.
Uw advies kunt u zenden aan faxrpof mailen naar Korpscoordinatie (aml)

Evenement

Demonstratie Landelijke Studenten Vakbond voor investeringen in
hoger Onderwijs
'Laat het onderwijs niet leeglopen'

Id- nummer

18143

Begin datum

21-05-2010

Eind datum

21-05-2010

Wijkteam:

Konweg

Advies District/Dienst voor
Vergunners
Kenmerk Stadsdeel

Stadsdeel Oud-Zuid

30-04-2010
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Demonstratie Landelijke Studenten Vakbond voor investeringen
in hoger Onderwijs
'Laat het onderwijs niet leeglopen'
Id-nummer

Classificatie

Begin datum
21-05-2010

18143
Bron
stadsdeel Oud-Zuid

Eind datum
21-05-2010

Details Evenement
Locatie: Museumplein. Paar duizend deelnemers verwacht.
ti( .
Podium met muziek en sprekers, spandoeken.
Eigen ordedienst, ca. 50 personen, in gelkeurde hesjes, communicatie via portofoons

Budgetcode

TEC aangevraagd

Activiteitencode

Omschrijving

Datum TEC advies

TEC advies

Bijzonderheden TEC advies

Risicofactor

Dreiging

Chef Operatie

Algemeen Commandant

District aanvang

NCC Operator

District eind

Advies District!Dienst voor
30-04-2010

District doorloop

Advies DistrictlDienst
district 1
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27a n 01

Advies doorgestuurd

Capa^i e i

m a age
9

énetriéntén
Grim: ® e e - s ng
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Geachte Wijkteamchef,
Graag uw advies inzake onderstaand en bijgevoegd evenement.
Indien wij op de aangegeven datum geen advies hebben ontvangen, nemen wij aan dat u
niet negatief adviseert.
Uw advies kunt u zenden aan faxaof mailen naar Korpscoordinatie (aml)

Evenement

Optocht/betoging tegen bezuinigingen in hoger onderwijs

Id-nummer

18167

Begin datum

21-05-2010

Eind datum

21-05-2010

Wijkteam:

Nzvb

Advies District!Dienst voor
Vergunners

19-05-2010

Stadsdeel Centrum

Kenmerk Stadsdeel

an
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Optocht/betoging tegen bezuinigingen in hoger onderwijs

'.

Id-nummer

Classificatie

Begin datum

18167

21-05-2010

^,

_^

Eind datum

21-05-2010

Bron
stadsdeel Centrum
Details Evenement
12.00- 14.00 van Dam naar Museumplein, ca. 200 deelnemers, 25 mensen ordedienst
geluidswagen met spandoek en aantal andere spandoeken
Route: Dam - Paleisstraat - Spuistraat - Koningsplein - Herengracht - Nieuwe Spiegelgracht Stadhouderskade - Museumplein
Zie ook evenementenkalender
Budgetcode

Activiteitencode

Omschrijving

reigingsánal
TEC aangevraagd

TEC advies

Datum TEC advies

.

Bijzonderheden TEC advies

Risicofactor

Dreiging

Algemeen Commandant

District aanvang

Chef Operatie

District eind

Advies DistrictIDiens voor

19-05-2010
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NCC Operator

District doorloop

Advies Distric.IDie st

district 1

Advies doorgesuur
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21-05-10 12:04

District 4

mike r'! mekldt zich bij MOK

21-05-10 12:04

District 4

mike 11 mekldt zich bij MOK

21-05-10 12:19

District 4

Echo 00 meldt dat er informatie is dat het kantoor van het L.s.v.b , Drie Haringstraat 6 te
Utrecht mogelijk bezet zal worden tijdens de manifestatie. politie Utrecht is op de hoogte
gesteld.

4

21-05-10 12:22

District 4

foxtrot 20, 30, 40, india 10 en mike 20 aanwezig op de dam

8
5

21-05-10 12:22

District 4

foxtrot 20, 30, 40, india 10 en mike 20 aanwezig op de dam

21-05-10 12:29

Distributie Centrum

Test

21-05-10 12:30

District 4

Echo 00 was om 11.45 uur op luisteren

21-05-10 12:31

District 4

de 30 en de 40 zijn op uitgangsstelling

21-05-10 12:32

District 4

10

21-05-10 12:32

District 4

Echo 40 constateert dat er nog een paaltje met hangslot staat op de route ter hoogte van
de Vijzelkgracht.
paaltje vijzelgracht nog niet verwijderd. Is reeds meerdere keren contact gelegd met de
Buco. Bravo 00 gaat weer bellen

11

21-05-10 12:36

District 4

Mike 20 heeft 3 koppels naar Victoria Htel gestuurd i.v.m. komst 3 bussen met studenten.
2 koppels naar Frans Consulaat i.v.m. paaltje op de route.

13

21-05-10 12:42

District 4

Hotel 10 meldt zich en gaat naar van Miereveldstraat

1

3

6

12

21-05-10 12:45

District 4

Contact gemaakt met demonstratie en manifestatie-organisatie. Afspraken getekend en
hesjes uitgereikt.

14

21-05-10 12:46

District 4

Van de organisatie gehoord dat de bussen vanuit Groningen zijn gearriveerd

15

21-05-10 12:46

District 4

alle paaltjes vijzelgracht verwijderd

17

21-05-10 12:46

District 4

alle paaltjes vijzelgracht verwijderd

•

16

21 -05-10 12:52

District 4

Tijdens de studentendemonstratie vandaag op het Museumplein zullen studenten de
stichting 'Baas in eigen beurs' oprichten. Zie verder www.baasineigenbeurs.com . Dit is
een aparte actie die los staat van de actie van het LSvB.

18

21-05-10 13:06

District 4

Bravo 00 meldt dat ve rtrek stoet 13:15 uur gepland staat

19

21-05-10 13:19

District 4

20

21-05-10 13:21

District 4

21

21-05-10 13:21

District 4

23

21-05-10 13:21

District 4

22

21-05-10 13:21

District 4

24

21-05-10 13:34

DEmo gaat van start

=-1

start demo vanaf de Dam
afhandeling arrestanten in CNW geinstalleerd. Aanspreekpunt ini111111111111.11111111, grip
kopstoet spuistraat
Kop stoet NZVB

District 4

er zijn 2 tegendemonstranten m et spandoek door Echo 30 achter in de demo gezet.
Levert geen problemen op.
De Sinti-herdenking is afgelast op het Museumplein. Er staan wel 30 mensen voor deze
herdenking van zigeunerslachtoffers in de oorlog. De Echo 10 stelt de mensen op de
hoogte.

:1=1

25
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27

21 -05-10 13:35

District 4

21 -05-10 13:37

District 4

21-05-10 13:39

District 4

28

21-05-10 13:39

District 4

29

21-05-10 13:46

District 4

Start stoet Munt
Echo 30 gaat iom ordedienst proberen te regelen dat demo op de weg gaat lopenn en de
trambaan vrij laat.

Staart stoet Heilige weg/Singel
Herdenking op Museumplein is afgerond meldt de e=Echo 30

30

21-05-10 13:48

District 4

Het is niet mogelijk om de trambaan vrij te houden. Tramverkeer stad uit wordt door
Papa's tegen gehouden. Trams stad in wordt langzaam door de echo 30/40 langs de
demo geleid.

31

21-05-10 13:50

District 4

start stoet Herengracht
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Gemeld aan Bravo 00 met het verzoek
om dit te verwijderen.
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32

21-05-10 13:52

District 4

Kop _.. Jet VijzelstraatlKeizersgracht

33

21-05-10 13:55

District 4

34

21-05-10 13:58

District 4

35

21-05-10 14:01

District 4

36

21-05-10 14:03

District 4

37

21-05-10 14:07

District 4

38

21-05-10 14:10

District 4

kop stoet Vijzelstraat/kerkstraat staart stoet Vijzelstraat/Keizersgracht
kop stoet le weteringdwarstraat staa rt stoet Prinsengracht
Kop stoet nieuwe weteringdwarsstraat staart stoet le weteringdwarsstraat
Er is een nette tekst op het houten panelen gespoten met verf. Onbekend wie vanuit de
demo dit gedaan heeft. Echo 30 sluit dit ko rt met de ordedienst.
Start stoet Heinekenbrouwerij.
Studenten die eerder achter in de demo ("tegendemo") liepen, lopen nu weer voor aan.
Echo 30 hee ft geadviseerd het spandoek niet uit te rollen.

District 4

Echo 30 heeft gesprek gehad met 4 "tegendemonstranten" van Baas in eigen beurs.. Zij
beroepen zich op vrijheid van meningsuiting en willen spandoek niet inrollen. We laten het
zoals het is omdat het de orde niet verstoo rt .

39

21-05-10 14:12

11111111111111111116

Echo 20 meldt dat er 300 demonstranten ontspannen op het Museumplein zitten te
luisteren naar de muziek. De Jonge Democraten delen met een aantal mensen flyers uit.
Echo 20 heeft een flyer in ontvangst genomen.
Kop stoet Hobbemastraat Sta rt stoet Hobbemakade

40
41

21-05-10 14:16

District 4

21-05-10 14:18

District 4

42

21-05-10 14:20

District 4

43

21-05-10 14:21

District 4

44

21-05-10 14:34

District 4

De "tegendemonstranten" rennen nu voor de demo uit richting podium.
Echo 30 heeft het spandoek van de Baas in eigen Beurs onder zich genomen i.v.m. de
ordeverstoring in de demo.
start sprekers museumplein

District 4

contact door Bravo 00 geweest met Stadsdeel i.v.m. klachten over te harde muziek.
Conce rt gebouw medewerkers hebben melding gedaan van de te harde muziek. Stadsdeel
neemt contact op met de organisatie van de manifestatie

21-05-10 14:34 District 4

contact door Bravo 00 geweest met Stadsdeel i.v.m. klachten over te harde muziek.
Concertgebouw medewerkers hebben melding gedaan van de te harde muziek. Stadsdeel
neemt contact op met de organisatie van de manifestatie

21-05-10 14:39 District 4

ijdt per ongeluk tegen paal op Museumplein met de
VC-3 wpnr. 7307. Flinke schade rechtsvoor.maakt schaderapport en stuu rt afschrift
naari111111.111111.an CCB/DE0.41111111.110n kennis telefonisch gesteld v

21-05-10 14:42 District 4

Echo 20 heeft flyers in ontvangst van: DIDF; Federatie van Democratische Verenigingen
van Arbeiders uit Turkije in Nederland. Dit heeft niets met demonstratie te maken omtrent
de stufi. Folder van de Jonge Democraten Rood: een fluitje aan een kleine fl

48

49

45

46

21-05-10 14:34

i

47

21-05-10 14:51 District 4

52

21-05-10 15:20 District 4

Echo 10 meldt dat door de ordedienst een spandoek van de tegendemonstratie met de
tekst "Liever goed onderwijs dan stufi"door de ordedienst weg is gehaald op hun initiatief.
Mocht het spandoek voor meer problemen gaan zorgen dan neemt de Echo 10 dit onder
Echo00: vliegtuig ve rt rekt tussen 15:45 en 16;00 uur vanaf Hilversum, alleen het vliegtuig
met spandoek, vliegtuig met varkentjes gaat niet vliegen vanwege de onbertrouwbaarheid
van de wind

50

21-05-10 15:40 District 4

Echo 00 heeft contact gehad met
OVD. Vliegtuig spandoek gaat wel de
lucht in tussen nu en 16.00 uur. Vliegtuig met varkentjes gaat niet de lucht in vanwege
onbetrouwbare wind.

51

21-05-10 15:43 District 4

53

21-05-10 15:44 District 4

vliegtuig komt nu over

55

21-05-10 15:45 District 4

54

21-05-10 15:45 District 4

tweede vliegtuig toch boven museumplein, gaat terug naar Schiphol
Tekst: I love sociaal leenstelsel jovd. nl

0111..■.r
011111.1.01

Vliegtuig met spandoek is boven Museumplein.
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21-05-10 16:00

District 4
District 4

59

21-05-10 16:50

District 4

111111111111

58

21-05-10 16:51

District 4

01111111•11.11111

60
61
62

21-05-10 16:52
21-05-10 16:55
21-05-10 16:55

District 4
District 4
District 4

63
64

21-05-10 16:55
21-05-10 16:59

District 4
District 4

65
66

21-05-10 17:07
21-05-10 17:07

District 4

67
68
70
69
71
72

21-05-10 17:09

District 4
District 4

21-05-10 17:12
21-05-10 17:14
21-05-10 17:21
21-05-10 17:24
21-05-10 17:25

District 4
District 4
District 4
District 4

111110•111111111111
ill1.11111.11111111

73
74

21-05-10 17:26
21-05-10 17:28

District 4

1111111111111=11

75

21-05-10 17:49

District 4

56

21-05-10 16:00

57

■11

11111111111111111111111

L,

1.4

11

I vjcvL. %.)LULICI

RC! JUtI1JQ L I - UO-Z UI U

9,011/

/*///1//4

Kle— opstootje bij podium, gaat echo eenheid naar toe
papa 20 gaat retour eigen onderdeel
mike 11 en 12 retour eigen onderdeel Chop heeft een deel van personeel weggestuurd
Spandoek van tegendemonstranten terug gegeven en tegendemonstranten gaan naar
huis
AC heeft korpsleiding en bestuur in kennis gesteld dat manifesatie rustig is verlopen
bike team retour eigen onderdeel
bike team retour eigen onderdeel
17:00 uur zal de muziek stoppen, orde dienst manifestatie zal studenten uit Groningen
begeleiden naar bussen
muziek gestopt
rest papa's retour
rest papa's retour
foxtrot 10, 20, 30 , 50 bedankt en retour eigen onderdeel
India 10 retour

District 4

District 4

VT/ V' II I Nr4

foxtrot 40 na dankzegging retour en alle echo eenheden naar PTO
Echo-eenheden gaan retour P.T.O.
bussen vertrekken richting Groningen
Chop ook opgeheven
Bravo 00 gaat afsluiten, alle eenheden worden bedankt voor hun inzet, manifestatie
zonder incidenten rustig verlopen
Buco's ook retour eigen onderdeel
Echo 00 sluit aan het P.T.O. voor de debriefing.
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Maandag 17 mei 2010

Vertrouwelijk
Algemeen commandant
Operationeel commandant/Chef Ordehandhaving
Chef Ondersteuning
Chef O•s•orin •
Commandant Vredeseenheid
Nr
Versie
Door
Datum

21 mei

waanaam en dienstbaar»

12:00 uur

17 mei 2010

Demonstratie Comité SOS van Dam naar Museumplein
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• Amsterdam-Amstelland

Operationeel Draaiboek

Polite Arnsterdarn - \mstellarid
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1.1 Algemeen
Op woensdag 9 juni 2010 vinden de Tweede Kamer Verkiezingen plaats. De manifestatie op het
Museumplein van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) moet dan ook tegen deze achtergrond
worden bezien. De LSVb roept zijn achterban op massaal naar het Museumplein te komen teneinde te
demonstreren tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het LSVb pleit juist voor
investeringen. Een aantal politieke partijen heeft in het partijprogramma aangegeven fors te willen
bezuinigen op het hoger onderwijs. Zij pleiten voor afschaffing van studiefinanciering en OV-kaart, extra
betalen voor een tweede studie alsmede het verhogen van de collegegelden. In plaats daarvan zou een
sociaal leningstelsel moeten komen naar evenredigheid van financieel draagkracht. Politieke partijen die
zich hier inmiddels voor hebben uitgesproken zijn de PvdA, VVD, GroenLinks en D66. De LSVb heeft zijn
achterban daarom inmiddels opgeroepen niet op de PvdA te stemmen. Door de LSVb wordt dit ontkend;
dit geluid is echter wel veelvuldig in de media te horen. De politieke partijen SP en TON ondersteunen de
studentenmanifestatie.

1.2 Beleidsuitgangspunten & tolerantiegrenzen
De standaard beleids- en tolerantiegrenzen zijn van toepassingen d.d. 15 mei 2010, zie bijlage.
Daarnaast zijn in overleg met het bestuur en OM op vrijdag 21 mei 2010 de aanvullende beleids- en
tolerantiegrenzen van kracht, te weten:
-Het gooien van bijvoorbeeld eieren, tomaten en appels e.d. naar personen zal kunnen leiden tot
aanhouding.
-Het gooien van eieren, tomaten, appels naar objecten en gebouwen kan, wanneer dit op grotere schaal
plaatsvindt, kunnen leiden tot aanhouding. Betreft dit het Amerikaans consulaat dan zal zeker tot
aanhouding worden overgegaan.
-Indien er gezien wordt dat personen vuurwerk met zich voeren, dan kan dit in beslag genomen worden.
Indien het afsteken van vuurwerk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen en of de veiligheid van
goederen kan worden overgegaan tot aanhouding.
-Indien de demonstranten afwijken van de afgesproken route, zal getracht worden om middels
communicatie de demonstranten te bewegen tot het volgen van de afgesproken route. Indien daar geen
gehoor aan wordt gegeven, dan zullen de demonstranten, voor zover mogelijk, door de politie fysiek
worden tegengehouden.

1.3 Communicatie
in overleg met de AC.

Communicatie zal verlopen via de externe voorlichter
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1.4 Feitelijke situatie optreden
1.4,1 Programma en tijdscherna

.

De LSVb roept zijn achterban op massaal naar het Museumplein te komen teneinde te demonstreren
tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het LSVb pleit juist voor investeringen. Op
het Museumplein zullen op een podiumwagen, gesitueerd op het grasveld tegen de Honthorststraat aan,
van 14:00 uur tot 17:00 uur sprekers aanwezig zijn. De sprekers spreken 20 minuten, afgewisseld door
20 minuten zang/dans van Wild FM. Als sprekers zijn benaderd politici, BN-ers en mensen uit de
onderwijswereld. Vanaf 16:00 uur zullen politic spreken. De volgende personen zullen komen:
>
>
>
>
>
>

>

dj WILD FM Hitradio
Karel van der Toorn (??), voorzitter UvA/HvA
Dave van der Pol, ASVA Studentenunie
Muziek: WILD FM: Lucky Charmes en Tony Verdult
Discussie voorzitters VSNU, HBO-raad en MBO-raad
Sijbolt Noorda, Doekle Terpstra (??), Jan van ZijI (??)
Eerste ronde Politieke discussie hoger onderwijs
Aanwezig: Marja van Bijsterveldt (CDA), Emiel Roemer (SP), Mark Harbers (WD),
Lot Feijen (Lijst 0/17), Tofik Dibi (GroenLinks), Marianne Thieme (PvdD)
(Bijna: Boris van der Ham (D'66), Plasterk/Hamer (PvdA), Ed Anker (CU). De PVV zal
hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig zijn)
Muziek: WILD FM: Lucien Foort

Ook willen de deelnemers aan de manifestatie op het Museumplein 1000 ballonnen oplaten. Een en
ander is na te lezen op de site van de LSVb: www.2lmei.nl . De organisatie heeft een eigen ordedienst,
gekleed in zichtbaarheidsvesten (100 personen).
Comité SOS verzamelt voorafgaand aan de manifestatie op het Museumplein om 12:00 uur op de Dam.
Er zal een geluidswagen met spandoeken op de Dam aanwezig zijn. De organisatie heeft een eigen
ordedienst, gekleed in zichtbaarheidsvesten (25 personen). Door de Rijks Universiteit Groningen is gratis
busvervoer vanuit Groningen geregeld voor studenten die in Amsterdam willen demonstreren. Zij zullen
"gelost" worden bij het Victoriahotel bij het Centraal Station en weer opgehaald bij de parkeergarage Pbus in de Paulus Potterstraat.
Door het LAKS wordt in opdracht van de JOVD, de jongerenpartij van de WD, een protestactie
gehouden, namelijk het uitstrooien boven het Museumplein vanaf 300 meter hoogte van een honderdtal
kleine parachuutjes met daaraan spaarvarkentjes en luchtreclame.

I. .2 Locatie
Manifestatie LSVb op Museumplein
Demonstratie Comité SOS van Dam naar Museumplein. Route: Dam, Paleisstraat, Spuistraat, Spui,
Singel, Munt, Vijzelstraat, Vijzelgracht, Weteringcircuit, Stadhouderskade, Hobbemakade,
Hobbernastraat, Museumplein. De route loopt langs een viertal universiteits- danwel hogeschool
gebouwen.
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Studenten hoger onderwijs, ouders en onderwijskoepels. Mogelijk dat ook studenten van het MBO
aanwezig zijn.
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P e rs

De manifestatie wordt ondersteund door Wild FM, een landelijke radiozender gericht op jongeren.

__ externe voorlichting, is die dag het aanspreekpunt aangaande mediazaken.
akt momenteel tv opnames bij de beredenen. Er zullen acht afleveringen gemaakt
worden. De kans bestaat dat de filmploeg met de ruiters meekomt naar de studentendemonstratie en/of
—manifestatie.
n

_5 Fiankerende evenemente

Alcohol/verkeerscontrole wijkteam Koninginneweg, late middagdienst

1. 4,6 Afspreken met pert ers
Zie hierboven de reeds genoemde aanvullende beleids- en tolerantiegrenzen.

1.5

Informatie optreden

De Vredeseenheid staat in contact met de organisaties LSVb en Comité SOS. Op dit moment is geen
informatie bekend, dat de evenementen anders dan veilig, ongestoord en ordelijk zullen verlopen.
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2.1 Doelstelling politieoptreden
Doelstelling van het politieoptreden is het voorkomen c.q. doen beëindigen van ongeregeldheden in de
openbare ordesfeer, een veilig, ongestoord en ordelijk verloop van de manifestatie/demonstratie en het
voorkomen cq opsporen van strafbare feiten.
De verantwoordelijkheid voor het veilig, ongestoord en ordelijk verloop van de manifestatie/demonstratie
is de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. De politie is slechts op de achterhand aanwezig.

2.2 Opdrachten Chefs en Commandanten
De COHA draagt zorg voor de vertaling van de beleidsuitgangspunten naar operationeel ordebeleid en
samenhang.
Ten tijde van de demonstratie is de COHA, in het kader van het veilig ongestoord en ordelijk laten
verlopen van de demonstratie, verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Daartoe bedient hij zich van de
onder 3.4.3. vermelde eenheden.
Hij dient voo rts adequaat te kunnen reageren op onvoorziene situaties.
De COHA treedt op bij dreigende ordeverstoringen en strafbare feiten.
•
Indien het verrichten van aanhoudingen niet mogelijk is, dient de ordeverstoring/het plegen van
strafbare feiten op andere wijze te worden beëindigd.
De Vredeseenheid heeft tot taak de vrede te bewaren tijdens de studentendemonstratie en —
manifestatie. Zij ziet er op toe, dat de demonstratie in beweging blijft en dat niet (langdurig) bij op de
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route bevindendende objecten wordt stilgestaan. Zij staat in contact met de organisaties, hebben met
hen werkafspraken gemaakt en dringen er bij deze organisaties op aan, ook tijdens het optreden, dat de
afspraken nagekomen worden. De vredeseenheid heeft afspraken gemaakt met LSVb, Comité SOS en
JOVD/LAKS.
De motorrijders van de DCIV en het biketeam begeleiden en houden toezicht op de demonstratie. Zij
zorgen ervoor, dat de demonstratie verkeerstechnisch beleid worden. Zij houden eventuele
verkeersstromen gescheiden. Na aankomst op het Museumplein houden zij toezicht in de ruime
omgeving van het Museumplein.
Eén groep ruiters draagt in eerste instantie zorg voor toezicht op en begeleiding van de demonstraties.
De andere groep ruiters is voor het houden van toezicht aanwezig op het Museumplein, waar de andere
groep ruiters na afloop van de demonstratie ook arriveert. Op beslissing van de COHA zorgen zij voor
ondersteuning bij een optreden van de ordebussen in het geval van ordeverstoringen/strafbare feiten.

De buurtregisseurs zullen contact houden met ondernemers op en rondom het Museumplein en fungeren
als Haarlemmer olie.
Speciale aandacht bestaat voor alle eenheden voor het
Honthorststraat op het Museumplein en het Amerikaans consulaat. Tijdens de begeleiding van de
demonstratie wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het afwijken van de afgesproken route door de
demonstratie, bijv. vanwege de mogelijkheid tot het "bezetten" van partijkantoren van politieke partijen.
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3.1

Scenario's
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3.2 Informatie Heli

3.3 Chef Ordehandhaving
33i
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De COHA zal meerijden met de demonstratie vanaf Dam naar Museumplein. De (toegevoegd) COHA zal
in het MOK op het Museumplein aanwezig zijn.

3.3.2 Demonstranten
De demonstranten, die van de Dam naar het Museumplein gaan, worden begeleid door de

inzet en ui4ongsstelling

Echoeenheden
Mikeeenheden
(motorrijders
en biketeaml_
Papaeenheden
Foxtroteenheden
Deltaeenheden
India 10
Hotel 10
CHOP-
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detachement

3. 3.

Gewei sra ortage

In de geweldsrapportage, voortvloeiend uit een optreden in groep- of ME- verband, dient de
(pelotons)commandant de namen en stamnummers van de betrokkenen die geweld hebben aangewend,
vast te leggen.]
Geweldsaanwending

Deze vordering gebeurt in principe door de pelotons- cq sectiecommandant. De commandant vordert in
dit geval driemaal.
"Hier spreekt de politie: Gehoorzaamheid aan de wet, verwijdert u (richting...), of geweld zal worden
gebruikt."
Het vervoer van arrestanten gaat via de tussenkomst van de COHA.

3.4 Opsporing
De afhandeling van arrestanten geschiedt door D4. Hiervoor is op vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei
personeel in dienst/op afroep beschikbaar. In het cellencomplex CNW is een detachement opsporing
aanwezig. Tevens is de calamiteitencontainer ter beschikking van de CHOP.

3,4.E

Aangifte

Van de volgende artikelen uit de APV en andere wetsartikelen kan gebruik worden gemaakt, zij bijlage.

3.4

Arr a nt nve g e

Op het Museumplein is arrestantenvervoer aanwezig. Arrestanten zullen worden overgebracht naar het
cellencomplex CNW.

Affiandeling Arrestante
Van elke aanhouding wordt door de verbalisant ter plaatse een volledig ingevulde aanhoudingskaart
opgemaakt.
Bij eventuele anonieme verdachten dient op de kaart de verdachte te worden beschreven
(signalement, kleding etc.). De verbalisant vermeldt naast zijn naam en stamnummer (indien grip
ook gripnr) ook de eenheid waar hij deel van uitmaakt, zodat hij/zij mobilofonisch of telefonisch kan
worden bereikt;
2. Vinden meer aanhoudingen plaats in één zaak, dan wordt van iedere verdachte een
aanhoudingskaart opgemaakt en volledig ingevuld. Duidelijk moet worden aangegeven, dat deze
verdachten bij elkaar horen en daarom dienen de aanhoudingskaarten bij elkaar te blijven en te
worden gekenmerkt;
3. Moet men zich beperken met het invullen van de kaart door de hectiek, dan meldt men dit aan de
Commandant Aanhoudings Eenheid of eigen Commandant, deze is dan verantwoordelijk voor de
tijdige afronding van de schriftelijke bescheiden, waaronder het aanhoudingsproces-verbaal.

1.

Zie brief BZK 19-12-2006
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4.

5.
6.
7.

Arrestantenvervoer wordt aangevraagd via de UCK. Het arrestantentransport van AZ maakt van
iedere verdachte 2 polaroidfoto's. Één foto wordt gehecht op de aanhoudingskaart en de andere foto
wordt ter beschikking gesteld van de verbalisant: dit — samen met de aanhoudingskaart —
vergemakkelijkt voor de verbalisant het `terughalen' van de redenen die tot de aanhouding hebben
geleid,
Eventuele fouillering van een aangehouden verdachte wordt in een plastic zak gedaan; deze zak
wordt voorzien van een stikker met de naam van de verdachte;
Alle aangehouden verdachten worden overgebracht naar het cellencomplex CNW.
Bij het ontbreken van de benodigde gegevens op de aanhoudingskaart, wordt contact
opgenomen met de AC. Er wordt geen verdachte heengezonden zonder overleg met AC;
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4.1 Kledingvoorschriften
Alle eenheden zijn gekleed in het dagelijkse tenue, inclusief hoofddeksel. Zij zijn uitgerust met een
C2000 portofoon en gekleed in het zichtbaarheidsvest. De ruiters zijn gekleed "halfom".

4.2 (De)Briefing
Op donderdag 20 mei om 14:00 uur zullen de commandanten op locatie wijkteam Amstelveen Noord
worden gebriefd. Voorafgaand aan het optreden op vrijdag 21 mei briefen deze commandanten hun
eigen personeel.

4.3 Verzorging
Er is een Hotel 10 aanwezig, voorzien van toiletunit. Tevens wordt aan een ieder een lunchpakket
uitgereikt.

4.4 Middelen
De commandovoering zal plaatsvinden vanuit het MOK op het Museumplein. Tevens heeft de COHA de
beschikking over een eigen gerasterde bus. De Vredeseenheid wordt aangestuurd vanuit de VC3. Elk
district levert een gerasterde ordebus. De leden van de ordebussen zijn uitgerust met de lange
wapenstok.
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5.1 Organogram SGBO

Aileen voor intern gebruik

12

vertrouwelijk

Politie Amsterdann ,-Amstelland

Operationeel Draaiboek

5.2 Detachement, opkomstlocaties personeel
Alle detachementen van COO:
http://amlkorpsnet/diensten/DEO/CCB/Korpscoordinatie /Informatie/Map 1 /Detachementen 2010.aspx
Dienstverband 11:00-19:00 uur

arrestantenvervoer
arrestantenafhandeling
cadi met toiletunit

5.3 (Doorlopend) journaal
Er is ten behoeve van dit o treden een doorlo end 'ourmaal aanwezi , waarvan in het MOK emaakt
kan worden.
. Er is geen UCK.
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5.4 Verbindingschema
Er is een verbindingschema voorhanden, versie 3. Zie bijlage.

Meen voor intern gebruik

14

vertrouweliik

Operationee,1 Draaiboek

Politie Amsterdam-Arnstelland

5.5 Telefoonlijst
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Standaard Beleidsuitgangspunten en
tolerantiegrenzen voor grootschalig politieoptreden
bij openbare ordeverstoringen (15 mei 2010)
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Dagelijks vinden er verstoringen van de openbare orde en rechtsorde plaats. De verstoringen zijn zeer
divers, van drugsoverlast tot rellen tussen voetbalhooligans en bij ontruimingen van kraakpanden. Deze
beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen zijn van toepassing op (dreigende) grootschalige
verstoringen en niet op het reguliere optreden van de politie en gelden op het grondgebied van de
politieregio Amsterdam-Amstelland.
Openbare orde
Iedere (grootschalige) gebeurtenis veroorzaakt een inbreuk op de dagelijkse gang van zaken: een
evenement, een demonstratie of een voetbalwedstrijd.
De aard en omvang waarin de openbare orde wordt verstoord hangt van vele factoren af en vragen om
een gepaste reactie van de overheid. De reactie verschilt per situatie. Bij de overweging wel of niet op te
treden en op welke wijze dit moet gebeuren, zijn tijdstip, locatie en omstandigheden mede bepalend. Zo
is op een uitgaansavond de dynamiek op straat anders dan op een doordeweekse avond. Ook de plaats
is bepalend voor de inschatting van de openbare orde. De voorkoming en bestrijding van
wanordelijkheden in de nabijheid van bijvoorbeeld het Amerikaanse consulaat vergt zwaardere
maatregelen dan op andere plaatsen het geval is. Daarnaast kunnen in bepaalde omstandigheden
sommige uitingen en gedragingen leiden tot onverantwoorde maatschappelijke polarisatie en
ordeverstoringen tussen groepen en individuen, waardoor bepaalde uitingen en gedragingen, die op
zichzelf niet strafbaar zijn, tijdelijk op bepaalde plaatsen niet worden toegestaan. Dit ter voorkoming van
onverantwoorde spanning of polarisatie. Er bestaat derhalve geen absolute norm voor de openbare orde.
In de afgelopen jaren is door de burgemeesters van de gemeenten in de regio, de hoofdofficier van
justitie en de hoofdcommissaris van politie op basis van opgedane ervaringen beleid ontwikkelt ten
aanzien van inbreuken op de openbare orde; wat wordt wel en wat wordt niet toegestaan. De vertaling
van dit beleid met betrekking tot het politieoptreden staat bekend als "tolerantiegrenzen". De
beleidsuitgangspunten en de tolerantiegrenzen worden gezamenlijk de standaard beleidsuitgangspunten
en tolerantiegrenzen (B&T) genoemd.
Expliciet staat uitgewerkt wat de uitgangspunten zijn bij voorzienbare en onvoorzienbare openbare
ordeverstoringen.
Vaststelling en reikwijdte
Een specifieke gebeurtenis (denk hierbij aan demonstratie of evenement) kan aanvullende maatregelen
vergen. Deze worden dan specifiek voor die gebeurtenis vastgesteld en worden voor dat moment
toegevoegd aan de standaard B&T..
In de bijlage zijn aanvullend op de standaard B&T, B&T voor voetbalgerelateerde situaties opgenomen.
Het betreft een standaard aanvulling op de B&T en zijn altijd van toepassing in deze specifieke situatie.
De B&T moeten voor elk grootschalig optreden vastgesteld worden door het bevoegde gezag. Als een
optreden niet voorzienbaar is en acuut ingrijpen geboden is, vormen de in dit document opgenomen
standaard B&T de basis voor het optreden. In dergelijke situaties wordt het bevoegde gezag zo snel
mogelijk geïnformeerd.
Onderhavige standaard B&T zijn in de vergadering van het Regionaal College d.d. 26 april 2010
vastgesteld en gelden voor alle gemeenten op het grondgebied van de politieregio AmsterdamAmstelland en maken, indien van toepassing, deel uit van de draaiboeken voor grootschalig
politieoptreden.
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Evaluatie
De B&T-grenzen worden in 2012 geëvalueerd.
In hoofdstuk 2 worden de algemene beleidsuitgangspunten uiteengezet. In hoofdstuk 3 zijn de
tolerantiegrenzen opgenomen, die de beleidsuitgangspunten concretiseren voor het politieoptreden.
Hoofdstuk 4 bevat de voorwaarden en wettelijke grondslag voor het aanwenden van geweld door de
politie. Tenslotte zijn in de bijlagen de wetsartikelen voor de aanwending van geweld en de aanvullende
B&T bij voetbal toegevoegd.
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Er moet een einde gemaakt worden aan de ordeverstoring. Bij iedere verstoring wordt de mate van
inbreuk op het reguliere leven en de rechtsorde op het grondgebied van de politieregio AmsterdamAmstelland, zorgvuldig afgewogen tegen de consequenties van het optreden tegen die inbreuk.
Van groot belang hierbij zijn de in de Nederlandse democratische rechtsstaat geldende grondrechten
zoals vrijheid van meningsuiting, vergadering en betoging. Alleen in bijzondere omstandigheden mogen
deze rechten beperkt worden. Dit houdt in, dat een inbreuk op de rechtsorde geaccepteerd moet worden,
mits de belangen van anderen hierdoor niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad.
Bevoegd gezag
De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde (art. 12 Gemeentewet) en de
hoofdofficier van justitie met de opsporing en vervolging van strafbare feiten (handhaving rechtsorde).
Onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag treedt de politie op. De burgemeester en de
hoofdofficier van justitie kunnen de politie in aanvulling op de algemene uitgangspunten, nadere
aanwijzingen geven. De handhaving van de openbare orde betreft een samenspel van de drie partijen en
daarom is afstemming en het maken van afspraken in driehoeksverband essentieel.
Burgemeester

Voor de handhaving van de openbare orde beschikt de burgemeester over
bevoegdheden die zijn belegd in de wet. De wettelijke grondslag is
hoofdzakelijk te vinden in de Gemeentewet, de Politiewet en de wet Openbare
Manifestaties. Naast het gebruik van reguliere bevoegdheden, geeft de wet de
burgemeester ook noodbevoegdheden. Hij kan bij (een ernstige vrees voor)
verstoring van de openbare orde bevelen geven die noodzakelijk zijn voor
handhaving van de openbare orde. In art. 12 van de Politiewet is bepaald dat
de politie onder gezag van de burgemeester optreedt bij de handhaving van de
openbare orde en de grondslag voor het politieoptreden staat in art. 2 van de
Politiewet.
In geval van verstoring van de openbare orde treedt de politie niet op dan na opdracht van de
burgemeester, tenzij de veiligheid acuut in gevaar is. De burgemeester wordt dan zo snel mogelijk
geïnformeerd.
Openbaar Ministerie c.q. de hoofdofficier van justitie
Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Indien zich bij
openbare orde verstoringen strafbare feiten voordoen, is het Openbaar Ministerie (c.q. de hoofdofficier
van justitie) derhalve verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van de strafbare feiten.
Voor het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde valt de politie onder het gezag van de hoofdofficier
van justitie. De politie voe rt de taken die zij hebben in het kader van het voorkomen, beëindigen en
opsporen van strafbare feiten onder regie, gezag en verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Beleidsuitgangspunten
Bij de beëindiging van de verstoring spelen nadrukkelijk de beginselen van propo rt ionaliteit en
subsidiariteit een rol. Het optreden dient in verhouding tot het beoogde doel te staan en het doel kan niet
op een andere wijze worden bereikt. Het uitgangspunt is dat een politieoptreden gericht is op het
voorkomen van escalatie en wanneer nodig op het bevorderen van de-escalatie.
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Algemeen
Hieronder volgen een aantal algemene uitgangspunten:
Er mogen geen ordeverstoringen en/of vernielingen plaatsvinden;
•
Het optreden van de politie is in eerste instantie gericht op algemeen preventief toezicht en draagt bij
•
aan een veilig, ordelijk, ongestoord en indien van toepassing waardig verloop van een voorzienbare
of onvoorzienbare gebeurtenis;
Wrijvingen tussen en/of confrontaties van actievoerders en anderen worden voorkomen;
•
In beginsel worden strafbare feiten opgespoord en vervolgd, bij overtredingen is het optreden primair
•
gericht op het beëindigen daarvan; bij misdrijven is het optreden primair gericht op aanhouding c.q.
opsporing.
Bij het volgende wordt direct opgetreden:
•
Bij hinderlijk gedrag en/of agressie en geweld tegen hulpverleners;
•
Bij geweld tegen personen, voertuigen, goederen en voorwerpen;
•
Tegen plunderingen dan wel vernielingen;
•
Tegen degene die een politieoptreden tracht te beletten, belemmeren of verijdelen;
•
Wanneer een door de politie geformeerde afzetting wordt doorbroken of dreigt te worden
•
doorbroken.
Bij blokkades2 van doorgaande vaar- en verkeerswegen.
•
Tegen barricades3 op de openbare weg wordt, na gegeven opdracht van de burgemeester,
•
opgetreden.
Het opzettelijk niet opvolgen van bevelen of vorderingen van de politie kan strafbaar zijn op grond
•
van artikel 184 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Het betreft in dit geval bevelen en vorderingen, die
voortvloeien uit wettelijke voorschriften die uitdrukkelijk voor politieambtenaren de bevoegdheid
scheppen tot het geven van bevelen of het doen van vorderingen;
Het opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van handelingen die door de politie worden
•
ondernomen ter uitvoering van de politietaak op grond van artikel 2 Politiewet kan overtreding van
artikel 184, lid 1 (2e zinsdeel) Wetboek van Strafrecht opleveren. Het met geweld of bedreiging met
geweld tegen die handelingen verzetten, kan strafbaar zijn op grond van artikel 180 Wetboek van
Strafrecht4.
Manifestatiess
De beleidsuitgangspunten m.b.t. manifestaties (inclusief demonstraties) zijn:
Met betrekking tot een niet via de formele weg aangekondigde (tegen)demonstratie zal door de
•
burgemeester besloten worden of en zo ja op welke wijze opgetreden wordt.
Tegen een verboden manifestatie wordt op een door de burgemeester te bepalen wijze opgetreden.
•
Bij een tegendemonstratie mogen, in verband met gevaar voor openbare ordeverstoringen, de
•
demonstranten van de ene partij niet in de nabijheid van de andere demonstratie komen.
Tegen groepen demonstranten die buiten een aangewezen locatie gaan demonstreren, zal de politie
•
in opdracht van de burgemeester optreden.
Uitingen
De beleidsuitgangspunten m.b.t. uitingen zijn:
Tegen uitingen waardoor de openbare orde wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, wordt in
•
opdracht van het bevoegd gezag opgetreden.
De officier van justitie oordeelt over de mogelijke strafbaarheid van uitingen.
•
Tegen strafbare beledigende, discriminerende of opruiende leuzen wordt in beginsel opgetreden,
•
maar alleen in (voorafgaande) opdracht van het bevoegd gezag. Indien mogelijk en voor zover
voorzienbaar, worden hierover afspraken gemaakt voorafgaand aan de demonstratie.
Discriminerende of racistische uitingen, gericht op specifieke bevolkingsgroepen, groepen personen
•
in Nederland, personen en instituties, moeten getoetst worden op strafwaardigheid. Indien mogelijk
en voor zover voorzienbaar worden hierover afspraken gemaakt voorafgaand aan de demonstratie.

Met blokkade wordt een menselijke blokkade bedoeld.
Met barricade wordt een materiele blokkade bedoeld.
4 Het opzettelijk niet opvolgen van bevelen of vorderingen, gebaseerd op artikel 2 van de Politiewet, is niet strafbaar
op grond van artikel 184 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Artikel 2 van de Politiewet 1993 bevat een algemene
taakomschrijving voor de politie en kan niet worden gezien als een wettelijk voorschrift om een bevel of vordering te
doen waaraan op straffe van overtreding van artikel 184, lid 1 Wetboek van Strafrecht moet worden voldaan
5 Manifestaties zoals bedoeld in de APV en WOM
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•
•

Bij grootschalige racistische spreekkoren kan de manifestatie op last van de burgemeester worden
beëindigd.
Voor de strafbaarheid van een symbool is het nodig dat er met het symbool een discriminerende
boodschap wordt uitgedragen. Om te bepalen of een symbool een discriminerende boodschap
uitdraagt, moet de betekenis van het symbool in combinatie met de omgeving waarin het symbool
wordt getoond worden geduid. In de praktijk is een aantal symbolen (zoals het hakenkruis) snel
strafbaar, desondanks bestaat er de mogelijkheid dat met het teken een andere dan discriminerende
betekenis wordt uitgedragen. Tegen symbolen met een discriminerende betekenis, die als strafbaar
worden beoordeeld door de officier van justitie, treedt de politie op.
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Tol .^-^'ra nti egrenmen
De tolerantiegrenzen vloeien voort uit de beleidsuitgangspunten en zijn de vertaling van het
geformuleerde beleid in een instructie voor het politieoptreden. Gegeven de beschikbare informatie
kunnen gelet op de omstandigheden aanvullende afspraken gemaakt worden voor een specifieke
gebeurtenis.
Algemeen

De algemene tolerantiegrenzen zijn:
Een optreden is gericht op het voorkomen van escalatie en wanneer nodig op het bevorderen van
•
de-escalatie;
In geval van overtredingen is het optreden in de eerste plaats gericht op beëindiging van de
•
overtreding en verwijdering van ordeverstoorders ter plaatse;
Bij misdrijven is het optreden van de politie primair gericht op aanhouding. Indien nodig, kan de
•
politie op een later tijdstip dan het pleegmoment tot aanhouding van de verdachte(n) overgaan, in
overleg met de officier van justitie;
Bij een "te groot" aantal ordeverstoorders kan het optreden van de politie gericht zijn op het doen
•
stoppen van de misdrijven en het verwijderen van de personen uit de omgeving, in overleg met
het bevoegde gezag;
Bij hinderlijk gedrag en/of agressie en geweld tegen hulpverleners is het optreden gericht op
•
beëindiging daarvan en op aanhouding;
Manifestaties

Tolerantiegrenzen m.b.t. manifestaties (inclusief demonstraties) zijn:
Bij een (beginnende) demonstratieve actie, bestaat het optreden van de politie uit het leggen en
•
onderhouden van persoonlijke contacten met de actievoerders, met als doel te trachten hen te
overreden de aanwijzingen van de politie op te volgen;
Bij blokkades van doorgaande verkeerswegen of waterwegen is het optreden van de politie gericht
•
op het beëindigen van blokkades bijvoorbeeld door middel van het wegdragen, wegduwen of
wegslepen;
Indien de actievoerders overgaan tot een geweldloze blokkade, sit down actie, of iets desgelijks, is
•
het politieoptreden erop gericht deze zo mogelijk zonder toepassing van geweld te beëindigen
bijvoorbeeld door de actievoerders weg te dragen, weg te duwen of weg te slepen. Alvorens
hiertoe wordt overgegaan dient gevorderd te worden dat de demonstranten zich verwijderen en
dat de politie hen anders zal verwijderen;
Indien het een locatie betreft die niet daadwerkelijk gebruikt hoeft te worden of als er een
•
alternatieve toegang voorhanden is, wordt niet tegen een demonstratie of een geweldloze
menselijke blokkade opgetreden;
Indien actievoerders zich aan de hekken rondom de locatie vastketenen worden zij in principe
•
ongemoeid gelaten, tenzij dit bijvoorbeeld toegangshekken betreffen;
Indien actievoerders zich aan toegangshekken vastketenen worden zij (zo nodig bij herhaling)
•
losgeknipt, om ze in geval van nood snel te kunnen verwijderen. Bij herhaling van het vastketenen
kan zonodig tot inname van de kettingen worden overgegaan op grond van de handhaving van de
openbare orde;
Het optreden van de politie bij opgeworpen barricades zal in beginsel in de eerste plaats bestaan
•
uit het zo mogelijk zonder toepassing van geweld verwijderen van de demonstranten uit de
omgeving van de barricades bijvoorbeeld door de demonstranten weg te dragen, weg te duwen of
weg te slepen. Alvorens hiertoe wordt overgegaan dient gevorderd te worden dat de
demonstranten zich verwijderen en dat de politie hen anders zal verwijderen. Daarna zal de
barricade verwijderd worden.
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Uitingen

Tolerantiegrenzen m.b.t. uitingen zijn:
Indien door het meevoeren of ophangen van spandoeken, vlaggen, voorwerpen of stoffen en/of
•
het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en/of het verspreiden van pamfletten en/of het
aanheffen van spreekkoren de openbare orde ter plaatse wordt verstoord of dreigt te worden
verstoord, of als een dergelijke uiting strafbaar is, is het optreden van de politie in eerste instantie
gericht op het aanhouden van de verdachten en in het beslag nemen van de betreffende
voorwerpen. Is het aanhouden van de verdachten gelet op het aantal niet mogelijk, dan is het
optreden gericht op het verwijderen van de verdachten en/of in beslag nemen van de betreffende
voorwerpen. Dit is ook het geval als er sprake is van een tekst met een grof beledigend,
discriminerend of opruiend karakter;
Verbranding van nationale vlaggen is op zichzelf niet strafbaar, tenzij het leidt tot de verstoring van
•
de openbare orde. In dergelijke gevallen kan de politie de vlag in het belang van de openbare
orde, krachtens artikel 2 Politiewet en de geldende jurisprudentie6, zonder vordering in beslag
nemen. De inbeslagname geschiedt dan niet in een strafrechtelijk kader, maar ten behoeve van
de handhaving van de openbare orde.

6

Rode Vlag arrest HR 22 februari 1977, NJ 1977, 288, LJN AC5895.
-
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Op grond van artikel 8 van de Politiewet 1993 is de politie bevoegd om onder voorwaarden geweld aan
te wenden.? De aanwending van geweld is toegestaan als het doel niet op een andere manier kan
worden bereikt (subsidiariteit) en als het aangewende geweld, ook voor wat betreft de daaraan
verbonden risico's, in verhouding staat tot het te bereiken doel ( proportioneel). Tevens dient de
aanwending van het geweld zoveel mogelijk voorafgegaan te worden door een waarschuwing. De
bevoegdheid om geweld aan te wenden geldt op grond van de artikel 58 en artikel 59 van de Politiewet
1993 ook voor de Koninklijke Marechaussee, respectievelijk andere onderdelen van de krijgsmacht die
bijstand verlenen aan de politie.
Hoofdstuk 2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon
opsporingsambtenaren bevat nadere regelgeving voor het gebruik van geweldmiddelen. Ingevolge de
Ambtsinstructie moet het geweldmiddel rechtens aan de politieambtenaar zijn toegekend en moet deze
ook geoefend zijn in het gebruik van het geweldmiddel. Daarnaast bevat de Ambtsinstructie regels voor
het gebruik van specifieke geweldmiddelen zoals het vuurwapen, pepperspray en traangas.
Ingevolge artikel 6 van de Ambtsinstructie is inzet van de Mobiele Eenheid, waaronder begrepen het in
een dergelijk verband optreden van beredenen, hondengeleiders, het gebruik van traangas en
vuurwapens slechts geoorloofd na toestemming van het bevoegd gezag. Bij een voorzienbaar
grootschalig optreden wordt een draaiboek opgesteld, In dit draaiboek wordt in de B&T- grenzen vermeld
onder welke omstandigheden bepaalde geweldsmiddelen mogen worden ingezet.
In het algemeen geldt dat behoudens gevallen van noodweer, geweld alleen wordt aangewend in
opdracht van de leidinggevende ter plaatse (meerdere), die ook bepaalt welk geweldmiddel wordt
gebruikt.
Zoals hiervoor reeds vermeld is, dient de aanwending van geweld zo mogelijk voorafgegaan te worden
door een waarschuwing. Indien het een groep personen betreft waartegen zo nodig met geweld zal
worden opgetreden, dient op niet mis te verstane wijze driemaal te worden gewaarschuwd en wel met de
tekst: "gehoorzaamheid aan de wet, verwijdert u, of geweld zal worden gebruikt". Zoveel mogelijk dienen
de sommaties tijdens de actie herhaald te worden om met name nieuwsgierigen te wijzen op de risico's
die zij lopen als men zich binnen het actiegebied blijft ophouden.
Indien geweld is gebruikt, dienen de aanleiding, het geweld dat gebruikt is en het gevolg gemeld te
worden. Indien geweld is aangewend onder leiding van een meerdere, draagt deze zorg voor deze
melding.

Artikel 8 Politiewet93
1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bevoegd in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening geweld te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het
gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan
het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
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Mandatering
de Politiewet
art. 8, bevoegdheid aanwenden geweld
art. 58,
art. 59,
art. 60,
de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon
opsporingsambtenaar
art. 4, bevoegdheid aanwenden geweld
art. 5, optreden onder leiding van meerdere
art. 6, ME of AT
art. 7, gebruik vuurwapen
art. 8, gebruik automatisch vuurwapen
art. 9, scherpschutters
art. 11, trekken van vuurwapen
art. 12, waarschuwing
art. 13, gebruik CS traangas
art. 14, gebruik waterwerper
art. 15, gebruik politie surveillancehond
art. 16, gebruik elektrische wapenstok
art. 17, rapportage geweldsaanwending
art. 18, rapportage geweldsaanwending onder leiding van meerdere
art. 19, afhandeling rapportage
het besluit beheer regionale politiekorpsen (Artikelen 6, 8 en 9 van het besluit beheer
regionale politiekorpsen)
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WETBOEK VAN STRAFRECHT

Art. 137c Sr
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over
een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door
twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie opgelegd.

Art. 137d Sr
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie
van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun
godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door
twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie opgelegd.

Art. 137e Sr
1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep
mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensove rt uiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid
of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of
discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras,
hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat,
aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking
van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door
twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie opgelegd.
3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit a rt ikel, in zijn beroep begaat en er,
tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sede rt een vroegere veroordeling van de
schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van
dat beroep worden ontzet.

Art. 137f Sr
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie
van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Art. 141 Sr
1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestra ft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestra ft :
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij
opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge
hee ft ;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat
geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
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3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat
geweld de dood ten gevolge hee ft .
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Art. 143 Sr
Hij die door geweld of bedreiging met geweld een geoorloofde openbare vergadering of betoging
verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de
derde categorie.

Art. 144 Sr
Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis een geoorloofde openbare
vergadering opzettelijk stoort, of door het verwekken van wanorde een geoorloofde betoging opzettelijk
stoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede
categorie.

Art. 145 Sr
Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij een geoorloofde openbare samenkomst tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging, hetzij een geoorloofde godsdienstige of
levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Art. 146 Sr
Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis hetzij een geoorloofde openbare
samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, hetzij een geoorloofde godsdienstige of
levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid opzettelijk stoort, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Art. 180 Sr
Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke
verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Art. 184 Sr
1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan
door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of
bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige
handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet,
belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie.
2. Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die,
krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast.
3. Met een vordering of handeling als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld een vordering of
handeling van de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een
verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek
van Strafvordering. Onder schipper wordt begrepen hij die het hoogste gezag uitoefent op een
overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangewezen installatie.
4. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling van de schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan de gevangenisstraf
met eenderde worden verhoogd.

Art. 186 Sr
Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door
of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
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Art. 285 Sr
1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen
een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor
gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van
diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen
het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

Art. 300 Sr
1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie.
2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hee ft , wordt de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.
4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Art. 350 Sr
1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort,
vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestra ft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele
aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

Art. 461 Sr
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor
hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft
met geldboete van de eerste categorie.

Alleen voor intern gebruik
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ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Artikel 2.2 Samenscholing, ongeregeldheden, ordeverstoring en samenkomsten
1. Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw of
vaartuig deel te nemen aan een samenscholing of in groepsverband dan wel
afzonderlijk onnodig op te dringen, anderen lastig te vallen, te vechten of op andere
wijze de orde te verstoren.
2. Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw of
vaartuig een zaak bij zich te hebben waarvan aannemelijk is dat deze is meegebracht
of aanwezig is om de orde te verstoren dan wel schade aan zaken of letsel aan
personen toe te brengen.
3. Degene die op of aan de weg bij een gebeurtenis die tot toeloop van publiek
aanleiding geeft of bij enig voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te
ontstaan aanwezig is dan wel zich in de richting van die gebeurtenis of dat voorval
begeeft, vervolgt op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie direct zijn weg in de
aangegeven richting.
Artikel 2.48 Verbod ordeverstorend gedrag
Het is verboden de openbare orde te verstoren bij een evenement, een optocht, of een voetbalwedstrijd
als bedoeld in dit hoofdstuk.

voor intern ge^:,^°^.^á!^
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ARTIKELEN WET OPENBARE MANIFESTATIES:
Artikel 2
De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot
beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering
en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van
het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Artikel 6
De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging,
vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in
acht moeten nemen.
Artikel 7
De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond
te beëindigen en uiteen te gaan, indien:
a. de vereiste kennisgeving niet is gedaan, of een verbod is gegeven;
b. in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing;
c. een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert.
Artikel 11
1. Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
a. het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet is gedaan of waarvoor
een verbod is gegeven;
b. handelen in strijd met een voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, met een
aanwijzing als bedoeld in artikel 6 en artikel 9, tweede lid, of met een opdracht als bedoeld in artikel 7,
artikel 8, eerste lid, en artikel 9, derde lid.
2. De feiten zijn overtredingen.

Aileen voor i n te rn gebruik
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Vergunningen OR

01/12 2010 14:10 FAX 0205524519
Bezoekadres
Amstel 1
1011 Pil Amsterdam
Sector Openbare Ruimte
Afdeling Gebruik/
Vergunningen

x
x
x

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

Kennsgeving (als b'e'doeld in artikel 2.9 en 212 APB
Van hei houden van èen optocht/betoging
in de gemeente Amsterdam.

Tenminste 3 weken voor de opstelling van de optocht of 24 uur voor de opstelling van de betoging d
samenkomst het gehele formulier in leveren bij het Stadhuis, Stadsdeel Amsterdam Centrum, kamer
0161 tussen 0830 uur en 1520 uur. Buiten deze tijden kunt u de kennisgeving afgeven bij de chef van
de Centrale Meldkamer op het Hoofdbureau van Politie.

WA s

Naam organisatie

a (€

Naam contactpersoon
Contactadres
Postcode en -plaats

De demonstratie, betoging dan wel optocht zal plaatsvinden op:

Ioote

Datum
Start van

Zo 1

Tijdvan/ v$

tot

'

Naar

500o

Deelnemersaantai

wwM■. ■1■r.... .=•i-i.

- --------

irv

overige informatie
• Worden er toespraken
gehouden?

.!a
•

0 Nee Zo ja, waar'?

Samenstelling van de optocht
/demonstratie (muziekkorpsen, geluidswagen(s), (kop-)spandoeken)

^'^s

Hoe waarborgen de
organisatoren voor een
regelmatig verloop van
de optocht/betoging
(ordebegeleiding, instructie
van de deelnemers)

^....r.,--^

&/ÔO

Doelstelling van de optocht! /
betoging
t

-PA)

e'^

?uí,vialAm?sv

^^ ^^.

Opt!

tz-e/r✓

. .

rn •

Te volgen route (denk aan
éên richtingsverkeer)

Opmerking(en)
Handtekening van de
organisator
De organisatoren) verklaart (verklaren) ermee bekend te zijn dat:
1, Niet mag worden afgeweken van de vastgestelde datum, route(s), plaats(en) en tijdstip(pen)
van opstelling en/of ontbinding en de wijze van samenstelling van de optocht/demonstratie.
2. De datum en het uur van indiening van het opgemaakte bewijs van ontvangst is bepalend
voor de vaststelling van hettijdstip van de indiening van deze kennisgeving.
(Onderstaande niet invullen)
Datum en tijd van inlevering
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.
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•

•
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ADVIES VEILIGHEIDSMAATREGELEN EVENEMENT

Coördinatie Openbare Orde
tel. 020-5592367
fax. 020-5593035
e-mail: korpscoordinatie@amsterdam.politie.n1
Evenementnummer

18447

Datum verzending

3 december 2010

Naam

•

.

_

Evenement

Demonstratie tegen bezuinigingen onderwijs

Datum
Tijdstip

10 december 2010
13.00 — 16.00

Lokatie evenement

Aard en onderwerp van het
evenement

Verzamelplaats Dam
Route: Dam, Paleisstraat, Spuistraat, Koningsplein,
Muntplein, Rokin, Dam
Demonstratie van studentenvereningen tegen
bezuinigingen in het onderwijs en voor investeringen

Bijzonderheden van het
evenement
Te verwachten VIP's

Podium op de Dam, Spandoeken eigen ordedienst
Contactpersoon
n.v.t.

Veiligheidsmaatregelen Vip's

n.v.t

Hoeveel personen worden
verwacht
Media aandacht.
(verwachting)
Dreigingsanalyse / Inzetadvies
> NCTB
> RID

5000
•
Onbekend

Te nemen maatregelen door
wijkteam (advies)

Voldoende geuniformeerd toezicht, nader te bepalen
door DC district 1

Speciale maatregelen

Nntb
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Demonstratie tegen bezuinigingen in het onderwijs
Datum en tijdstip:
Plaats

10-12-2010 van 13.00 uur tot 16.00 uur
Middendamterrein.

Doel: Ageren tegen het kabinetsbeleid om te bezuinigingen in het onderwijs.
Deelenemers: Studenten en onderwijsgevend personeel van de Hoge school te Amsterdam, de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam en anderen uit het
onderwijs. Opgeroepen zijn docenten en studenten van middelbaar- en hoger
onderwijs in en rond Amsterdam.
Verwachte Aantal:

6000 deelnmers.

Om 13.00 uur is de aanvang van de demonstratie. Vanaf een podium, die geplaatst wordt op het
Middendamterrein nabij de Kalverstraat worden speeches gehouden. Tevens staan daar
2 partytenten, 2 bestelbusjes en er is een geluidsinstallatie aanwezig.
Gesproken wordt door personeel van universiteiten en /of Hoge school en politici.
Tot op heden komen de volgende politici:
Tanja JADNANASING
Tweede kamerlid fractie PvdA
Jesse KLAVER
Tweede kamerlid fractie Groen Links
Jasper van DIJK
Tweede kamerlid SP
Annemiek LUCAS
Tweede kamerlid VVD
Plm. 14.30 uur Aanvang optocht. Vanaf het Middendamterrein wordt er via de Paleisstraat, Spuistraat
Spui, Rokin gelopen naar het Middendamterrein. Daarna zullen er nog enkele mensen
het woord voeren op de Dam. Om 16.00 uur is de demonstratie ten einde.
16.00 uur

Einde demonstratie.

Organisatie:

De organisatie is in handen van de ASVA, een studenten vakbond.
Met de organisatie zijn afspraken gemaakt om de kerstboom midden op hnet
middendamterrein vrij te houden.
Voor de demonstratie hebben zij een ordedienst bestaande uit 100 man/vrouw, die
herkenbaar zijn aan hesjes. (kleur vooralsnog niet bekend)
Voorts is er met de organisatie afgesproken dat de eigen ordedienst in eerste instantie
zal optreden.
Door de organisatie worden hekken geplaats op een afsTand van ongeveer 5 meter van
de houten schutting rond het Koninklijk Paleis.
(zie telefoonlijst)
Aanspreekpunt voor de politie is Dhr.

Optreden politie:

Ophet middendamterrein:

.^^;-.....

Optocht:

Gedurende de optocht::

,. . _.-.
.

Gedurende de optocht zorgen de motorrijders voor een vlotte en veilige
doorgang van de demonstratie.
Aandachtspunten:

Koninklijk Paleis Het paleis blijft in principe open voor het publiek.
Daartoe wordt door middel van hekken een vrije doorgang gecreerd van
minimaal 5 meter.
De ordedienst houdt toezicht bij de hekken.
Kerstboom Op het middendamterrein staat zoals ieder jaar een grote
kerstboom. Voorkomen dient te worden dat deze boom vernield wordt.
Gedurende de optocht komt de optocht langs de universiteit op het
Spui.(Maagdenhuis) Afspraken zijn gemaakt, dat gedurende de optocht daar
langs komt, het gebouw dicht wordt gehouden.

JOURNAAL MOBIELE EENHEID RPAA
FOXTROT 3.00
Studentendemonstratie

Aard optreden:
Datum optreden:
Aangezegd dienstverband:

4 februari 2010
12.30 - 21.00 (kader + chauffeurs)
13.00 - 21.00 (manschappen)
12.30 - 17.30 (kader + chauffeurs)
13.00 - 17.30 (manschappen)
Of na 17.30 uur ter beschikking eigen onderdeel.

Feitelijk dienstverband:

Pelotonscommandant:
Sectiecommandant A:
Sectiecommandant B:
Chauffeur:
.Mobilofonist:
ME - Instructeur:
Toegevoegde:

Actie

Tijd

Melder Aan

13.40

300

301/302

Op studenten in motion zit verkenning. Zodra ze gaan bewegen
horen we dat.

13.50

302

300

Op uitgangsstelling Koningsplein

14.05
14.21

301

Op uitgangsstelling Rokfin / Muntplein

370

300
300

15.08
15.15

300

Allen

300

Allen

15.50

300
300

Allen
Allen

Demonstratie is op 100 meter van het Lieverdje

B300
B300

F300

Peleton hergroeperen.

16.23

F300

17:10

B300

Retour
Personeel meegegeven dat
Sluiten aan de
zij ter beschikking zijn van hun eigen onderdeel of kunnen
kiezen voor roostervrij. Inruktijd 17.30 uur
1 evaluatiepunt: bij het inrijden van de parkeergarage met privé
auto's moesten veel cllega's bijzonder lang wachten voordat de
slagboom werd geopend.

16.09
16.19

Tp Rokin
Demonstratie gaat van start met 40 demonstranten.
Demonstratie gaat nu lopen.
Demonstratie is aangekomen op het eindpunt.

Evaluatiepunten
Algemeen:
Opkomst:

1 evaluatiepunt: bij het inrijden van de parkeergarage met privé auto's
moesten veel cllega's bijzonder lang wachten voordat de slagboom
werd geopend.

Briefing:

-

Operationele uitvoering:

-

JOURNAAL MOBIELE EENHEID RPAA
Verbindingen/Communicatie:
Logistiek:

NOTULEN
Overleg:Subdriehoek studentendemo 4-2-2011
Datum:dinsdag 1 februari 2011 Tijd: 16.50-17.30 uur
Status:Concept
Locatie:#

AanwezigaleirIP(AC; vz)

ainimm (notulist)

(AC),wNNEWM(Justitie),

(00V),

Afwezig:nvt

1.

Opening

opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hij verstrekt een eerste concept van het algemene draaiboek en stelt voor dit door te lopen (zie bijlage).

2.

Demonstratie

Als afsluiting van een actieweek, zal er op vrijdag 4 februari een studentendemonstratie gehouden
worden. Deze demonstratie begint om 15.00u op het Binnengasthuisterrein en vervolgens zal er een
tocht langs de UVA-gebouwen in de binnenstad gelopen worden. De route is nog niet bekend.
Tot nu toe hebben er zich 150 mensen aangemeld via internet. Het is niet duidelijk hoeveel dit er
uiteindelijk gaan worden, maar de verwachting is enkele honderden.
De sfeer bij studentendemonstraties wordt steeds grimmiger.
De demonstratie is nog niet officieel bij het stadsdeel aangemeld. li zal dit in de gaten houden.

3.

Feest in Koninklijk Paleis

Tegelijk met deze demonstratie viert Hare Majesteit de Koningin haar verjaardag in het Paleis op de
Dam. Hier zullen zo'n 400 gasten aanwezig zijn. Dit zijn o.a. leden van de Koninklijke familie en
bekenden.
Waar liggen de grenzen als het gaat om een lawaaidemonstratie bij het Paleis? Een lawaaidemo bij het
Paleis mag, dus hier zal niet tegenop getreden worden.
Normaal gesproken worden de touringcars op het Middendamterrein geparkeerd. Dit zal nu niet
gebeuren. Gekeken wordt nog waar deze touringcars nu geparkeerd kunnen worden.
Pagina1 of 1
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De stoetjes die arriveren en vertrekken bij het Paleis zullen over de te rijden route geïnformeerd worden.
Het kan zijn dat de gasten iets langer in het Paleis moeten blijven in verband met het niet veilig kunnen
vertrekken.

Ill: hoe voorkomen we dat er dingen naar de gasten gegooid kunnen worden? Er is altijd een vrije
zone voor het in- en uitstappen. Het is niet de beodleing om deze zone verder uit te breiden.

_

De DKDB en het Paleis zullen vooraf geïnformeerd worden over lawaai en mogelijke vertraing bij het
vertrek van de gasten.
Als er ernstige vertragingen zijn, dan zal dit besproken worden met het Bevoegd
. : F..
d;; fis
Gezag.
vast.
34.

4.

Risi o ana yse

.

r:

Er is nog veel onduidelijk met betrekking tot de risico's. Er zal contact gelegd gaan worden met de
organisator van de demonstratie om inzicht te verkrijgen in het karakter en verloop van de demonstratie.
5.

Doelstelling

Het doel is om zowel de demonstratie als het feest in het Paleis zo veilig en ordelijk mogelijk te laten
verlopen, zoals verwoord in de bijlage.

6.

Maatregelen

De demonstratie gaat wel wat betekenen voor het verkeer in de binnenstad.
De reguliere beleids- en tolerantiegrenzen zullen van toepassing zijn met enkele aanvullingen (zie
bijlage). De subdriehoek gaat akkord met de voorgestelde beleids- en tolerantiegrenzen (zie bijlage).
Er vindt nauw overleg plaats met de DKDB, het Koninklijk Paleis, de UVA, het GVB en de organisator
van de demonstratie.

7.

Acties / afspraken

zal aan • doorgeven wie de SGBO-officier voor 4 februari is.
De UCK wordt opgestart.
- vraagt of het mogelijk is om de demonstranten gescheiden te houden van het winkelend publiek.
Dit is niet mogelijk, maar de winkeliersverenigingen zullen vooraf door de buurtregisseurs geïnformeerd
worden.
Als er een pand gekraakt of bezet wordt, is hier het staande beleid van toepassing.
Vooraf wordt er een stenenschouw gedaan.

8.

Sluiting

dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit daarmee de vergadering om 17.30u af.
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DISTRICT 1

NOTULEN
Overleg:SGBO studentendemo 4-2-2011
Datum:woensdag 2 februari Tijd: 08.00-09.00u
Status:Concept
Locatie

Aanwezi411111111116 (AC; vz),
(toegevoegd CHIN)41

(AC),41.1111111111COHA)

(CHON)IIMM (CMOB)

Wag (contactpersoon KPA),

(CHIN),
(Communicatie),

(notulist)

AfwezigaNNEWCHOP; met afbericht)

1.

Opening
opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Actualiteit

Op vrijdag 4 februari willen studenten een lawaaidemonstratie houden. Deze demonstratie start om
15.00u op het Binnengasthuisterrein. Zij willen langs de UVA-gebouwen in de binnenstad lopen, maar
de exacte route is nog niet bekend.
De CHIN heeft contact gehad met de veiligheidscobrdinator van de UVA. Op dit moment is er niet meer
informatie bekend over de demonstratie. Er zijn wel aanwijzingen dat er zich radicaliserende personen in
de groep studenten zullen bevinden, maar dat is nog niet zeker.
De Hogeschool van Amsterdam heeft een projectweek, die vrijdag eindigt met een manifestatie `Student
in motion' bij het gebouw aan het Rhijnspoortplein. Hier worden zo'n 1800 studenten verwacht.
De DKDB zit nog niet in de opschaling. Zij wachten af wat er aan informatie bij de politie vandaan gaat
komen.
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3.

Feest in Koninklijk Paleis

Vrijdag 4 februari viert Hare Majesteit de Koningin haar verjaardag in het Koninklijk Paleis. Hiervoor zijn
zo'n 400 gasten uitgenodigd. Dit betreft een groot gedeelte van de Koninklijke familie en personeel uit
Den Haag en Apeldoorn. De Koninklijke familie zal aan de voorzijde (Nieuwezijds Voorburgwal) van het
Paleis arriveren en daar zullen ook de voertuigen (binnen de houten schutting) geparkeerd worden. De
touringcars die normaal op het Middendamterrein staan, zullen nu waarschijnlijk bij de Marinekazerne
geparkeerd worden.
De verwachte aankomst van Hare Majesteit de Koningin is 14.50 uur. Kroonprins Willem-Alexander en
prinses Maxima zullen om 15.05 uur aankomen. Van de overige gasten is nog geen tijd van arriveren
bekend.
Het is mogelijk dat de touringcars enige begeleiding moeten hebben. CMOB zal hierover contact
opnemen met de DKDB. Er zullen geen toezeggingen gedaan worden, maar eventueel kunnen wij handen spandiensten verrichten als dat nodig is in verband met een veilig en snel verloop rondom het Paleis.
Veiligheid is het uitgangspunt. Aan de DKDB zal doorgegeven worden dat het Bevoegd Gezag
verantwoordelijk is voor de veiligheid. Als adviezen van het Bevoegd Gezag genegeerd worden, is dit op
eigen verantwoordelijkheid. III wil het weten als dit gebeurd. Afgesproken wordt, dat de DKDB bij het
volgende SGBO aan zal sluiten.

4.

Risico -analyse

Het verkeer gaat hinder ondervinden van de demonstratie. Dit is dan maar zo. Er zal zoveel mogelijk
geprobeerd worden om een onveilige situatie te voorkomen.
De lijst met UVA-gebouwen is bekend, maar het is nog niet duidelijk langs welke gebouwen gelopen
gaat worden en hoe de route precies is.
Er is een mogelijkheid dat panden van de UVA bezet gaan worden.
Er is nog niets bekend over het mogelijk aansluiten van krakers bij de demonstratie.

5.

Doelstelling

De doelstelling is een zo veilig en ordelijk mogelijk verloop van de demonstratie en het feest in het
Paleis. En het kunnen plegen van interventies om een einde te maken aan een ongewenste situatie
danwel het effect te beperken.

6.

Maatregelen

De reguliere beleids- en tolerantiegrenzen zijn van toepassing.
Bij het kraken of bezetten van een pand zal niet meteen opgetreden worden. Er zal dan eerst contact
gezocht worden met het Bestuur. Er zal pas opgetreden worden als daar door het Bestuur opdracht toe
gegeven wordt.
Tegen een eventuele lawaaidemo bij het Paleis wordt niet opgetreden.
Enige ve rt raging bij het vertrek van de Koninklijke familie en haar gasten wordt geaccepteerd. Als de
ve rt raging extreem lang gaat duren, zal er contact met het Bevoegd Gezag opgenomen worden.
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7.

Personeel

COHA: voorlopig wordt er uitgegaan van de kleine variant. Dat wil zeggen:

De COHA wil graag een sectiecommandant als commandant van de ordebussen hebben.
CHIN:
* bemensing UCK
* twee groepen verkenning
* helikopter standby
* cameracoördinator
* collega die de sociale media scant
* backoffice

CMOB:

CHON:
De formats voor personeel en materieel staan in de groepsdatamap. Graag voor 11.00u de
personeelsaanvragen aanleveren.
Communicatie:
* Sluit aan in de UCK

Dienstverband:
* De UCK zal vanaf 14.00u operationeel zijn.
* De collega's dienen om 14.30u op straat te zijn, dit betekent om 13.00u beginnen.
* Het detachement voor het Paleis start om 14.00u.
CHOP:
* Er dient uitgegaan te worden van 10 arrestanten.
* Arrestantenvervoer dient geregeld te worden.
De CHON zal dit aan de CHOP doorgeven.
Aan de contactpersoon van de UVA dient een liaison van ons gekoppeld te worden.

8.

Acties / afspraken

De COHA zal contact leggen met de organisator van de demonstratie en proberen te achterhalen wat nu
exact de plannen zijn en of er een eigen ordedienst is.
De CHIN zal eerst nog informatie over de organisator verzamelen en dit terugkoppelen aan de COHA.
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(buurtregisseur Beursstraat) is de liaison tussen de UVA en het SGBO.
CMOB is contactpersoon voor de DKDB. De projectleider van de DKDB,
, is inmiddels in
kennis gesteld. Het gaat er vooral om afstemming te hebben over de routes van de stoetjes, de
tijdstippen van arriveren en vertrek en het antwoord op de vraag of dat verantwoord is. CMOB zal
regelen dat
morgen bij het SGBO aansluit.
CMOB zal contact leggen met het GVB om hen te informeren over de demonstratie. Het is de bedoeling
dat het GVB zelfstandig alles in de gaten houdt en anticipee rt daar waar het openbaar vervoer en de
demonstratie elkaar kruisen.
Alle maatregelen rondom het Paleis vallen onder de COHA. Alles wat nu al geregeld is voor het feest in
het Paleis, blijft gehandhaafd. De COHA zal contact opnemen met de locatiecommandant,

Vrijdagochtend (4-2) zullen de winkeliersverenigingen via de buurtregisseurs op de hoogte gebracht
worden.

De demonstratie zal op dezelfde manier als de krakersdemonstratie van 1 oktober 2010 begeleid
worden. De COHA regelt dit. Het Paleis wordt in de maatregelen meegenomen. De politie zal zo min
mogelijk opvallend in de buurt van het Paleis aanwezig zijn, tenzij er aanleiding is om wel opzichtig
aanwezig te zijn.
De UCK zal opgesta rt worden. CMOB zit in de UCK, COHA in de VC-1.
De SGBO-leden zullen voor de vergadering van donderdag 3-2 de volgende scenario's beschrijven:

De CHIN en CHON pakken dit op
De helikopter dient aan het eind van de middag standby te zijn, maar niet boven de demonstratie te
hangen. Tevens dient de helikopter voor een overzicht te zorgen en niet in te zoomen op individuen.
Vandaag zal er een zogenaamde stenenschouw gedaan worden.
a zal met zijn contactpersoon bij het Paleis bespreken of de aanrijroute van de Koninklijke familie
gewijzigd kan worden.
Alles voor de CHIN kan gemaild worden naar:

9.

Sluiting

III dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit daarmee de vergaderin om 09.00u af.
Het volgende SGBO is donderdag 3-2-2011 om 10.00u, kamer
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NOThLEN
Overleg:SGBO studentendemo 4-2-2011
Datum:donderdag 3 februari Tijd: 10.00-10.45 uur
Status:Concept

Locatie
AC^^(COHA),^
Aanwezig^AC; vz),
(CHON),
(CMOB)
(CHOP),
(DKDB),
(contactpersoon KPA),^^DKDB),

(CHIN)
ommunicatie),^

(notulist)

Afwezig:

1.

Opening

a opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Actualiteit

Update RID

Informatie CHIN

Er is een aanvraag voor informatie bij het RIK-NIK uitgezet, maar hier is nog geen antwoord op
binnengekomen.
Eén van de in Den Haag aangehouden personen zal zeer waarschijnlijk aanwezig zijn. Zijn motivatie is:
`er gebeurt altijd wel iets'.
Aan de 27 pd's wordt op dit moment gewerkt, maar de aanname is dat er niemand meer vast zit.
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De COHA heeft geprobeerd contact te krijgen met de organisator van de demonstratie. Dit verloopt
moeizaam. Er is aan hem aangegeven, dat als er problemen ontstaan, hij als verantwoordelijke wordt
gehouden.

DKDB

De overige gasten zullen parkeren bij de Marinekazerne (incl de touringcars) en met pendelbusjes naar
het Paleis vervoerd worden.

3.

Scenario's

COHA
Karakter normaal en grimmig: het vijf-fasenmodel wordt gehanteerd. Als er opgetreden moet worden,
dan blijven we kijken of afschaling mogelijk is.
Als vandaag al bekend wordt dat er een enorme grote groep (meer dan enkele honderden)
demonstranten zal zijn, dan wordt het detachement opgehoogd. Zodra morgen bij de start pas duidelijk
is, dat de groep groter is dan verwacht, dan zal via de staande dienst extra inzet georganiseerd worden.
De demonstratie zal begeleid worden door zestien ruiters. Als de demonstratie langs het Paleis gaat,
dan zullen de ruiters een barrière tussen de demonstranten en het Paleis vormen.
Ook als de demonstranten stil blijven staan bij het Paleis, zullen de ruiters een barrière tussen de
demonstranten en het Paleis vormen.
In eerste instantie zal er niet tegen een lawaaidemo opgetreden worden, tenzij hier door de AC toe
opgedragen wordt.

Het is van belang, dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de DKDB en CMOB. Indien het
noodscenario van toepassing is, dan is het verzoek om de stoet auto's zo klein mogelijk te houden.
De demonstranten zullen zich om 14.30u verzamelen op het Binnengasthuisterrein en gaan vanaf
15.00u lopen. De verwachting is dat zij eindigen bij het Maagdenhuis. Zodra de route bekend is, zal
deze aan de DKDB doorgegeven worden.
Zodra de demonstranten het Wallengebied verlaten, zullen er eenheden op het Koningsplein geplaatst
worden.
Er is contact geweest met de spoorwegpolitie. Zij zorgen voor een CHIN en extra personeel. Tevens
komen ze in de verbindingen.
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CMOB

Bij een optreden bij het Paleis zal de omgeving rondom het Paleis zal verkeersluw gemaakt worden met
behulp van ULM-ers.
De AC wil graag dat nu al voorbereid wordt wie waar gaat staan, wat gaat doen en hoe het verkeer
geregeld gaat worden.
Er is nog geen duidelijkheid over het vertrek van de Koninklijke familie en haar gasten. Er moeten nog
afspraken gemaakt worden over het vertrek van de gasten richting de Marinekazerne.

CHOP
De personeelsaanvraag is eruit.
Er wordt rekening gehouden met 20 arrestanten. De afhandeling zal plaatsvinden aan het HB en er staat
dan een team klaar. Voor de zaterdag is er een groep in consignatie voor de afhandeling. Er wordt
vooralsnog van een standaard afhandeling uitgegaan.
De CHOP ontvangt graag een pd-setje van de voor 141 SR aangehouden personen. Als diezelfde
personen nu weer aangehouden worden, dan wordt er overleg gepleegd met Justitie hoe hiermee om te
gaan.

CHIN

Er zijn twee telefoonnummers beschikbaar voor het natrekken. Tevens zal er een aparte C2000-lijn zijn.
De groepen verkenning moeten we delen met het SGBO voetbal, maar dit zal in principe niet voor
problemen zorgen.
De CHIN-mailbox is actief en kan gebruikt worden.
Er wordt gewerkt aan cameratoezicht.
De DKDB, commandant AE, VC-1 en CHOP krijgen een setje van de 27 pd's.
Dirk
Er is geen bezwaar tegen het plaatsen van extra cameratoezicht rondom het Paleis.
CHON
De detahementsaanvraag is eruit.

DKDB
zal in de UCK zitten.
Aan de Koninklijke familie zal aangegeven worden, dat ze niet ineens kunnen vertrekken. Eerst dient
gecheckt te worden of alles veilig is. Dit zal in overleg met de politie bepaald worden.
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4.

Overig

De stenenschouw is gedaan. In de Nieuwe Doelenstraat liggen losse stenen. Dit zal aan het stadsdeel
doorgegeven worden.
Vrijdag 4-2 zal om 13.00u een SGBO-bijeenkomst in de UCK gehouden worden voor de laatste update.
Ook de DKDB zal hierbij aansluiten.

5.

Sluiting

Ill dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit daarmee de vergadering om 10.45u af.
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ADVIES VEILIGHEIDSMAATREGELEN EVENEMENT
Coördinatie Openbare Orde
tel. 020-55
fax. 020-55
e-mail: WORNOWamsterdam.politie.n1

Evenementnummer

18547 (versie 2)

Datum verzending

01 februari 2011

Naam

gillillir

Evenement

Aankondiging internet studentendemonstratie

Datum:
Tijdstip
Lokatie evenement

04 februari 2011
15.00 uur onbekend
-

De start van de demonstratie zal zijn op het
Binnengasthuisterrein

.

Aard en onderwerp van het
evenement
Organisatie

Een dynamische demonstratie aangekondigd tegen het
kabinetsbeleid op het gebied van studiefinanciering
Comité SOS

Bijzonderheden van het
evenement

Open bron (internet)
Na het protest van 25.000 mensen op het malieveld
heeft Rutte aangegeven de bezuinigingen toch door
te voeren. Dit is een middelvinger naar iedereen die
zich hard maakt voor het onderwijs en het botweg
negeren van onze argumenten. We zouden ons hier
niet bij neer moeten leggen, maar juist nu weer de
straat op moeten gaan, om de druk op de ketel te
houden. Laten we niet stopper voordat deze
belachelijke plannen van tafel zijn!
In de week van 31 januari tot 4 februari voeren studenten
in meerdere steden acties in een landelijke actieweek. In
Amsterdam zal de actieweek afgesloten worden met een
lawaaidemonstratie langs UvA-locaties
Opgeroepen wordt tot een lawaaiactie middels o.a.
toeters, fluitjes en trommels langs zo veel mogelijk
locaties van de Universiteit in Amsterdam

Te verwachten VIP's

Vooralsnog onbekend

Veiligheidsmaatregelen Vip's

Niet van toepassing

Hoeveel personen worden
verwacht
Media aandacht.
(verwachting)

Op internet hebben inmiddels 150 studenten
aangegeven deel te gaan nemen aan de demonstratie
Lokale en mogelijke landelijke pers
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Evenementnummer

18547 (versie 2)

Dreigingsanalyse 1 Inzetadvies
➢

➢

NCTB
Bureau Informatie DRR

-

------ -

p

Te nemen maatregelen door
wijkteam (advies)
Speciale maatregelen

• Maatregelen via GBO studenten
AC:
Demonstratie valt samen met het verjaardagsfeest van
HM op het Koninklijk Paleis op de Dam van 13.30 —
19.00 uur. Zie adviesmaatre• el 18504
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REGIOPOLITIE AMSTERDAM-AMSTELLAND
S GB O STUDENTENDEMO
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2001
Versie 2-2-2011
TOESTAND
Er is opgeroepen om op vrijdag 4 februari om 15.00 uur, ter afsluiting van een landelijke
actieweek van de studenten, te verzamelen op het BG-terrein van de UvA om daarna een
ronde te maken langs verschillende UvA-panden. Tevens wordt opgeroepen om veel lawaai te
maken en pannen en spandoeken mee te nemen. Er wordt rekening gehouden met een
opkomst van enkele honderden mensen uit het hele land.
De sfeer onder de studenten is grimmiger geworden. Dit naar aanleiding van het politieoptreden in Den Haag en het standpunt van het kabinet. Er dient rekening mee gehouden te
worden dat zich onder de demonstranten enkele tientallen zullen bevinden die het geweld niet
schuwen.
Onduidelijk is of men uit is op het bezetten van panden van de UvA
Een demonstratie in Den Haag verliep aanvankelijk goed, maar ontaarde later in
ongereldheden. Er zijn in Den Haag 27 personen aangehouden, waaronder 5 personen uit
Amsterdam.
De lijst van UvA-panden in de binnenstad is beschikbaar
HM de Koningin viert van omstreeks 14.50 uur tot omstreeks 18.00 uur in het KPA op de
Dam haar verjaardag.

Om 20.45 uur wordt in de Arena de wedstrijd Ajax — De Graafschap gespeeld. Het is
gebruikelijk dat de eerste supporters eind van de middag al in de binnenstad verschijnen.
De HvA houdt aan het einde van de middag een manifestatie nabij het Rhijnspoorplein. Naar
verwachting komen daar ca. 1800 studenten.
De demonstratie is nog niet officieel aangemeld.
RISICO-ANALYSE

441

DOELSTELLING
•
•
•

Een veilig en zo'n ordelijk mogelijk verloop van de demonstratie.
Een veilig en zo'n ordelijk mogelijk verloop van de bijeenkomst in het KPA
Interventie bij het onstaan van ongeregeldheden teneinde deze te beëindigen of het
effect te beperken

BELEIDS- EN TOLERANTIEGRENZEN
De reguliere beleids- en tolerantiegrenzen zijn van toepassing
Specifiek voor dit optreden geldt het volgende:
•

•
•
•

Bij bezetting wordt pas opgetreden na vordering door het college van bestuur van de
UvA of een vertegenwoordiger hiervan. Bij overtreding wordt men aangehouden op
basis van lokaalvredebreuk
Tegen een lawaaidemo nabij het KPA wordt niet opgetreden
Enige vertraging bij het afrijden is acceptabel. Indien dit langer duurt vindt overleg
plaats met het Bevoegd Gezag. Het veiligheidsbelang blijft altijd voorop staan
De demonstratie wordt niet verboden als deze officieel aangemeld wordt of als er geen
route aangegeven wordt.

BEJEGENINGSPROFIEL
Het gebruikelijke bejegeningsprofiel is van toepassing
•
•
•
•

Low profile en dialoog zolang als dit veilig en verantwoord is.
High profile en zonodig interventie als het moet.
Beleid is erop gericht de verdachten van misdrijven aan te houden.
Fasering in overleg met AC.

SCENARIO'S
KARAKTER

normaal
grimmig

AANTAL

enkele honderden
enkele duizenden

KPA

locatie wordt aangedaan op de route
locatie is een demoplek al dan niet met lawaai
locatie is een demoplek waardoor er problemen ontstaan voor het
regulier afrij den

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.
DKDB

Beveiliging daarvoor in aanmerking komende personen

KLPD-begeleiding

Motorbegeleiding van de daarvoor in aanmerking
komende voertuigen

UvA

Preventieve maatregelen UvA-gebouwen en toezicht.
Deur op slot bij naderen demo

GVB

Zelfstandig anticiperen op maatregelen OV ivm situatie
binnenstad

LEIDING DEMO

Primair verantwoordelijk voor het in goede banen leiden
van de demonstratie. Aanspreekpunt voor de politie

WINKELIERSVERENIGING

Wordt op vrijdagochtend via buurtregie geïnformeerd
over de demo

UITVOERING OP HOOFDLIJNEN
AC

Leiding van de operatie
Overleg met Bevoegd Gezag over bijzondere situaties

CORA

Begeleiding demonstratie
Afspraken met organisatie demonstratie (route, B&T- grenzen,
bejegeningsprofiel)
Afspraken met UvA en regelen liaison UvA
Ordetoezicht KPA

MOBILITEIT

Dynamisch verkeerstoezicht om onveilige verkeerssituaties te
voorkomen cq te kunnen interveniëren
Voorkomen dat demonstratie en verkeersstromen conflicteren
waardoor onveilige situaties ontstaan
Begeleiding en coördinatie stoetjes Koninklijk Huis
Onderhoudt de contacten met DKDB ivm aan- en afrijden
Houdtrekni gmetkortebgelidngvoertuigengastenKPA
binnen het demonstratiegebied.
Stemt af met KLPD ivm begeleiding

OPSPORING

Houdt rekening met afhandeling van 10 arrestanten

VOORLICHTING

Is beschikbaar in UCK
Houdt rekening met inzet Twitter

UCK

Operationeel vanaf 14.00 uur

DKDB

Nauwe afstemming maatregelen DKDB en Regiopolitie A-A

BEVOEGD GEZAG

Vertegenwoordigers Bevoegd Gezag zijn bekend bij de AC

SGBO VOETBALLEN

Er heeft afstemming plaatsgevonden met het SGBO Voetballen.
Dit SGBO richt zich niet op de binnenstad, ook niet als het
supporters betreft.
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Algemene inftt'Latie

• Comite SOS opgeroepen tot demonstratie

• Aanvang 15.00 uur
• Binnengasthuisterrein (x)

• Flankerende evenementen:
Paleis op de Dam- HMK 14.30 tot 17.30 uur
Ajax - De Graafschap supporters, aanvang 20.45u
Students in motion

LITI E

Info mbt studentendemonstratie

•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluiting protestweek 31/1 tot 4/2
Bezuinigingen kabinet Rutte
Lawaaidemonstratie langs UvA- locaties
Deelnemers enkele honderden
Sfeer grimmiger na demo Den Haag (21/1)
27 x l4lSrwaarvan 5 uit Amsterdam
Mogelijk enkele I 0-tallen die geweld niet schuwen
Demo niet officieel aangekondigd

LITI E
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• Amsterdam-Amstellartd

UvA locaties
-

Volgende locaties worden aangedaan:
• Aanvang Binnengesthuisterrein. Hier wordt een
toespraak gehouden.
• Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, waar twee
toespraken worden gehouden.
• PC Hoofthuis, Spuistraat 134.
• Maagdenhuis, Spui 21, waar twee toespraken worden
gehouden.
• Oudemanhuispoort, einde van de demonstratie.
• .(20.
LIIIE
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• Amsterdam-Amstelland

Info mbt Paleis op de Dam

• Koningin viert haar verjaardag 14.30 tot 17.30 uur
• Volledige Koninklijke familie aanwezig
• Hofhouding en overig personeel uit Den Haag en
Apeldoorn
• Totaal 400 gasten.
• Geen voertuigen Dam — won
• AA-auto's voorzijde Paleis achter schutting
• Eigen detachement oIv

LITIE
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Amsterdam-Amstelland
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Info mbt Ajax supporters

•
•
•
•

Ajax — De Graafschap
Indrinken binnenstad
Geen grote groepen — delen van de diverse kernen
Wallengebied — R'plein — L'plein

LITIE

Info mbt students in motion

•
•
•
•

Afsluiting protectweek vd Hoge School
Deelnemers 1800 studenten
Kennis en hulp aan buurten en wijken in Asd
Verwerkt in videoclips

• Presentatie videoclips tussen 16 en 21 uur op het
parkeerterrein voor het Kohnstamhuis,
Rhijnspoorplein 2.
• Is vergunning voor.

LITIE
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Amsterdam-Amsteftand

Risico's Openbare Orde

•
•
•
•
•

Enorme verkeersoverlast
Bezetten van panden, bijv Maagdenhuis
Lieverdje
Verstoring van de bijeenkomst in KPA
Vernielingen en andere wanordelijkheden.

LITI E
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• Amsterdam-Amsfelland

Doelstelling optreden

• Veilig en zo ordelijk mogelijk verloop van de
demonstratie en de bijeenkomst KPA.
• Het voorkomen c.q doen beeindigen van
ongeregeldheden in de openbare orde sfeer.

LITIE
„waaiczaam en dienstbaar»
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Beleidsuitgangspunten

• Standaard beleids- en tolerantiegrenzen zijn van
toepassing
• Specifiek voor dit optreden:
• Bij bezetting van panden UVA, pas optreden na
vordering door bestuur UVA. (overtreding is
lokaalvredebreuk)
• Tegen lawaaidemo nabij het KPA wordt niet opgetreden
• Enige vertraging bij afrijden is acceptabel.
Veiligheidsbelang staat voorop.
• Demo wordt niet verboden.
LITIE

Algemeen optreden

Fasering in optreden

Voorstelbare scenario's

X
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* Amster.dam-Amstetiand
.

Inzet eenheden vanaf 14.00 uur

Eenheid

Uitgangstelling

Verbindingsschema (x)
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Logistiek

• Logistieke opmerkingen en/of vragen
J
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• Amsterdam-Amstellarrd

Vragen en/of opmerkingen
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Optreden
Datum en tijd
Historie
Beleids- & Tolerantiegrenzen
Feitelijke situatie
Route/locatie
Doelgroep
Verwachte aantal mensen
Knelp Li nten/ risico
Flankerende evenementen

z Tijdschema

Datum

Tijd start

Tijd eind

Gebeurtenis

w
LU

re
IcL

0
LU

0

z
Doel RPAA

De driehoek heeft als doel gesteld dat

GBO AC's en Chefs

Functie

Naam

AC
CHON
CHIN
Chef Mobiliteit
Chef B&B
COHA
CHOP

0 Verkeersmaatregelen
0
Afhandeling arrestanten

a.
cc Verzorging
Extern
C

0

3

Telefoon

Grip
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1.1 Algemeen
1.2 Beleidsuitgangspunten & tolerantiegrenzen
Teneinde ongewenste situaties te voorkomen, is door de Driehoek van Amsterdam besloten dat
De standaard Beleids- en Tolerantiegrenzen zijn van toepassing. Daarnaast geldt specifiek voor dit
evenement het volgende
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Teneinde de doelstelling te bereiken, dienen maatregelen getroffen te worden. De volgende
uitgangspunten en verantwoordelijkheden zijn geformuleerd:
Veilig

Ongestoord

^F^.
1a ^^..^,„^ ^^^^ ^^^;^^^
^,^^^
In de algemene staf is de wenselijkheid van het politieoptreden bepaald ten aanzien van een aantal
voorzienbare en mogelijke scenario's.
Scenario

1.2,5 Communico ^^^`^°.
Het bureau Communicatie van de RPM is verantwoordelijk voor de in- en externe voorlichting. Bij
poging tot interview verwijzen naar de ter plaatse aanwezige medewerkers van dit bureau. Journalisten
met een Landelijke Politie Perskaart hebben in principe toegang tot het actie gebied, tenzij zij de operatie
kunnen belemmeren.

1.3 Feitelijke situatie
Hieronder wordt de feitelijke situatie van de politie, het optreden en de organisatie omschreven.
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Or anisatie structuur

De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van het "Grootschalig en Bijzonder Optreden" (het
knoppenmodel GBO). Er is sprake van een GBO structuur onder leiding en verantwoordelijkheid van een
Algemeen Commandant. Direct ondergeschikt aan de Algemeen Commandant zijn

1.3.2

Or^^^^.nis^?^.Test^`uct^.^^,^
r deel^.^roce^^ i^^^^z`^^-u`^^,,^ti .
^:;

,

1E6
•

■

^ .^. ^^^ W^,^^^

^
Overzicht ^^^^.?'er^^^,i^^n^^l ,`. ^'•^r; ^^e^^^^^°. ^^,za:`'^i roces i^^^ormatk

Programma en tijdschema
Datum

Ti jd

Functie

Locatie

Vrijdag 4 feb

12.00

Staf CHIN en back Office

HB UCK en 3e etage

VE

PTO
Stand by Schiphol
UCK

Heli

Cameracoordinatie

Evenernententerrein /Route

Aard en samenstelling publiek
Studentendemonstratie in een reeks van landelijke protesten jegens bezuinigingen. Lawaaidemo
opgeroepen door Comitee SOS, actief op internet waaronder Hyves. 3500 vrienden waarvan ruim 180
aanmeldingen voor deze demo. De demo zal van UvA locatie naar UvA locatie verlopen. Op elke locatie
zullen de studenten worden toegesproken:
Verwachte aantal mensen

Start

Plaats
B innengasthui sterrein

Actie

Toespraak door Jeroen van de Starre (Comité

Al g e me e n Draaiboek xxx
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SOS) over impact van de bezuinigingen en
waarom die gestopt dienen te worden
Studenten trekken van Binnengasthuisterrein naar het Spinhuis
Toespraak door docent en student vd faculteit
Spinhuis
FMG over hoe de reeds bestaande
onderfinanciëring van het hoger onderwijs
doorwerkt op lokaal niveau.
Studenten trekken via het PC Hoofthuis naar het Maagdenhuis
Wederom twee studenten spreken demonstranten
Maagdenhuis
toe: Leon Botter, voorzitter ROOD, jong in de SP
& Sam de Nijs over de bezuinigingen en het
verzet daartegen
Studenten vervolgen route naar de Oudemanhuispoort 3 Einde Demonstratie
15.00 uur

Er zijn inlichtingen dat er enkele tientallen krakers zullen aansluiten.
Flankerende evenementen
Intern verjaardagsfeest HM te KPA. Ongeveer 400 gasten hofhuishouding plus leden KH
Ajax- De Graafschap
Students In Motion, Rhijnspoorplein in Oost, vanaf 16.00 uur een vergund evenement waarbij
filmpjes worden geprojecteerd op het Khonstammhuis. Organisatie verwacht 1500 studenten
HvA.
Nepdemo pro Mubarak? Oproep vandaag via Twitpic door Castingbureau Hebbes (die zegt er
niets mee te maken te hebben) waarbij figuranten worden gezocht om morgen op de Dam te
demonstreren vanaf 12.00 uur a 30 Euro.
^ ^:,,

^

t ^^^^ ^^
^se
^^ ^ ^^ei^,°^F
^. i
^s^ ^ ^^^^^
^,:.. d^`^^

Risico-objecten op het terrein/ de route
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2.1 Doelstellingen proces informatie
Doelstelling van het politieoptreden is een

2.2 Opdracht chef informatie
De Chef Informatie is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het
GBO, tijdig, actueel en volledig informeren van de GBO organisatie op functioneel niveau ten aanzien
van alle voor het optreden (mogelijk) relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke
risico's en dreigingen.
De volgende taken worden in ieder geval verricht:
Het verzorgen van dreigingsanalyses
1.
het
behandelen van informatievragen
2.
het verzorgen van informatie, bestaande uit:
3.
gegevens verkregen uit het doorlopend journaal
gegevens verkregen via camerabeelden
gegevens verkregen via verkenning
gegevens verkregen via derden

2.3 Informatiecoördinator Mobiliteit
De Informatiecoördinator Mobiliteit is de voorpost van de Chef Informatie in de uitvoering van zijn
werkzaamheden de Chef Mobiliteit bij. Hij is belast met de invoer van de binnengekomen informatie van
het taakveld in het doorlopend journaal.

2.4 Opdracht Informatiecoórdinator Ordehandhaving
De Informatiecoördinator Openbare Orde is de voorpost van de Chef Informatie en staat in de uitvoering
van zijn werkzaameden de Chefs Ordehandhaving en Bewaken en Beveiligen bij. Hij is belast met de
invoer van de binnengekomen informatie van beide taakvelden in het doorlopend journaal.

2.5 Opdracht InformatiecoóYdinator Opsporing
De Informatiecoórdinator is de voorpost van de Chef Informatie en staat in de uitvoering van zijn
werkzaamheden Chefs Opsporing, Interventie en Slachtoffer Registratie en Identificatie bij. Hij is belast
met de invoer van de binnengekomen informatie van de drie taakvelden in het doorlopend journaal.

2.6 Informatiecoórdinator Backoffice (Inc/Dcr
De Informatiecoördinator Backoffice ressorteert rechtstreeks onder de Chef Informatie. Hij stuurt het
reguliere proces van het Informatie Actie Centrum aan, als backoffice in het GBO. Verdere beschrijving
van deze functie en dit proces wordt, gelet op het feit dat het een regulier proces betreft, achterwege
gelaten.

9
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2.7 Opdracht Informatiecoórdinator Uck
Coördineert deelactiviteiten van het informatieproces.

2.8 Opdracht Commandant Verkenningseenheid
De verkenningseenheid wordt in het bijzonder geoefend en uitgerust om voor, tijdens en na grootschalige
bijzondere optredens observaties te verrichten en informatie te verzamelen teneinde bewegingen van
mogelijke ordeverstoorders vroegtijdig te signaleren en deze gegevens vervolgens door te spelen naar
de Chef Informatie, ten behoeve van de staf GBO.
De aangewezen commandanten Verkenning/Waarneming hebben de volgende opdracht, bestaande uit :
Taken
Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie door tussenkomst van de Chef
Informatie met betrekking tot mogelijke ordeverstoringen ten behoeve van het Algemeen Commando en
de Chef Ordehandhaving
Het, op basis van inzetscenario's, planmatig richting geven aan de uitvoering door de onder
hem vallende eenheid;
Het bijsturen en waar nodig rapporteren over de voortgang/afwijking van het gedefinieerde
resultaat aan het naast hogere niveau;
Het inzetten van personeel en materieel, alsmede de administratieve afwikkeling daarvan,
waaronder mede dient te worden verstaan het bijhouden van journaals, het maken van eventuele
(gewelds)rapportages en de nazorg;
Het binnen de hem toebedeelde taakgebieden zorgdragen voor de evaluatie, met het doel:
resultaatverantwoording en leren en verbeteren van de taakorganisatie GBO.
Het gevraagd en ongevraagd de Chef Informatie informeren over actuele ontwikkelingen op
het gebied van Openbare Orde en Crowdcontrol.

2.9 Opdracht Coördinator Cameratoezicht
In de voorbereiding van een GBO advisee rt de Coördinator Cameratoezicht de Algemeen Commandant
door tussenkomst van de Chef Informatie over het te hanteren cameraplan en de eventuele inzet van het
mobiele videoteam.
Tijdens het GBO regissee rt en bekijkt de Coördinator Cameratoezicht alle camerabeelden, verstrekt op
basis daarvan relevante informatie aan de coördinatoren informatie en geeft de voornaamste beelden
door aan de commandokamer(s).

2.10 Opdracht Coördinator Luchtwaarneming
De Coördinator Luchtwaarneming coördineert de inzet van de luchtwaarnemers. Hij heeft binnen het
GBO geen andere taken of verantwoordelijkheden.

10
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3.1 Tactiek optreden
Informatieinwinning op mogelijke verstoringen van de openbare orde door VE, camera,
internetsurveillance en bronnen.

3.1.1 Doorlopend Journaal
Onder beheer van CHIN.

3.1.2 Camera toezicht

eeldregistratie

3.1.3

J.!

3.1.4

Verkenning

3.2 Scenario's
3.3 Indeling / Uitgangsstelling
3.4 Specifieke taken per tijdseenheid / locatie
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4.1 Kledingvoorschriften
UCK; uniform

4.2 (D e)Briefing
4.3 Verzorging
4.4 Middelen
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5.1 Organogram SGBO

5.2 Detachement / opkomstlocaties personeel
5.3 (Doorlopend) journaal
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Telefoonlijst
Functie

Roepnaam

Telefoon
1
1 nummer

Naam

Algemeen Commandant
Chef ordehandhaving
Chef Informatie
Projectleider Informatie
Coördinator informatie
Coördinator informatie VC1
Cameracoördinator
Cameracoördinator
Commandant Verkenningt
Backoffice Informatie

15

Grip

Portonr/
VCK nr
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16

4 februari 2011

Algemeen commandant

:

Chef Ordehandhavin
Chef Mobiliteit
Cdt Statisch/Dynamisch verkeersmanagement
Chef Ondersteuning

•

:

cp.

hi •
hi •
.

: ip.
.

: ip

Chef Informatie

:

cp.

Chef Opsporing

Versie

Nr
waanaam en dienstbaar»

Door
Datum

:3
3 februari 2011

LITIE
* Amsterdam-Amstelland
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Samenvatting

2

Inho ,ids ,-,pgave

3

1
1.1
1.2
1.3

5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7

Toestand
Algemeen
Informatie m.b.t. demonstratie
Informatie i.r.t. demonstratie
1.3.1
Paleis op de Dam.
1.3.2
Ajax supporters.
1.3.3
Students in motion.
1.4
Overig
1.4
Beleidsuitgangspunten & tolerantiegrenzen
1.4.1
Verantwoordelijkheden
1.5
Feitelijke situatie
1.5.1
Organisatie deelproces mobiliteit
1.5.2
Tijdschema leden Koninklijk Huis
1.5.3
Route / locaties demonstratie
1.5.4
Afspraken met partners
1.5.5
Inzet verkeersregelaars

7
8
8
9

2
Doelstelling en opdrachten
2.1
Doelstellingen mobiliteit
2.2
Chef Mobiliteit
2.3
Commandant Dynamisch Verkeersmanagement
2.3.1
Opdracht Motorrijders
2.4
Commandant Statisch Verkeersmanagement
2.4.1
Opdracht Verkeerscommandokamer

10
10
10
10
11
11
12

U itvoeri n c
3
3.1
Tactiek optreden
3.2
Scenario's

13
13
13

4 Verzorging & middelen
4.1
Kledingvoorschriften
4.2
(De)Briefing
4.3
Verzorging
4.4
Middelen

15
15
15
15
15

5
Bevelvoering & verbindingen
5.1
Organogram proces mobiliteit
5.2
Detachement / opkomstlocaties personeel
5.3
(Doorlopend) Journaal
5.4
Verbindingschema
5.5
Telefoonlijst

16
16
16
16
17
18

Bijlagen

19
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Beleids- en tolerantiegrenzen
1. Standaard Beleids- en tolerantiegrenzen (15 november 1999)
2. Beleidslijn Driehoek 13 februari 2003 en 4 mei 2004.
3. Nadere bestuurlijke aspecten

Alcerneen Draaiboek xxx

19
19
22
23

Politie Amsterdam..Amstellar -tcl

Al gemeen Draaiboek xxx

1.1 Algemeen
Zie algemeen draaiboek.

1.2 Informatie m.b.t. demonstratie
Vanuit het informatieproces is aanvullend de volgende informatie:
Aanleiding
Voor vrijdag 04 februari 2011 is op internet een dynamische demonstratie aangekondigd tegen het
kabinetsbeleid op het gebied van studiefinanciering. De demonstratie is aangekondigd door Comité SOS.
De start van de demonstratie zal zijn op het Binnengasthuisterrein omstreeks 15.00 uur. Opgeroepen
wordt tot een lawaaiactie, met o.a. toeters, fluitjes en trommels, langs zo veel mogelijk locaties van de
Universiteit in Amsterdam.
Verwachting.
Uit onderzoek is gebleken dat op internet inmiddels 184 studenten hebben aangegeven deel te gaan
nemen aan deze demonstratie. De verwachting is dat het aantal demonstranten zoals bij de
studentendemonstratie op 21 januari 2011 in Den Haag, namelijk 15.000, niet reëel is voor de
demonstratie van aanstaande vrijdag.
Er wordt rekening gehouden met een opkomst van enkele honderden mensen uit het hele land.
Sfeerbeeld
Naar aanleiding van de demonstratie in Den Haag (21 januari 2011) is de sfeer onder een deel van de
studenten grimmiger geworden. Het optreden van de politie en de houding van het kabinet met
betrekking tot de studiefinanciering ligt hieraan ten grondslag.
Er zijn aanwijzingen dat zich onder de demonstranten mogelijk enkele tientallen zullen bevinden die
geweld niet schuwen.
Aanmelden
De demonstratie is nog niet officieel aangemeld.

1.3 Informatie i.r.t. demonstratie
1 .3. 1

Paleis op d e D ann_

Op 4 februari 2011 viert HM Koningin Beatrix haar verjaardag in het Paleis op de Dam te Amsterdam.
Deze verjaarsontvangst duurt van 14.30 tot 17.15 uur. Niet uitgesloten is dat er vervolgens nog door de
Koninklijke familie gedineerd wordt op het Paleis. De verwachting is dat rond 19.00 uur iedereen weg is
uit het Paleis.
Naast de Koningin zijn ook aanwezig Prins Willem Alexander en Prinses Maxima, Prinses Margriet en
Mr. v. Vollenhoven. Verder de hofhouding en ander personeel vanuit Den Haag en Apeldoorn.
In totaal zullen ca. 400 gasten (familie en bekenden) aanwezig zijn. Het is gebruikelijk dat men met
bussen en eigen auto's aankomt, een deel wordt geparkeerd binnen de houten schutting (AA-auto's) en
een ander deel op het midden Damterrein. In verband met de demonstratie zullen de voertuigen die

Politie Amsterdam9Amsteliancl

Algemeen Draaiboek xxx,.

normaal op het midden Damterrein staan dit keer geparkeerd worden op het terrein van de
Marinekazerne.
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In de Amsterdam Arena wordt op 4 februari 2011 te 20.45 uur de competitiewedstrijd Ajax — De
Graafschap gespeeld. De Ajax supporters zullen zoals gewoonlijk bij avond wedstrijden eerst de
binnenstad van Amsterdam ingaan om in te drinken. De verwachting is dat de eerste supporters vanaf
17.00 uur de binnenstad gaan bevolken. Het gaat hierbij niet om hele grote groepen, maar wel om delen
van de diverse "harde" kernen. Men houdt zich vooral op in het Wallengebied en het Rembrandtplein en
Leidseplein.

..

A

^ ry..^1

Op 4 februari 2011 eindigt een projectweek van de Hoge School waaraan zo'n 1800 studenten mee
doen. De eind bijeenkomst is het einde van een week waarbij studenten de buurten en wijken in zijn
getrokken om Amsterdam te leren kennen en te helpen de buurt een beetje mooier en gezelliger te
maken. De studenten zullen in groepjes een bepaalde problematiek in de buurt aanpakken en verwerken
in een korte videoclip. Deze videoclips worden op 4 februari tijdens een afsluitend multimediaal
spektakel, tussen 16 en 21 uur, op het parkeerterrein voor het Kohnstamhuis geprojecteerd,
Rhijnspoorplein 2.

Vooralsnog is geen route bekend welke men wil volgen. Onduidelijk is ook het daadwerkelijke doel van
de demonstratie. Onduidelijk is of men uit is op het bezetten van panden van de UvA.
De volgende risico's zijn aanwezig:
enorme verkeersoverlast
diverse panden en plaatsen met een "historisch" karakter waarbij men specifieke actie zou kunnen
ondernemen, zoals: Maagdenhuis en Lieverdje-Spui.
verstoring van de bijeenkomst in het Paleis op de Dam.
het plegen van vernielingen

1.4 Beleidsuitgangspunten & tolerantiegrenzen
De standaard Beleids- en Tolerantiegrenzen zijn van toepassing. Zie algemeen draaiboek.
Daarnaast geldt specifiek voor dit evenement het volgende:
•

•
•
•

Bij bezetting wordt pas opgetreden na vordering door het college van bestuur van de UvA of
een vertegenwoordiger hiervan. Bij overtreding wordt men aangehouden op basis van
lokaalvredebreuk
Tegen een lawaaidemo nabij het KPA wordt niet opgetreden
Enige vertraging bij het afrijden is acceptabel. Indien dit langer duurt vindt overleg plaats met
het Bevoegd Gezag. Het veiligheidsbelang blijft altijd voorop staan
De demonstratie wordt niet verboden als deze officieel aangemeld wordt of als er geen route
aangegeven wordt.

Algemeen Draaiboek

Politie Amsterdan- í -Arnstelland

s4 m

1 Verant^.^oordelljn sden

Teneinde de doelstelling te bereiken, dienen maatregelen getroffen te worden. De volgende
uitgangspunten en verantwoordelijkheden zijn geformuleerd: zie algemeen draaiboek.

1.5 Feitelijke situatie
De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van een SGBO structuur onder leiding en
verantwoordelijkheid van een Algemeen Commandant. De AC geeft leiding aan diverse andere chefs
waaronder de chef Mobiliteit.

1.5.i Organisatie deelproces mobil1ta
Onder de Chef Mobiliteit vallen de commandanten dynamisch en statisch verkeersmanagement.
Deze sturen de volgende eenheden aan:
•
•
•
•
•

3 motorrijders DCIV ter gidsing/begeleiding auto's leden Koninklijk Huis (ingeval calamiteit)
6 motorrijders DCIV ter begeleiding van de demonstratie
1 bedienaar verkeerslichten
1 mobilofonist
Bemensing hekken- en kraanwagen

1.5.2 Tijdschema l eden Koninklijk Huis
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i,ote ! locaties d e ionstratie
De route van de demonstratie is vermoedelijk:
Tijd

Locatie

15.00

Binnengasthuisterrein Toespraak door Jeroen van de Starre (Comité SOS) over impact
van de bezuinigingen en waarom die gestopt dienen te worden.
Spinhuis, Oudezijds
Toespraak door docent en student vd faculteit FMG over hoe de
Achterburgwal
reeds bestaande onderfinanciëring van het hoger onderwijs
doorwerkt op lokaal niveau.

Onbekend

Actie

Onbekend

PC Hoofthuis,
Spuistraat
Maagdenhuis

Onbekend

Oudemanhuispoort

Onbekend

ri

Obekend
Wederom twee studenten spreken demonstranten toe: Leon
Botter, voorzitter ROOD, jong in de SP & Sam de Nijs over de
bezuinigingen en het verzet daartegen
Einde demonstratie

el partners

GVB
Aan GVB is meegedeeld dat demonstratie er is en mogelijk het openbaar vervoer zal hinderen. Zij zullen
zelf hierop acteren. Over de mogelijkheid dat de Dam voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten, is zij
geinformeerd.

DKDB
Zonodig zullen motorrijders DCIV auto's en touringcars van bezoekers van het Koninklijk Palies
begeleiden. Dit na overleg van de CMOB met de AC. Zie scenario 3. Hierbij geldt dat veiligheid het
uitgangspunt is en dat het Bevoegd Gezag daarvoor verantwoordelijk is. Bij het negeren van adviezen
van dat orgaan is dat de verantwoordelijkheid van de DKDB. Een medewerker van DKDB zal
plaatsnemen in de UCK. Door de DKDB zal geen helikopter worden ingezet.

DKDB — Hoofd Garage Koninklijk Staldepa rtement

Ten behoeve van het vervoer van gasten en personeel zullen worden ingezet:
•
4 bussen van firma Beuk met gasten vanuit Den Haag
•
2 bussen van firma Beuk met gasten vanuit Apeldoorn
•
1 kleine bus AA-11 met personeel
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Normaliter wordt in- en uitgestapt op de Dam. Ingeval van wanordelijkheden zal worden ingestapt aan de
Nieuwezijds Voorburgwal. Dit zal gebeuren na overleg van Cmob met AC waarna contact zal zijn met het
Hoofd garage over de gewenste aanrijtijden. De aanrijroute zal zijn over de Nieuwezijds Voorburgwal
vanaf het Centraal Station. Het tijdschema zoals dat nu geldt: 17.30 uur bussen gereed bij Paleis voor
het instappen van de gasten en 15.00 uur vertrek bussen, zal dan op grond van het advies van het
bevoegd gezag worden aangepast.

KLPD
Motorrijders van het KLPD zullen zich na aankomst en voor vertrek ophouden aan het bureau Nieuwe
Zijds. Indien er tijdens het vertrek wanordelijkheden voordoen waarbij motorrijders van het DCIV moeten
worden ingezet, dan vindt afstemming plaats met de motorrijders KLPD. Zonodig kunnen zij
samenwerken met de motorrijder(s) DCIV indien de veiligheid van de begeleiding daarom vraagt. Naast
telefonisch contact zal er contact zijn via de bijstandkanalen
(coll.
;begeleiding Hare
Majesteit) en li (coll
; begeleiding Pr. Margriet). De motorrijders zullen niet worden ingezet
t.b.v. het begeleiden van de demonstratie.
Noord-Zuidlijn

Ten behoeve van het storten van beton voor de Noord-Zuidlijn zullen op vrijdag 4 februari 2010 vanaf
07.00 uur elk uur ten minste 10 vrachtwagens over het Rokin tot aan Wijde Lombardsteeg rijden. Dit zal
de hele dag duren (15 à 16 uur).
De aanrijroute zal zijn: Blauwbrug — Amstel — Muntplein — Rokin.
De wegrijroute zal zijn: Rokin — Damrak — Pr. Hendrikkade.
Bij eventuele afsluiting van het Damrak (scenario 3) zal worden bekeken hoe de lege vrachtauto's wel
over het Damrak geleid kunnen worden.

‘". 6%5 IrRet v4, ile,s ers rape
Er worden geen verkeersregelaars ingezet.
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2.1 Doelstellingen mobiliteit
De doelstelling is een zo veilig en ordelijk mogelijk verloop van de demonstratie en het feest in het Paleis
en het kunnen plegen van interventies om een einde te maken aan een ongewesnte situatie danwel het
effect te beperken.
Voor Mobiliteit geldt in het bijzonder het realiseren van een zo groot mogelijke doorstroming van het
verkeer rondom de demonstratie.
Het —indien nodig- realiseren van een veilig en ordelijk vertrek van de leden van het Koninklijk Huis.
In geval van calamiteiten sturen op coördinatie van de inzet van Openbaar vervoer en andere diensten
ten behoeve van vervoer van personen.

2.2 Chef Mobiliteit
In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement en/of crisis is de Chef
Mobiliteit verantwoordelijk voor een ongestoorde, veilige circulatie van het verkeer alsmede voor het
uitvoeren van gidsingen en begeleidingen. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan goederen- en
mensenstromen.
Taken
Het via onder andere statisch en dynamisch verkeersmanagement bevorderen en handhaven van
een optimale afwikkeling van verkeer;
Het signaleren cq. controleren van de voortgang/afwijking op basis van operationele rapportages;
Het binnen de hem toebedeelde taakgebieden zorgdragen voor de evaluatie, met het doel:
resultaatverantwoording en Ieren en verbeteren van de taakorganisatie GBO.
Verantwoordelijkheden
Het, op basis van inzetscenario's, planmatig richting geven aan het voorbereiden en het beheer van
en de uitvoering door de taakorganisatie;
Het —indien en voor zover de betrokken chefs niet zijn ingezet- zorgdragen voor het formuleren en
behalen van de doelstellingen binnen de overige hem toegewezen taakgebieden, (bijvoorbeeld
Ordehandhaving, Ondersteuning, Informatie);
Het bijsturen en waar nodig rappo rt eren over de voortgang/afwijking van het gedefinieerde resultaat
aan het naast hogere niveau;
Het aanvragen van en inzetten van personeel en materieel binnen de eigen taakgebieden, alsmede
de administratieve afwikkeling daarvan waaronder mede dient te worden verstaan het bijhouden van
journaals, het maken van eventuele (gewelds)rapportages en de nazorg.

2.3 Commandant Dynamisch Verkeersmanagement
De commandant Dynamisch Verkeersmanagement regulee rt en herstelt door middel van dynamische
verkeerstoezicht een optimale veilige afwikkeling van verkeersstromen (mensen en goederen) en
verzorgt begeleidingen en gidsingen.
Taken
•

Het, op basis van inzetscenario's, planmatig richting geven aan de uitvoering door de onder hem
vallende eenheden;
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Het bijsturen en waar nodig rapporteren over de voortgang/afwijking van het gedefinieerde resultaat
aan het naast hogere niveau;
Het inzetten van personeel en materieel, alsmede de administratieve afwikkeling daarvan,
waaronder mede dient te worden verstaan het bijhouden van journaals, het maken van eventuele
(gewelds) rapportages en de nazorg;
Het binnen het hem toebedeelde taakgebied zorgdragen voor de evaluatie, met het doel:
resultaatverantwoording en leren en verbeteren van de taakorganisatie GBO.
Verantwoordelijkheden

Het behalen van de gedefinieerde resultaten;
Het signaleren cq. controleren van de voortgang/afwijking op basis van operationele rapportages.
a^
^^^.^

a -P', "ys ^^: VI t ^^^iR^d
^'^n.
pd ^^;lí^,r
sa

^„^^

1.

De 3 motorrijders die worden ingezet ter begeleiding van de leden van het Koninklijk Huis zullen
alleen daartoe worden ingezet na opdracht van de Algemeen Commandant in samenspraak met
de Chef Mobiliteit. Dat zal zich kunnen voordoen wanneer het normale wegrijden ernstig door
demonstranten wordt gehinderd en dat doen zij in samenwerking met de motorrijders van het
KLPD. Het begeleiden zal zich dan beperken tot buiten het woelige gebied.

2.

De 6 motorrijders die worden ingezet ter begeleiding van de demonstratie hebben een
dynamische verkeerstoezichthoudende en —regulerende taak. Zij dienen ervoor te zorgen dat de
demonstratie verkeersveilig over de weg kan gaan maar ook dat eenheden van de Mobiele
Eenheid bij inzet verkeersveilig op die wegen kunnen werken.

2.4 Commandant Statisch Verkeersmanagement
De commandant Statisch Verkeersmanagement houdt een optimale veilige afwikkeling van het verkeer
(mensen- en goederenstromen) in stand door middel van statisch verkeerstoezicht en handhaving van
verkeersmaatregelen.
Taken

Het, op basis van inzetscenario's, planmatig richting geven de uitvoering door de onder hem
vallende eenheden;
Het bijsturen en waar nodig rapporteren over de voortgang/afwijking van het gedefinieerde resultaat
aan het naast hogere niveau;
Het inzetten van personeel en materieel, alsmede de administratieve afwikkeling daarvan,
waaronder mede dient te worden verstaan het bijhouden van journaals, het maken van eventuele
(gewelds) rapportages en de nazorg;
Het binnen het hem toebedeelde taakgebied zorgdragen voor de evaluatie, met het doel:
resultaatverantwoording en leren en verbeteren van de taakorganisatie GBO.
Verantwoordelijkheden

•
•

Het behalen van de gedefinieerde resultaten;
Het signaleren cq. controleren van de voortgang/afwijking op basis van operationele rapportages.
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2.4.11 Opdracht Verizearscormandokamee
De VCK zal worden ondergebracht in de RCK.
Opdracht Kraanwagens

Inzet op afroep Chef Mobiliteit.
Opdracht Afzetmateriaalwagens

Inzet op afroep Chef Mobiliteit.
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3.1 Tactiek optreden
Het optreden is erop gericht om:
a) leden van het Koninklijk Huis en hun begeleiding veilig en snel uit het woelige gebied te
geleiden. Tevens zullen zij de te rijden routes vooraf (regelmatig) schouwen op gevaarszetting
of aanwezigheid demonstranten. In overleg met Cmdt Verkeer en Chef Mobiliteit worden
zonodig alternatieve routes bekeken.
b) De demonstratie zodanig "te omringen" dat het overige verkeer gaan gevaar of (overmatige)
hinder ondervindt en indien route bekend is, kruisingen vroegtijdig verkeersvrij te maken.

3.2 Scenario's

1

1

^1

3
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rz ri

4.1 Kledingvoorschriften
Dagelijks tenue.

4.2 (D e)Briefing
om 13.00 uur

4.3 Verzorging
Lunchpakketten.

4.4 Middelen

9,

5
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^ ✓

E ^
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dt`FJ^U hicfero

6 ^,
^^^
^*
f ^^ ^3^^1 ^^^^^
^ 1^
,
;? C.+3 ^.

^
E

5.1 Organogram proces mobiliteit

•

*MOW

5.2 Detachement / opkomstlocaties personeel
5.3 (Doorlopend) journaal
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5.4 Verbindingschema

7
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5.5 Telefoonlijst
Functie

Telefoon

Roepnaam Naam

nummer
Algemeen Commandant
Chef Mobiliteit

Cdt Dynamisch Verk. Manag.
Cdt Statisch Verk.Manag.
Mobilofonist

Mobilofonist
Administratie

Verkeerslichten
Verkeersadvisering

Commandant motorrijders
Motorrijder DCIV

Motorrijder DCIV
Motorrijder DCIV

Motorrijder KLPD H.M.
Motorrijder KLPD Pr. M

Medewerker Kraanwagen
Medewerker Afzetmateriaal
Hfd. Garage Kon. Staldepart.
Materiële zaken
DKDB
DKDB

Gemeente Amsterdam

Traffic support
Coördinator GVB

Centraalpost GVB
NS
Connexxion

le

Grip

Portonr/
VCK nr
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Beleids- en tolerantiegrenzen
In deze bijlage treft u achtereenvolgens aan:
De in het Regionale College van regiopolitie Amsterdam-Amstelland op 15 november 1999
vastgestelde beleids- en tolerantiegrenzen, geldend voor alle gemeenten in het gebied van de regio
Amsterdam-Amstelland;
De nadere beleidslijn van de Driehoek, zoals geformuleerd op 13 februari 2003 in het kader van de
vredesmaatregelen omtrent de oorlog in Irak. Deze beleidslijn is later bij de herdenking van 4 mei
2004 toegepast en verder aangescherpt. Dit beleid is ook voor de huidige voorvallen van kracht;
Een voorbeeld van een nader te overwegen tekst in de per situatie af te stemmen extra formulering.

Stancia^^^^^u ^ ^^_ ^,^^^r^^^;, - en ^` ^^+,^ ^ - ^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^ ^ ^ ^ ^`^^^y<.°^^`^^^^^^^^ .^`^^^^^`^
Iedere grootschalig gebeurtenis draagt een inbreuk op de openbare orde, de dagelijkse gang van zaken,
in zich. In de loop van de jaren is door de Burgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en de
Hoofdcommissaris van Politie een beleid ontwikkeld ten aanzien van deze inbreuk op de openbare orde.
De vertaling van dit beleid met betrekking tot het politie optreden staat bekend als "tolerantiegrenzen", in
het vervolg in de draaiboeken benoemd als "standaard beleidstolerantiegrenzen". Laatstelijk is in het
Regionaal College d.d. 15 november 1999 bevestigd dat deze beleids- en tolerantiegrenzen gelden voor
alle gemeenten in het gebied van de regio Amsterdam-Amstelland.
Kent een gebeurtenis daarnaast specifieke aspecten betreffende het tolerantiebeleid, dan worden deze
in het betreffende draaiboek aangegeven.
Algemeen openbare orde
Bij iedere gebeurtenis dient onder alle omstandigheden de mate van inbreuk op de rechtsorde en de
schade die toegebracht wordt aan het economische verkeer op het grondgebied van de regio
Amsterdam-Amstelland, zorgvuldig afgewogen te worden tegen de consequenties van het optreden
tegen die inbreuk.
Afhankelijk van de aard en omvang van de gepleegde actie, kiest de politie voor een zo adequaat
mogelijke reactie, waarbij nadrukkelijk de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een rol
dienen te spelen in de afweging wat als adequaat politie optreden moet worden beschouwd.
In een democratische rechtsstaat is de vrijheid van betogen een belangrijke waarde (Artikel 9 van de
Grondwet), welke vrijheid alleen onder bijzondere omstandigheden beperkt mag worden (Artikel 2
Wet op de Openbare Manifestaties).
Deze waarde wordt erkend en daarmee wordt een inbreuk op de rechtsorde geaccepteerd, mits de
belangen van anderen niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad.
Het vertoningsrecht moet zo goed mogelijk kunnen worden uitgeoefend.
Het is een ervaringsgegeven dat er personen zijn die een betoging of demonstratieve bijeenkomst
aangrijpen om de openbare orde te verstoren, hetgeen weer reacties van derden kan oproepen. Er
dienen maatregelen getroffen te worden om op dergelijke pogingen voorbereid te zijn.
Een goed verloop van een betoging vereist inzet van beide kanten. De wederzijdse
verantwoordelijkheden dienen daarbij duidelijk te zijn afgebakend en afspraken (zoveel mogelijk
schriftelijk bevestigd) op dat punt dienen bekend te zijn bij alle betrokkenen.
Bij betogingen kunnen zich dusdanige ongeregeldheden voordoen, dat de politie daadwerkelijk moet
ingrijpen en daarbij gebruik moet maken van geweld.
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Voor zover deelnemers aan een betoging medeverantwoordelijkheid dragen voor het ontstaan van
ongeregeldheden, of zich daarvan onvoldoende distantiëren dienen zij zich bewust te zijn van de
mogelijke gevolgen van hun handelen.
Het politieoptreden moet steeds gericht zijn op het voorkomen van escalatie en wanneer nodig op
het bevorderen van deëscalatie
in eerste instantie is het optreden gericht op algemeen preventief toezicht.
in tweede instantie bestaat het politie optreden daar waar sprake is van een (beginnende)
demonstratieve actie, uit het leggen en onderhouden van persoonlijke contacten met de
actievoerders, met als doel te trachten hen te overreden de aanwijzingen van de politie op
te volgen.
vervolgens is het politie optreden, daar waar het gaat om een geweldloze blokkade, sit
down actie, of iets dergelijks, erop gericht deze te beëindigen door middel van het
wegdragen, wegduwen of wegslepen van de actievoerders.
Wrijvingen en/of confrontaties tussen actievoerders en anderen dienen te worden voorkomen.
Algemeen justitieel

•
•

In beginsel dienen strafbare feiten te worden opgespoord.
De politie treedt in groter verband in principe niet op, zolang geweld tegen goederen en voorwerpen
beperkt blijft tot het optreden van enkele individuen en bovendien de schade beperkt blijft.
Tegen plundering dan wel vernielingen die volgens een systeem worden aangericht, wordt altijd
opgetreden.
Indien actievoerders misdrijven plegen is het politie optreden primair gericht op aanhouding. Bij een
"te groot" aantal verdachten kan het optreden gericht worden op het doen stoppen van de misdrijven
en het verwijderen van de personen uit de omgeving.
Politie optreden vindt in ieder geval plaats bij geweldsgebruik door de actievoerders tegen personen,
voertuigen, goederen en voorwerpen. Zonodig zal een selectief aanhoudingsbeleid van kracht zijn.
Tegen geweld dat zich uit in het gooien van stenen, brandbommen, molotovcocktails en zware
voorwerpen, wordt opgetreden. Het optreden dient te zijn gericht op beëindiging van het geweld en
op de aanhouding van de daders.
Tegen degene die een politie optreden tracht te beletten, belemmeren of verijdelen, wordt
opgetreden. Betreft het enkele verdachten dan is het optreden gericht op aanhouding ter zake artikel
184 Wetboek van Strafrecht. Betreft het een "te groot" aantal verdachten dan is het optreden gericht
op verwijdering van personen uit de omgeving.
Er wordt niet onmiddellijk opgetreden tegen spandoeken, vlaggen (opgehangen en/of meegevoerd),
gebruik van geluidsversterkende apparatuur, pamfletten verspreiden en spreekkoren aanrichten. De
algemeen commandant kan bepalen dat indien door deze activiteiten de openbare orde ter plaatse
wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel sprake is van een tekst met een grof
beledigend, discriminerend of opruiend karakter, alsnog zal worden opgetreden.
Het optreden is dan in eerste instantie gericht op het aanhouden van de verantwoordelijke
verdachten en inbeslagname van de betreffende voorwerpen. Mocht aanhouding gelet op het aantal
actievoerders niet mogelijk zijn, dan is het optreden gericht op het verwijderen en/of in beslag nemen
van de betreffende voorwerpen.
Als er niet echt sprake is van belediging, discriminatie, of opruiing, maar wel een tekst die aanleiding
kan geven of heeft gegeven tot een verstoring van de openbare orde, kan dit leiden tot
inbeslagneming van het betreffende voorwerp op grond van artikel 2 van de Politiewet 1993, met de
verplichting het voorwerp te bewaren tot na afloop, waarna eventueel teruggave volgt.
In geval van constatering van overtredingen is het optreden in de eerste plaats gericht op
verwijdering van actievoerders ter plaatse.
De volgende tekst is alleen van toepassing voor de gemeente Amsterdam, Aalsmeer en
Diemen;

Indien er sprake is van het met zich voeren van voorwerpen of stoffen om de openbare orde te
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verstoren, waaronder tevens te verstaan het met zich voeren van materiaal geschikt voor het
opwerpen van blokkades en kennelijk bestemd voor het blokkeren van ingangen of toegangswegen,
overtreding van de APV (Amsterdam; artikel 2.2. lid 2, Diemen; artikel 40 lid 2, Aalsmeer; artikel 8
lid 2), wordt tot aanhouding en inbeslagname overgegaan, indien het vermoeden bestaat dat deze
personen het voornemen hebben vernielingen te plegen die in relatie staan tot de demonstratie. Het
moment van optreden wordt bepaald door de algemeen commandant na overleg met het
beleidscentrum.
Locatie
Wanneer actievoerders binnen de afzetting dreigen te komen wordt hiertegen onmiddellijk
opgetreden.
Zolang de toegang tot een locatie niet daadwerkelijk gebruikt hoeft te worden of een alternatieve
ingang voorhanden is, wordt aldaar tegen demonstraties of menselijke blokkades niet opgetreden.
Indien actievoerders zich aan de hekken rondom de locatie vastketenen worden zij in principe
ongemoeid gelaten.
Indien actievoerders zich aan toegangshekken vastketenen worden zij (zo nodig bij herhaling)
losgeknipt, om ze in geval van nood snel te kunnen verwijderen. Bij herhaling van het vastketenen
kan zonodig tot inname van de kettingen worden overgegaan op grond van de openbare orde
handhaving (Artikel 2 van de Politiewet 1993)
Route
In principe worden demonstraties op de openbare weg ongemoeid gelaten.
Tegen barricades wordt, door tussenkomst van de algemeen commandant, altijd opgetreden.
Daar waar politie optreden noodzakelijk is, zeker bij een grotere groep actievoerders, zal het
optreden in de eerste plaats bestaan uit het verwijderen van de betreffende barricades en in de
tweede plaats of zo mogelijk gelijktijding uit het verwijderen van de actievoerders uit de omgeving.
Indien het tijdaspect dit toelaat bestaat het verwijderen in eerste instantie - na praten/waarschuwen uit wegdragen/wegslepen van de actievoerders.
Geweld en rapportage van geweld
In principe wordt geweld alleen aangewend als antwoord op ondervonden geweld.
Insluitacties zijn uitsluitend toegestaan ter aanhouding van verdachten. Na insluiting dient eventueel
geweld onmiddellijk te worden gestaakt.
Het eventueel door de politie aan te wenden geweld dient te voldoen aan de eisen gesteld in:
de Politiewet
art. 8, bevoegdheid aanwenden geweld
art. 58,
art. 59,
art. 60,
de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon
opsporingsambtenaar
art. 4, bevoegdheid aanwenden geweld
art. 5, optreden onder leiding van meerdere
art. 6, ME of AT
art. 7, gebruik vuurwapen
art. 8, gebruik automatisch vuurwapen
art. 9, scherpschutters
art. 11, trekken van vuurwapen
art. 12, waarschuwing
art. 13, gebruik CS traangas
art. 14, gebruik waterwerper
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art. 15, gebruik politie surveillancehond
art. 16, gebruik elektrische wapenstok
art. 17, rapportage geweldsaanwending
art. 18, rapportage geweldsaanwending onder leiding van meerdere
art. 19, afhandeling rapportage
het besluit beheer regionale politiekorpsen (Artikelen 6, 8 en 9 van het besluit beheer regionale
politiekorpsen)
Sommaties

Alvorens op enigerlei wijze geweld wordt aangewend, dient op niet mis te verstane wijze driemaal te
worden gewaarschuwd en wel met de tekst: "gehoorzaamheid aan de wet, verwijdert u, of geweld zal
worden gebruikt". Zoveel mogelijk dienen de sommaties tijdens de actie herhaald te worden om met
name nieuwsgierigen te wijzen op de risico's die zij lopen als men zich binnen het actiegebied blijft
ophouden.

m
,
c 'n
:^'
4^
^^:^ ^ _,^ y^^ ^ ^^ ^ ^^^,em^ ^ ^ ^ ^^,^ Driehoek
^ ^^ ^^februari
^.^^^^^^^ ^ ^ ^^^ ^^^s. en ^ ^^^^mei
^:^; ^ 2004.

^

^
^

Op 13 februari 2003 is in het kader van de vredesmaatregelen omtrent de oorlog in Irak, gelet op de
geldende afspraken in de Amsterdamse driehoek, een beleidslijn vastgesteld. Deze beleidslijn is later bij
de herdenking van 4 mei 2004 toegepast en verder aangescherpt. Dit beleid is ook voor de huidige
situatie van kracht:
Van toepassing zijn de standaard beleids- en tolerantiegrenzen;
Uitdrukkelijk geldt dat er geen ordeverstoringen en/of vernielingen mogen plaatsvinden.
Verbranding van nationale vlaggen is op zichzelf niet strafbaar. In bijzondere gevallen kan
verbranding van vlaggen tot ordeverstoringen leiden. In dergelijke gevallen kan, conform het "rode
vlagarrest" de vlag ingenomen worden zonder vordering. De politie houdt de vlag dan onder zich. Bij
weigering kan worden opgetreden op grond van art. 184 Sr.
Het meevoeren van spandoeken met racistische leuzen, waaronder begrepen hakenkruizen, is niet
acceptabel. Wanneer dit toch geschiedt zal de politie eerst de organisatie aanspreken om dit te
beëindigen en te voorkomen. Indien de organisatie hier niet in slaagt zal in geval van groepsgewijze
(massale) overtredingen door de Driehoek besloten worden hoe op te treden. Hierbij wordt rekening
gehouden met de kans op escalatie.
Bij racistische leuzen door individuele personen wordt conform het hierboven vermelde uitgangspunt
gehandeld;
Tegen beledigende leuzen wordt in beginsel niet opgetreden. Teksten als: "[naam individu]
moordenaar", " [naam individu/land] is terrorist", zijn bij afwezigheid van de bedoelde personen niet
strafbaar. (het is een klachtdelict). Ook het meevoeren van po rtretten van Bin Laden of Saddam
Hussein is niet strafbaar.
Bij grootschalige racistische spreekkoren kan de demonstratie/manifestatie op last van de
Burgemeester worden beëindigd;
Tegen een niet via de formele weg aangekondigde (tegen)demonstratie zal door de Burgemeester
besloten worden of en op welke wijze opgetreden wordt.
Uitdrukkelijk geldt dat er geen blokkades op verkeerswegen/waterwegen worden toegestaan.
In geval van verstoring van de openbare orde treedt de politie niet op dan na opdracht van/namens
de Burgemeester, tenzij de veiligheid acuut in gevaar is.
Indien er zich uitingen van vreugde voordoen naar aanleiding van de gebeurtenissen, is het
standpunt dat schending van de morele norm dat men zich niet in het openbaar dient te verheugen
over ernstig menselijk lijden, voldoende om te komen tot de beoordeling dat de openbare orde wordt
verstoord. Dan is niet van belang of de openbare uitingen door een kleine of een grote groep
personen wordt gedaan, met veel ruchtbaarheid of met weinig, maar slechts of duidelijk is waar de
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betrokken personen zich over verheugen. Indien zich dergelijke gevallen voordoen is de politie
gerechtigd om op te treden ter handhaving van de openbare orde, door middel van gebruikmaking
van de bevoegdheden die voortvloeien uit de taakstelling van artikel 2 van de Politiewet, zoals het
geven van een bevel tot verwijdering (gekoppeld aan 184 Sr) en de bevoegdheid om voorwerpen in
beslag te nemen (Rode vlag arrest).
In hiervoor bedoelde gevallen kan tevens worden opgetreden op grond van twee artikelen uit de
Algemene Plaatselijke Verordening:
Artikel 2.2 APV Amsterdam

"Het is verboden, op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw of vaartuig deel te
nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen
lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de orde te verstoren."
"Degene die op of aan de weg aanwezig is bij een toeloop van het publiek aanleiding gevende
gebeurtenis, dan wel zich bevindt of aanwezig is bij een samenscholing of bij enig voorval waardoor er
wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een
ambtenaar van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te
verwijderen."
Indien het politieoptreden plaatsvindt onder directe leiding van de Algemeen Commandant en/of de Chef
Ordehandhaving, vindt optreden niet plaats dan na hun opdracht daartoe.
Indien zich bovenbeschreven gedragingen voordoen en deze gepaard gaan met strafbare feiten is
de insteek dat er opgetreden wordt tegen de strafbare gedragingen.
Te denken valt aan misdrijven tegen de openbare orde (opruiing 131 Sr, belediging van een groep
mensen 137c Sr, aanzetten tot haat, discriminatie of geweld 137 d Sr, smaadschrift, laster,
(eenvoudige) belediging 261 e.v. Sr en straatschenderij 424 Sr.
Hier wordt nogmaals benadrukt dat het optreden een a-politiek karakter dient te hebben. Ook negatieve
uitingen van gevoelens tegen specifieke bevolkingsgroepen of groepen personen in Nederland zullen
getoetst moeten worden op strafwaardigheid.
Graffiti

Bij het aantreffen van graffiti welke verband houdt met waar dit draaiboek zich op richt, heeft snelle
verwijdering een hoge prioriteit. Eerst dient te worden beoordeeld of sprake is van een strafbaar feit,
zoals belediging of opruiing. In dat geval dient de graffiti fotografisch te worden vastgelegd en eventueel
op sporen te worden onderzocht. Hierna dient de graffiti zo snel mogelijk na aantreffen te worden
verwijderd via de directie 00V.
^P

Nadere bestuurane

Especten

Ten behoeve van het mogelijk optreden naar aanleiding van de (CAO-) brandweeracties is 10 november
2005 in de toen geldende beleids- en tolerantiegrenzen voor dat optreden de hieronder vermeldde extra
tekst opgenomen. Dit om een extra schakel in het optreden (i.c. eerste verantwoordelijkheid
bemiddeling/interventie van betreffende werkgever) in te bouwen, vooraleer de politie zelf tot actie zou
overgaan. Deze tekst is hier als voorbeeld opgenomen, vanwege een mogelijk gelijksoortige situatie in
de toekomst.
"Door de burgemeester van Amsterdam is aan de Korpsleiding van de Regionale Brandweer opgedragen
dat zij alles in het werkt stelt om alle brandweerwerkzaamheden uit te laten voeren en dat afwijkingen zo
nodig (o.a tuchtrechtelijk) worden aangepakt.
Indien er zich conflicten op straat voordoen wordt de Korpsleiding van de Regionale Brandweer geacht te
(laten) interveniëren om de vrede en tolerantie te helpen bewaren.
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Algemeen Draaiboek xxx

lenv
Optreden

Op vrijdag 4 februari 2011 zal ter afsluiting van landelijke studentendemonstraties
een afsluitende lawaaidemonstratie worden gehouden bij een aantal —vermoedelijk
het centrum van Amsterdam liggende- locaties van de UVA worden gehouden.

Datum en tijd
Historie

Vrijdag 4 februair 2011 van 13.00 tot 21.00 uur
Eerdere soortgelijke demonstraie in Den Haag leidde tot openbare orde problemen
waarbij 27 personen zijn aangehouden.

Beleids- & Tolerantiegrenzen

Zie algemeen draaiboek.

Feitelijke situatie Route/locatie

Van de demonstratie nog niet bekend. Aanrijroutes leden Kon. Huis zijn bekend.

Doelgroep

Verwachte aantal mensen
Knelpunten/ risico

Flankerende evenementen

Die vrijdagmiddag zal Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van haar
verjaardag een groot aantal gasten —waaronder leden van het Koninklijk Huisontvangen in het Paleis op de Dam.

Tijdschema

Datum

Tijd start

Tijd eind

04-02-2011

Divers

Divers

Gebeurtenis
Koppelen auto's leden Kon. Huis en
via vastgestelde routes naar KPA

04-02-2011

14.50

17.15

04-02-2011

15.00

Onbekend

Vertrek leden Kon. Huis van KPA

Verzamelen en vertrek demonstranten op/van Binnengasthuisterrein

Doel RPM
GBO AC's en Chefs

De driehoek heeft als doel gesteld dat
Functie

Naam

AC

Cp.

Chef Mobiliteit

Hi

Cdt Statisch

lp.

Cdt Dynamisch

0
co
0
a.

Verkeersmaatregelen

Geen

Afhandeling arrestanten
Verzorging

Lunchpakketten

Extern
c

0

(.1

2

Telefoon

Grip

Politie Aa nsterdam-Arnstelland

ti

Deeldraaiboek ordehandhaving

Informatie

Door het comité SOS is op internet opgeroepen voor de volgende demonstratie:

^

CO MIT É

DEMONSTRATIE
Virijdasr felbrsnauri 15-00 u
Ilibrasaezagrasnanisterressi

StS

Na het protest van 25.000 mensen op het Malieveld heeft Rutte aangegeven
de bezuinigingen toch door te voeren. Dit is een middelvinger naar iedereen
die zich hard maakt voor het onderwijs en het botweg negeren van onze
argumenten. We zouden ons hier niet bij neer moeten leggen, maar juist nu
weer de straat op moeten gaan, om de druk op de ketel te houden. Laten we
niet stoppen voordat deze belachelijke plannen van tafel zijn!
In de week van 31 januari tot 4 februari voeren studenten in meerdere
steden acties in een landelijke actieweek. In Amsterdam zal de actieweek
afgesloten worden met een lawaaidemonstratie langs UvA-locaties.
Met deze demonstratie willen we de volgende eisen-krachtbij zetten:
- Geen 3000 euro boete voor 'langstudeerders' en de universiteiten;
- Handen af van stuff en 0V-jaarkaart;
Investeer in hoger onderwijs;
- Goed en toegankelijk hoger onderwijs is een recht!
-

Vergeet niet spandoeken en
borden mee te nemen!
Meer informatie of
meehelpen:
06 16541143 (Sjerp)
demo4feb@gmail.com
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Wei íjzes ^►ede^r

onterweiz ■

..,
^^ti ^^—
, ° a fir a
^^ . ^
fit
^^^
^

Deeldraaiboek ordehandhaving

Politie Amsterdam-Amstelland

`

inf

: tie met bete {&dd n tot de rnstr tk

.
rei

Vanuit het informatieproces is aanvullend de volgende informatie:
Aanleiding
Voor vrijdag 04 februari 2011 is op internet een dynamische demonstratie aangekondigd tegen het
kabinetsbeleid op het gebied van studiefinanciering. De demonstratie is aangekondigd door Comité SOS.
De start van de demonstratie zal zijn op het Binnengasthuisterrein omstreeks 15.00 uur. Opgeroepen
wordt tot een lawaaiactie, met o.a. toeters, fluitjes en trommels, langs zo veel mogelijk locaties van de
Universiteit in Amsterdam.
Verwachting.
Uit onderzoek is gebleken dat op internet inmiddels 150 studenten hebben aangegeven deel te gaan
nemen aan deze demonstratie. De verwachting is dat het aantal demonstranten zoals bij de
studentendemonstratie op 21 januari 2011 in Den Haag, namelijk 15.000, niet reëel is voor de
demonstratie van aanstaande vrijdag.
Er wordt rekening gehouden met een opkomst van enkele honderden mensen uit het hele land.
Sfeerbeeld
Naar aanleiding van de demonstratie in Den Haag (21 januari 2011) is de sfeer onder een deel van de
studenten grimmiger geworden. Het optreden van de politie en de houding van het kabinet met
betrekking tot de studiefinanciering ligt hieraan ten grondslag.
Er zijn aanwijzingen dat zich onder de demonstranten mogelijk enkele tientallen zullen bevinden die
geweld niet schuwen.
Aanmelden
De demonstratie is nog niet officieel aangemeld.
Route
•

Aanvang Binnengesthuisterrein. Hier wordt een toespraak gehouden door Jeroen van der Starre

•

Comite SOS.
Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, waar toespraken zullen volgen door een docent en een
student van de faculteit FMG.

•

PC Hoofthuis, Spuistraat 134.
Maagdenhuis, Spui 21, waar twee studenten de demonstranten zullen toepspreken.

•

Oudemanhuispoort, einde van de demonstratie.

•

1.3

Infornatie reatie tot dem o straties

1.3A P aleis op de Darn.
Op 4 februari 2011 viert HM Koningin Beatrix haar verjaardag in het Paleis op de Dam te Amsterdam.
Deze verjaarsontvangst duurt van 14.30 tot 17.30 uur. Niet uitgesloten is dat er vervolgens nog door de
Koninklijke familie gedineerd wordt op het Paleis. De verwachting is dat rond 19.00 uur iedereen weg is
uit het Paleis.
Naast de Koningin zijn ook aanwezig Prins Willem Alexander en Prinses Maxima, Prinses Margriet en
Mr. v. Vollenhoven. Verder de hofhouding en ander personeel vanuit Den Haag en Apeldoorn.
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In totaal zullen ca. 400 gasten (familie en bekenden) aanwezig zijn. Het is gebruikelijk dat men met
bussen (5) en eigen auto's aankomt, een deel wordt geparkeerd binnen de houten schutting (AA-auto's)
en een ander deel op het midden Damterrein. In verband met de demonstratie zullen de voertuigen die
normaal op het midden Damterrein staan dit keer geparkeerd worden op het terrein van de
Marinekazerne.

Ten behoeve van deze bijeenkomst is een detachement toezicht wat binnen dit SGBO valt.

1.3.2 Ajax supporters
In de Amsterdam Arena wordt op 4 februari 2011 te 20.45 uur de competitiewedstrijd Ajax — De
Graafschap gespeeld. De Ajax- supporters zullen zoals gewoonlijk bij avond wedstrijden eerst de
binnenstad van Amsterdam ingaan om in te drinken. De verwachting is dat de eerste supporters vanaf
17.00 uur de binnenstad gaan bevolken. Het gaat hierbij niet om hele grote groepen, maar wel om delen
van de diverse "harde" kernen. Men houdt zich vooral op in het Wallengebied en het Rembrandtplein en
Leidseplein.

`^^ ^

_^

Students in motion.

Op 4 februari 2011 eindigt een projectweek van de Hoge School waaraan zo'n 1800 studenten mee
doen. De eind bijeenkomst is het einde van een week waarbij studenten de buurten en wijken in zijn
getrokken om Amsterdam te leren kennen en te helpen de buurt een beetje mooier en gezelliger te
maken. De studenten zullen in groepjes een bepaalde problematiek in de buurt aanpakken en verwerken
in een korte videoclip. Deze videoclips worden op 4 februari tijdens een afsluitend multimediaal
spektakel, tussen 16 en 21 uur, op het parkeerterrein voor het Kohnstamhuis geprojecteerd,
Rhijnspoorplein 2.
Door het stadsdeel is een vergunning verleend.

1— Samenveldric,

mogeRikheden naza" Fanitldinst van de infort

^`^^^^^^

Voor vrijdag 04 februari 2011 is door het Comité SOS een dynamische studentendemonstratie
aangekondigd tegen het kabinetsbeleid op het gebied van studiefinanciering. De start van de
demonstratie zal zijn op het Binnengasthuisterrein omstreeks 15.00 uur. Opgeroepen wordt tot een
lawaaiactie, met o.a. toeters, fluitjes en trommels, langs zo veel mogelijk locaties van de Universiteit in
Amsterdam. Verwachting is dat enkele honderden studenten gehoor zullen geven aan deze oproep.
Er zijn aanwijzingen dat zich onder de demonstranten mogelijk enkele tientallen zullen bevinden die
geweld niet schuwen.
Een eerdere demonstratie in Den Haag verliep aanvankelijk goed, maar ontaarde later in
ongeregeldheden. Overigens was deze demonstratie veel groter van omvang. Er zijn in Den Haag 27
personen aangehouden, waaronder 5 personen uit Amsterdam (141SR). Overigens was daar ook
nadrukkelijk informatie aanwezig die sprak over ordeverstoringen.
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Vooralsnog is geen route bekend welke men wil volgen. Onduidelijk is ook het daadwerkelijke doel van
de demonstratie. Onduidelijk is of men uit is op het bezetten van panden van de UvA.
De volgende risico's zijn aanwezig:

op
Veilig en zo ordelijk mogelijk verloop van de demonstratie
Veilig en zo ordelijk mogelijk verloop van de bijeenkomst in het Paleis op de Dam.
Het voorkomen c.q. doen beëindigen van ongeregeldheden in de openbare ordesfeer.

De standaard Beleids- en Tolerantiegrenzen zijn van toepassing.
Specifiek voor dit optreden geldt het volgende:
•

Bij bezetting wordt pas opgetreden na vordering door het college van bestuur van de UvA of een
ve rt egenwoordiger hiervan. Bij overtreding wordt men aangehouden op basis van lokaalvredebreuk
Tegen een lawaaidemo nabij het KPA wordt niet opgetreden
Enige ve rt raging bij het afrijden is acceptabel. Indien dit langer duurt, vindt overleg plaats met het
Bevoegd Gezag. Het veiligheidsbelang blijft altijd voorop staan
De demonstratie wordt niet verboden als deze officieel aangemeld wordt of als er geen route
aangegeven wordt.

•
•
•

LI

Ci

Feitelijk optc

I

d

onstratie

Het optreden bij de demonstratie dient gericht te zijn op een veilig en ordelijk verloop van de
demonstratie evenals de feestelijkheden in het Paleis op de Dam. Wat inhoud dat confrontaties tussen
voor en tegenstanders dient te worden voorkomen c.q. worden beëindigd. In algemene zin het
voorkomen c.q. doen beëindigen van ongeregeldheden in de openbare ordesfeer. Indien er voor
strafbare feiten aanhoudingen kunnen worden verricht dan dienen individuele aanhoudingen de voorkeur
te genieten boven groepsaanhoudingen. Het insluiten van groepen dient slechts te gebeuren na
toestemming van de Chef Ordehandhaving die op zijn beurt overleg zal plegen met de Algemeen
Commandant.
Geen van de eenheden begeeft zich in het zicht van het Koninklijk Paleis anders dan na verkregen
opdracht.
Het optreden dient gefaseerd te zijn. Hierbij is het uitgangspunt het aangaan van de dialoog zolang dit
veilig en verantwoord is. Wanneer de dialoog niet meer leidt tot de gewenste resultaten dan pas zal
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worden overgegaan tot andere interventies. Uitgangspunt is dat wanneer de noodzaak bestaat om over
te gaan naar een hogere fase er door de Chef Ordehandhaving overleg zal worden gepleegd met de
Algemeen Commandant. Het doel van het optreden dient er op gericht te zijn om van een hogere fase
terug te keren in een lager fase. Deze fasering geldt zowel bij een statische als dynamische
demonstratie.

Fase-model
Situatie in en rond demonstratie

Optreden

Eenheden
(gefaseerde

zowel statisch als dynamisch

inzet

Fase

Fase
2

Fase
3

Fase
4

Fase

5

6

)
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Fekeiri, orstreC9n andere (sponti,ne) maniiestatieW
Indien er niet aangemelde andere demonstratie(s) / manifestatie(s) plaats gaan vinden zal er contact
gezocht worden met de desbetreffende organisator(en). Op grond van de verkregen informatie zal de
Burgemeester beslissen over het wel of niet toestaan van deze demonstratie(s) / manifestatie(s) en over
de mogelijke voorwaarden.

Voorstelbare scenario's,
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In de geweldsrapportage, voortvloeiend uit een optreden in groep- of ME- verband, dient de
(pelotons)commandant de namen en stamnummers van de betrokkenen die geweld hebben aangewend,
vast te leggen.
Geweldsaanwending
Deze vordering gebeurt in principe door de pelotons- cq sectiecommandant. De vordering dient driemaal

gedaan te worden.
"Hier spreekt de politie: Gehoorzaamheid aan de wet, verwijdert u (richting...), of geweld zal
worden gebruikt."
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Functie
Algemeen Commandant
Chef Ordehandhaving
Chef Ondersteuning
Chef Informatie
Chef Opsporing
Chef Mobiliteit
Pelotonscommandant
AE commandant
Beredenen
Hondengeleiders
Verkeersmanagement
Verkeersmanagement
Verkeersmanagement
Supporters begeleiding
<

Waterwerper
Helikopter

•

Locatiecommandant
Cdt Verkenning
Cdt Recherchemaatregelen
Cadi
Arrestantenzorg
Etherbeheer
CvD RIC
Backoffice (DMO)
Materiële zaken

•

CCB/ Korpscoördinatie
Beleidspiket CCB
Calamiteitenadviseur
Explosievenverkenning
Voorlichting/communicatie
Gemeente Amsterdam
Officier van Justitie
Contactpersoon GVB
C

cp

"r<
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ARRESTANTENAFHANDELING

1.1

DOELSTELLING

Politie:
Het op een adequate en gestandaardiseerde wijze centraal afhandelen van verdachten van misdrijven
tijdens het SGBO studentendemonstratie op vrijdag 4 februari 201 1.
Justitie:
Het zorgdragen voor de daadwerkelijke vervolging van de door de politie afgehandelde verdachten.

Arrestantenprocedure
1. Van elke arrestant word(t)en door de aanhoudende verbalisant(en) ter plaatse een
aanhoudingskaart gemaakt. Indien de aanhouding door ME of AE worden verricht dan zijn deze
kaarten, in de linkerbovenhoek, voorzien van de naam en/of stamnummer en het
telefoonnummer van de commandant zodat deze bij onduidelijkheden benaderd kan worden.
2.

De aanhoudingskaart bevat verder minimaal de navolgende (goed leesbare) gegevens:
•

Datum/tijdstip en plaats aanhouding

•

Stamnummer(s) aanhoudende verbalisant(en)

•

Reden van wetenschap die geleid hebben tot de aanhouding van de verdachte

•

Bij inbeslagname van goederen een korte omschrijving van deze goederen

•

De identiteit van de verdachte

•

Bij anonieme verdachten dient een signalementomschrijving op de kaart vermeld te
worden

3.

Het arrestantentransport van AZ maakt van iedere verdachte 2 polaroidfoto's. Een foto wordt
gehecht aan de aanhoudingskaart, terwijl de andere foto aan de aanhoudende verbalisant
wordt gegeven.

4.

De aanhoudende verbalisant draagt er zorg voor dat het proces-verbaal van aanhouding zo
spoedig mogelijk wordt opgemaakt en ter beschikking wordt gesteld van de projectleider c.q.
administratief coördinator van het cellencomplex waar de door hem / haar aangehouden
verdachte is overgebracht. Bij het proces-verbaal wordt de polaroidfoto van de verdachte

5.

gevoegd..
Het arrestantentransport draagt er zorg voor dat de verdachte zo spoedig mogelijk wordt
overgebracht naar het cellencomplex van het HB, alwaar door de collega's van het
arrestantentransport het tijdstip aankomst bureau op de aanhoudingskaart wordt geschreven.

6.

Binnen de cellencomplexen zijn minimaal 5 fte's extra beschikbaar ten behoeve van de
fouillering. Daarnaast zijn gelijktijdig meerdere ruimten beschikbaar ten behoeve van de
fouillering.

7.

Er zijn minimaal twee X-POL invoerders beschikbaar.

8.

De verdachte wordt gefouilleerd door een fouilleerkoppel van AZ. Zij maken eveneens 2
polaroidfoto's van de verdachte. Een van de foto's zal worden gehecht aan de fouillering van
de verdachte terwijl de andere foto op het dossier zal worden geniet.

9.

De hulpofficieren van Justitie zijn uitgerust met tags zodat zij optimale bewegingsruimte
hebben binnen de cellencomplexen.

10. Direct nadat de verdachte gefouilleerd is, wordt deze ter plaatse voorgeleid bij een Hulpofficier
van justitie, die het tijdstip voorgeleiding, zijn stamnummer en de cel waarin de eveneens op
de aanhoudingskaart invult.
11. Indien aanwezig wordt er door personeel van de arrestantenzorg een kopie gemaakt van het
legitimatiebewijs van de verdachte.
12. De Hulpofficier van justitie bij wie de verdachte is voorgeleid, draagt er zorg voor dat de
aanhoudingskaart, de kopie van zijn legitimatiebewijs en de eventueel bij de verdachte
inbeslaggenomen goederen ter beschikking wordt gesteld van de administratief coördinator.
13. Direct na voorgeleiding bij de Hulpofficier van justitie wordt de verdachte, op last van de
commandant recherchemaatregelen, door arrestantenzorg ingesloten in de aan hem/haar
toegekende cel.
14. DENK aan SALDUZ
15. De administratief coördinator maakt van iedere verdachte een dossier aan en draagt er zorg
voor dat de verdachte wordt ingeboekt in de arrestantenadministratie onder code PL1 31 C.
16. De fouillering van de verdachte wordt door arrestantenzorg in een daartoe bestemde box
gedaan en later door hen, na inboeking in de arrestantenadministratie, in x-pol ingevoerd en
op de reguliere wijze bewaard.
17. De projectleider arrestantenzorg ziet erop toe dat "Voor" en "Tegenstanders" bij hun insluiting
van elkaar gescheiden blijven.
18. Indien een verdachte zich niet kan of wil legitimeren zal hij een code krijgen die bestaat uit de
volgende kenmerken: PL-code 1303, NN, man/vrouw, datum+tijdstip voorgeleiding (bv.
PLl 303 NN M 31122008 231 5). Deze code wordt ook op de polaroidfoto's geschreven.
19. Indien geen legitimatiebewijs kan worden getoond of kan worden nagebracht en de verdachte
zich op geen enkele andere manier kan legitimeren, dient zo snel mogelijk zijn dacty te
worden afgenomen en een foto van hem te worden gemaakt. Hiervoor is een FoDaFit-koppel
van het CCC beschikbaar.
20. Indien noodzakelijk zal de inverzekeringstelling door de Hulpofficier van justitie in de cel
worden gedaan. De Hulpofficier van justitie dienst daartoe uitgerust te worden met een
algemene " TAG " , zodat hij/zij zelfstandig te werk kan gaan binnen het cellencomplex.
21. Alle niet inverzekering gestelde verdachten dienen binnen 6 uur na aankomt in het
cellencomplex door een verhoorkoppel te worden gehoord. Na verhoor stelt het verho0rkoppel
het dossier wederom ter beschikking van de administratief coördinator.
22. De completering van het dossier geschiedt onder verantwoordelijkheid van de administratief
coördinator.
23. Er is 1 hopper beschikbaar voor het bespreken van zaken en het uitreiken van dagvaardingen
en het uitvoeren van parate executie. Tevens is er een Officier van justitie bereikbaar voor
overleg.

1.2 DETACHEMENTAANVRAAG
Voor de arrestantenafhandeling is het volgende detachement aangevraagd:
Zie bijlage:

1.3

ACCOMMODATIE

Er is een commandant recherchemaatregelen, die met zijn eigen afhandelunit vanuit het

cellencomplex HB werkt. Bij meer dan 50 arrestanten zal er worden opgeschaald en zal een tweede
afhandelunit indienst worden geroepen die vanuit het CZO zal werken.. Er zijn 4 verhoorruimten en 2
werkruimten gereserveerd. Er zullen in totaal 20 cellen worden gereserveerd bij het cellencomplex HB.
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2,1

JUSTITIE

2.1 .1
Mr

OFFICIER VAN JUSTITIE

is als zaaksofficier toegevoegd. Zij stelt het beleid was aangaande de afhandeling van

arrestanten (voorgeleiding aan rechter-commissaris, dagvaarding, heenzending) en kan beslissingen
nemen over diverse juridische vraagstukken.

2.1.2

HOPPER

Neemt beslissingen over de afhandeling van arrestanten (voorgeleiding aan rechter-commissaris,
dagvaarding, heenzending) en verzorgt de (fax)dagvaardingen en parate executies. De hopper is tevens
een vraagbaak voor diverse juridische vraagstukken.

2.2 TAKTIEK
2.2.1 COM MANDANT RECHERCHEMAATREGELEN
Heeft de algehele coördinatie in het proces van de afhandeling van arrestanten.

2.2.2

HULPOFFICIER VAN JUSTITIE

Is verantwoordelijk voor de voorgeleiding van een aangehouden verdachte en neemt een beslissing
over de afhandeling van de arrestant (fouillering, ophouden voor verhoor, ophouden ter identificatie,
inverzekeringstelling, heenzending). De hulpofficier van justitie verzorgt de inverzekeringstelling en
kan tevens diverse maatregelen ter identificatie bevelen (vervaardigen dactyloscopisch signalement,
fotograferen, nemen van lichaamsmaten).

2.2.3

ARRESTANTENINVOERDER

Verzorgt de invoer van arrestanten in x-pol aan de hand van de ingevulde aanhoudingskaarten. Daar
waar mogelijk helpt hij de administratief coördinator.

2.2.4

ADMINISTRATIEF COORDINATOR

Verzamelt alle documenten bij een aangehouden verdachte (dossier), houdt overzicht in alle dossiers,
zet taken uit bij de rechercheurs en documentalist, overlegt met de projectleider recherchemaatregelen
over de afhandeling van verdachten en overlegt met de hopper. Draagt zorg voor een uniforme
dossiervorming.

2.2.5

DOCUMENTALIST

Verzorgt in opdracht van de administratief coordinator de completering van de diverse dossiers.

2.2.6

RECHERCHEUR

Is verantwoordelijk voor het verhoor van de verdachte en eventueel overige uit te voeren onderzoeken.
Helpt de administratief coördinator en de documentalist bij de samenstelling van een dossier.

2.3

ARRESTANTENZORG

2.3.1

PROJECTLEIDER ARRESTANTENZORG

Coördineert de fouilleringen, de verplaatsingen van de verdachten, het toewijzen van de cellen en de
eventuele heenzendingen.

2.3.2

MEDEWERKER ARRESTANTENVERVOER

Haalt in opdracht van de UCK aangehouden verdachten op, fotografeert de verdachten en brengt ze
over naar het cellencomplex van het hoofdbureau.

2.3.3 MEDEWERKER FODAFIT
Fotografeert verdachten en stelt een dactyloscopisch signalement samen van verdachten, ten behoeve
van de vaststelling identiteit.
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Alle chefs van de knoppen zijn
toegevoegd aan het DJ.

Start Doorlopend Journaal

Distributie Centrum

y,,/i,,,u,

11111/

01-02-11 08:52

Distributie Centrum

01-02-11 09:38

Chef Ondersteuning

GBO groepsmap demo 040211 en B73 aangemaakt

01-02-11 15:32
01-02-11 15:34

Distributie Centrum

Back Office CHIN heeft contact gehad met 1111111ivm feestje
aan uit van
klein intern feestje, vooralsnog geen opschaling, tenzij bijvoorbeeld info van ons.

01-02-11 15:36

Distributie Centrum

01-02-11 15:39

Distributie Centrum

01-02-11 15:40

Distributie Centrum

01-02-11 15:50

Distributie Centrum

Via CHON de lijst met alle Uva locaties ( bron website Uva)
_ CHIN.
MN

01-02-11 16:07

Distributie Centrum

Extra: nav besluit College vandaag dat
een islamitischdocent geen handen meer
hoe ft te schudden ziet
heftige
reacties in de sociale media op dit besluit.
CHIN kennismakingscontact gelegd met Chief Security Officer Integrale Veiligheid
heidal101111111heeft de beveiliging van het
an de UvA.
Maagdenhuis opgeschaald: herkenbare
beveiligers bij de deur.

01-02-11 17:21

Distributie Centrum

Distributie Centrum

AC besluit om de auto's van het Koninklijk huis met AA kenteken onder te brengen in

01-02-11 17:32

Distributie Centrum

01-02-11 17:53

Distributie Centrum

01-02-11 18:58

Distributie Centrum

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen
dat we boven dit aantal uit zullen komen.

AC gaat op voorhand uit van een inzet die tot ongeveer 1000 demonstranten volstaat.
,

Communicatie door Haaglanden nav ervaringen CHIN Haaglanden:

Er is sociale media zoals bv twitter
meegelezen, Er is door de politie actief
reactie gegeven opberichten op twitter, bv
tegenspreken van bericht dat er traangas
zou zijn gebruikt.

Flankerend vergund evenement Students in Motion eindigend vrijdag 4 feb.

Projectweek waarin 1800 studenten de
Adamse buu rt en intrekken, en beter
proberen te maken. Dat opnemen op
videoclips die vrijdags op het
Kohnstammhuis worden geprojecteerd
16.00-21.00 uur (1500 pers.) Opgegeven
locatie is Oost, Rhijnspoorplein.

111111•111111111111r

Doorlopend Journaal.
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Persoonsonderzoek
1111110GBA

geb op

02-02-11 11:57
02-02-11 12:02

Chef informatie

Info update zal volgen morgen omstreeks 9.00 uur met nadere info over oa. Ajax, krakers.

Chef Ondersteuning

COO meldt dat er tot op heden geen WOM melding voor de demo bekend is.
Info binnengekomen dat er een demo op de Dam is aangevraagd
van 13.00-15.00 uur, organisatie verwacht 150-200 personen.

02-02-11 14:05

Distributie Centrum

02-02-11 14:45

Chef Ondersteuning

sminamori

De staatsceretaris van

)

Datum 01-04-2012

Chef informatie

02-02-11 13:18
3

Onderdeel

Project: Studemo4feb

02-02-11 17:15

COHA ikg
rijdag

Deze demo is inmiddels verplaatst naar
zaterdag!!

woont
COHA bekend

Chef informatie

1.11.111111

Chef Ordehandhaving

111111111111

Weersverwachting Amsterdam voor 04/02/2011 (bron buienradar) temp max 8 en min 4
graden, stevige wind en 56% kans op neerslag

inimump heeft gesproken met veiligheidsmallevan UVA. Zijn bevindingen
02-02-11 17:53
)

3

Chef Ordehandhaving

02-02-11 17:55

_Chef Ordehandhaving

1111111.1111

Contact gehad me
Hem bijgesproken over demo. Zij
gaan vrijdag vanaf 14 uur extra toezicht regelen. Komen bij ons in de verbindingen als
Sierra 00. Tevens uitgenodigd voor de operationel staf.

02-02-11 17:57

Chef Ondersteuning

IIIIIIIK

03-02-11 08:56

02-02-11 17:54

_Distributie Centrum

Operationele Staf COHA is op 3 februari 2011 te 16.00 uur in de kantine van de
beredenen.
De flyer van de demo, afkomstig van www.socialisme.nu , zal op de groepsmap worden
gezet.

Uitnodiging via mail verzonden
Niet meer info dan al bekend;
oproep van

Nav info op Internet: diverse sprekers op UvA locaties;
achtereenvolgens:Binnengasthuisterrein 15.00 uur, Spinhuis, PC Hoofthuis, Maagdenhuis
en tenslotte Oudemanhuispoort.

Email met brontekst verstuurd naar
knoppen.

3

03-02-11 11:02

Chef informatie

r

03-02-11 11:14

Chef informatie

3

03-02-11 11:44

Chef informatie

03-02-11 12:02

Chef informatie

03-02-11 12:31

Chef Ondersteuning

)

3

heb ik doorgestuurd naar Chin box voor verdere verwerking tbv analyse
Gehele det. is door korpscoord verzonden aan de onderdelen

03-02-11 14:09

Chef informatie

03-02-11 14:48

Chef Ondersteuning

03-02-11 16:36

Chef informatie

Nav vraag uit SGBO 3 feb.

TL ME/explo 1p de Jong, COHA Hip
Moinat en DKDB Dhr Blijleven ikg.
De Telegraaf (digitaal) maakt melding van een oproep tot nepdemonstratie pro-Mubarak
vrijdag 4 feb van 12.00 tot 14.00 uur op de Dam
dam), tweette de uitnodiging
_—
vandaag met als afzender
MINIM.

Het verbindingsschema is ggk en verstuurd per mail.
Er is info dat binnen het Comite SOS de mening is dat een confrontatie met de ME ook
media aandacht kan geven, dus een mogelijke confrontatie niet echt als negatief wordt
gezien.

ie

Door' ^eend Journaal.
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03-02-11 16:47

Distributie Centrum

Twitter is op dit moment rustig.

03-02-11 16:50

Chef informatie

Natrekmogelijkheid via

03-02-11 17:14

Chef informatie

1111111111Mb

04-02-11 10:00

Chef informatie

11111111111111

04-02-11 10:08

Chef informatie

04-02-11 10:18

Distributie Centrum

04-02-11 10:30

Distributie Centrum

Project: Studemo4feb

Vooraf en tijdens demo zal Twitter actueel
gevolgd worden.

Berichtgeving telegraaf.nl (zie 31). Ovv CHIN quicksan gemaakt op berichtgeving en
betrokkene(n)

Via meldkameramie3ericht ontvangen dat een groep van ongeveer 400 studenten bij
station Amstel is uitgestapt. De sfeer hierbij is gemoedelijk.

Chef informatie

Vervolg melding 41, er is navraag gedaan naar de groep va 400 studenten. Er is niet vast
te stellen voor welke manifestie deze groep komt. Geen posters en vlaggen o.i.d. Wel
bevestiging dat de sfeer zeer gemoedelijk was.

04-02-11 10:46

Chef informatie

Er is info binnengekomen dat het Comitee op een hogere opkomst had gerekend, men
denkt nu aan het organiseren van een nieuwe demo. Demo vandaag zal een ludiek
karakter hebben, er is geen aanhoudingsbereidheid.

04-02-11 11:03

Chef informatie

5

04-02-11 11:30

Chef Ondersteuning

5

04-02-11 11:39

Distributie Centrum

7

04-02-11 12:26

_Distributie Centrum

1111111111111111111111
^_

B

04-02-11 12:27

Distributie Centrum

IMMENI

3

04-02-11 10:41

Document verzonden naar CHIN en
CoHa. Essentie is:
heeft de opdracht teruggetrokken en zijn
figuranten geemailed dat de opdracht is
gecanseled

.

Chef informatie

04-02-11 10:31

Datum 01-04-2012

Meld n9

Verkenning meldt dat zijnnlupa,s,

vtg enntr tekort tekomen.

test
Social Media update: Facebook, Hyves, Twitter rustig. Overige media: AT5, Parool etc.
geen bericht over de studententendemo
Update weersvoorspelling Amsterdam / bron: KNMI Het is bewolkt en af en toe motregen.
Later vanmiddag meest droog. Het is zacht. De wind is zuidwestelijk, (vrij)krachtig,
stormachtig.
, heeft geen afspraken gemaakt me
over andere route bij >250
deelnemers.

9

04-02-11 12:36

Distributie Centrum

1111111111.6

0

04-02-11 12:48

Chef Ordehandhaving

allinallas

1

04-02-11 13:17

Distributie Centrum

Stafvergadering heeft plaatsgevonden in UCK, geen extra bijzonderheden. Alles verloop
IMIIMIIIIIIIINIIL volgens planning.

2

04-02-11 13:18

Distributie Centrum

4

04-02-11 13:22

Chef informatie

k
Aan collegaillegverzocht om bij aanreizende studenten specifiek naar groep te kijken
om te kunnen bepalen voor welke manifestatie zij komen.

Er wordt nog navraag gedaan of er is vast
te stellen voor welke manifestatie deze
studenten komen UvA demo of student in
motion

Internet: op dit moment 190
aanmeldingen.

Backoffcie facilit
gaat e.e.a na
en indien nodig extra organiseren

Doorlopend Journaal.
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04 -02-11 13:23

Distributie Centrum

04-02-11 13:26

Chef Mobiliteit

04-02-11 13:29

Distributie Centrum

04-02-11 13:37

Distributie Centrum
openbare
coordinatie
_

04 -02-11 13:46

Melder. .

Chef informatie

04-02-11 13:48

Chef Ordehandhaving
Distributie Centrum

04-02-11 13:50

04-02-11 13:53
04-02-11 13:57
04-02-11 14:00

Distributie Centrum
Distributie Centrum

04-02-11 14:04

coordinatie openbare

04-02-11 14:05

Distributie Centrum

04-02-11 14:07

Distributie Centrum

04-02-11 14:08

Chef informatie
Distributie Centrum

04-02-11 14:09
04-02-11 14:12

04-02 -11 14:12
04-02-11 14:13

Datum 01-04-2012

6^%^/n,u
Meltlr ^.
i^^^
//
y
,,.,,,/
,
, /%,
COHA gaat nader uitzoeken of de toespraken op straat worden gehouden of in de UVA
locatie.
hee ft te kennen gegeven om na afloop het betonsstorten aan Rokin/
Wijde Lombartsteeg te willen bezoeken.
ROUTE DEMO (volgsgemeld bij de Gemeente) Binnengasthuisterrein UvAOudezijdsachterburgwal-Korte Spinhuissteeg-Damstraat-Dam-PaleissstraatNZVoorburgwal-Raadhuisstraat-Spuistraat-Spui-Grimburgwal
gemeld bij gemeente) Aanvang demonstratie 14.30 uur - Einde 17.30 uur.
(Door
Toespraken bij Binnengasthuis, Spinhuis en Maagdenhuis.
COO koppelt met de stoet van PvV bij de Hackelaar, rijksweg Al , Shellstation

Geboren

Initiator demonstratie is:

04-02-11 13:48

Project: Studemo4feb
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Groep van ong 150 studenten loopt nu via Spiegelgracht vanaf Museumplein richting
Binnengasthuisterrein

useumplein geen demonstranten

Distributie Centrum

Victor00: Spinhuissteeg rustig, op Grimburgwal is een cameraploeg van AT5 (interview
t.b.v. politica), voor de rest rustig. Kohnstamhuis 12 personen aan het opbouwen.
Victor00: Koningsplein-Leidseplein geen bijz. Vijzelstraat-Rembrandtsplein ook rustig. Nog
geen studenten op Binnengasthuisterrein wel cameraploeg CTV aanwezig.
gaat contact leggen met de UvA over het wel
COHA: De
of niet binnen laten van studenten van de demo.
Victor00: Binnengasthuisterrein hangt flyer demo

Chef informatie
Chef Ondersteuning

CORA: Bericht dat op het NS station alles rustig is.

Chef informatie

UvA alle gebouwen
Melding9geslotenoudt.
9
9
Victor00: Dam geen bijzonderheden. In universiteit Binnengasthuisterrein geen
bijzonderheden.
Victor00: NZV/Paleis: Normaal straatbeeld. Maagdenhuis, Spinhuis, Munt-Vijzelgracht
GEEN BIJZONDERHEDEN Ruime omgeving Binnengasthuisterrein ook geen
bijzonderheden.

04-02-11 14:13

Distributie Centrum

04-02-11 14:16

Distributie Centrum

04-02-11 14:19

Chef Ondersteuning

04-02-11 14:19

Distributie Centrum

04-02-11 14:20

Distributie Centrum

UIMIIMIIMTI

04-02-11 14:22

Distributie Centrum

faillinalinam

04-02-11 14:23

coordinatie openbare

04-02-11 14:24

Chef Mobiliteit

Victor00: PChoofthuis binnen druk met enkele tientallen studenten, buiten rustig.
Victor00: Nw Spiegelstraat, Spiegelgracht, Vijzelstraat en Museumplein alles rustig.
CHIN: Naar aanleiding van melding 59, de150 studenten zijn volgens ooggetuigen hotel
ingegaan, 150 zeer ruime schatting, vermoedelijks niets met demo te maken.
RCK Mobiliteit is operationeel

Lijkt dus niets met demo te maken te
hebben.

Doorlopend Journaal.
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Distributie Centrum

111111111111111111.

04-02-11 14:27

Distributie Centrum
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Project: Studemo4feb

Datum 01-04-2012

Meldinc
,,.
^^ A ctle^
Victor00: Ter info Spuistraat tussen Spui en Raadhuisstraat liggen tafels en matrassen op
straat (afval).

04-02-11 14:28

Distributie Centrum

Victor00: Monica, Tante Roosje, Cafe Los, Backstage en Old Sailor geen Ajax suppo rters.
CHIN: update social media Twitter druk maar geen specifieke oproepingen mbt demo.
Gewone media is rustig

04-02-11 14:29

Distributie Centrum

Victor00: ter info Nieuwe Doelenstraat is o • en • ebroken, liggen veel stenen.

04-02-11 14:33

Chef Ondersteuning

04-02-11 14:37

Distributie Centrum

04-02-11 14:37

Chef Ordehandhaving

04-02-11 14:38

Distributie Centrum

Victor00: Binnengasthuis nog geen oploop studenten, erg rustig.

04-02-11 14:39

Distributie Centrum

Victor00: Vanaf NZV - Paleisstraat richting Kalverstraat loopt groepje van 40 man. Leeftijd
rond de 30 jaar oud.

Victor00: Dam rustig straatbeeld, eerste drie bussen gasten KPA zijn aangekomen
COHA: Melding dat de demo is aangevangen en de eerste spreker zo'n 40 mensen te
_ woord staat.

11111111111111111

Victor00: UPDATE bericht 88, groep is nes atief • een studenten betreft werknemers
• ie fotos maken van het paleis.
04-02-11 14:42

Distributie Centrum

04-02-11 14:42

coordinatie openbare

04-02-11 14:43

Distributie Centrum

04-02-11 14:43

coordinatie openbare

04-02-11 14:45

Distributie Centrum

04-02-11 14:46

Distributie Centrum

04-02-11 14:49

Distributie Centrum

Victor00: Binnengasthuisstraat groepje van 15 studenten met enkele krakers (vier
krakers). Dragen borden met tekst "wij gaan de crisis niet betalen” en "oprutte".
Victor00: Oost en West zeer rustig bij bekende kraakpanden.
• ezien
en
p
Victor00:
s druk aan het bellen. ignalement volgt.
Binnengasthuisterrein.

Victor00:
_ _
Victor00:
04-02-11 14:51

Distributie Centrum

04-02-11 14:55

Distributie Centrum

04-02-11 14:55

coordinatie openbare

Victor00: Ongeveer 25 personen Binnengasthuisterrein.

_
is 100% positief herkend. De route zoals bekend is bevestigd door
en heeft geen geweld in de zin. Maar als ME optreed zullen zij geweld niet
schuwen.

Victor00:
04-02-11 14:57

Distributie Centrum

04-02-11 14:59

Distributie Centrum

04-02-11 15:02

coordinatie openbare

04-02-11 15:05

coordinatie openbare

04-02-11 15:05

Distributie Centrum

Victor00: Rokin loop groep van 10 man, gele fluoriscerende hestjes aan richting Munt.
Verkenning gaat onderzoeken.

04-02-11 15:06

Distributie Centrum

CHIN: 25 personen Binnengasthuisterrein.

-

-
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Distributie Centrum
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Distributie Centrum
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Distributie Centrum
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Datum 01-04-2012
%

loo

De demo gaat niet over de Dam.
CHIN: UVA heeft niet toegestaan dat demonstranten binnen mogen spreken. Toespraken
zullen buiten plaatsvinden, toespraak Binnengasthuisterrein is buiten.

gommilka

04-02-11 15:14

Chef informatie

04-02-11 15:14

Distributie Centrum

04-02-11 15:15
04-02-11 15:15

Chef Ordehandhaving 11111111111111111mEinde spreker demo. Groep gaat in beweging.
Victor00: Kop stoet beweegt over Oudezijds Achterburgwal, nu ter hoogte Grimburgwal.
Er wordt lawaai gemaakt. Ongeveer 60 personen.
Distributie Centrum

04-02-11 15:16

Route gaat in tegenstelling tot eerder bericht gewoon over de Dam/ Paleisstraat. Men blijft
Chef Ordehandhaving IIIMMONEla er enkel niet rondhangen.

Victor00: De stoet gaat bewegen. Richting volgt.

04-02-11 15:16

Distributie Centrum

Victor00: Uit speech kwam naar voren dat
niet over de Dam wilt gaan, wilt niet het
KPA opzoeken. POWNEWS is nu ook aanwezig
Verzoek van
's alleen om geluid te maken. Sfeer is rustig en route verloopt zoa s aangegeven.

04-02-11 15:18

Distributie Centrum

Victor00: Tussen de groep lopen mensen in uniform van ordebussen.

04-02-11 15:18

Chef Ordehandhaving

Berichtgeving dat de Spinhuissteeg leeg is.

04-02-11 15:18

Distributie Centrum

Victor00: Kop stoet aankomst Spinhuissteeg

04-02-11 15:19'

Distributie Centrum

04-02-11 15:19

Chef Ordehandhaving

Bericht dat na telling ongeveer 100 demonstranten meelopen.

04-02-11 15:20

Distributie Centrum

Victor00: Leuzen in de stoet "als ze in tunesie een dicator kunnen verwijderen dan kan het
hier ook" of woorden van gelijke strekking.

04-02-11 15:22

Distributie Centrum

Victor00: Kop stoet rechts afgeslagen richting Oude Hoogstraat

04-02-11 15:24

Chef Ordehandhaving

Melding dat het op de wallen rustig is.

04-02-11 15:25

Distributie Centrum

Victor00: Kop stoet links af Damstraat

04-02-11 15:26

Distributie Centrum

Aanvulling Bericht 113
ertelde tijdens de speech dat hij met de politie gesproken
heeftroept op om niets tegenover het KPA te ondernemen en bij de DAM zoveel
mogelijk links aan te houden.

04-02-11 15:26

Chef Ordehandhaving

Melding dat de demo op de Oude Doelenstraat loopt richting Damstraat.

04-02-11 15:27

Distributie Centrum

Victor00: PC hoofthuis voorzijde en achterzijde hekken open.
Victor00: KOP STOET ARRIVEERT DAM

04-02-11 15:28

Distributie Centrum

04-02-11 15:28

Chef Ordehandhaving

Kop stoet bereikt de Dam

04-02-11 15:30

Chef Ordehandhaving

Volledige groep op de Dam en gaat de Paleisstraat in.

04-02-11 15:31

Distributie Centrum

04-02-11 15:32

Chef Ordehandhaving

Kop stoet bereikt nu de NZVBW

04-02-11 15:32

Distributie Centrum

Kop stoet arrivee rt NZV, gaat richting Raadhuisstraat.

04-02-11 15:34

Chef Ordehandhaving 1111.11111111

Kop stoet draait de Raadhuisstraat in.

04-02-11 15:34

Distributie Centrum

Victor00: Spuistraat/Vrankrijk rustig geen beweging.

04-02-11 15:35

Distributie Centrum

INIMMENNE

Victor00: Kop stoet rechtsaf tegen verkeer Spuistraat in.

Actie ,,,,

,e0 / %

bNu

lnfoaIMMMNIMMIOwordt reeds
geverifieerd.

Doorlopend Journaal.
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04-02-11 15:35

Onderdeel
Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:35

Distributie Centrum

04-02-11 15:36

Distributie Centrum

04-02-11 15:37

Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:37

Distributie Centrum

04-02-11 15:39

Distributie Centrum

04-02-11 15:39

Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:40

Distributie Centrum

04-02-11 15:41

Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:41

Distributie Centrum
Distributie Centrum

Melder

Project: Studemo4feb

,

Meldin5
Demo loopt tegen het verkeer, over het fietspad, de Spuistraat in.
Victor00: Kop stoet aankomst PChoofthuis

Victor00: Stoet gaat terug richting Raadhuisstraat
COHA: Demo gaat weer in beweging richting Raadhuisstraat.
Victor00: Sitrap Maagdenhuis, alles rustig. Deuren staan open, twee beveiligers voor de
deur (UVA beveiliging).
COHA: De kop van de stoet is weer in de Raadhuiisstraat en er is sprake van "Het gaan
naar het hol van de Leeuw".
Victor00: UVA locatie Spuistraat 210/212 "Bunghuis" staat ook eigen beveiliging voor de
deur.

04-02-11 15:44

Distributie Centrum

04-02-11 15:45

Chef Ordehandhaving

COHA: De hele stoet is voorbij Vrankrijk. Alles rustig.

04-02-11 15:46

Distributie Centrum

04-02-11 15:46

Distributie Centrum

04-02-11 15:48

Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:48

Distributie Centrum

04-02-11 15:50

Chef Ordehandhaving

7/4H//Dr%

Victor00: Aanvang lawaaidemo voor het PChoofthuis
Demo is voorbij het Paleis en staat nu voor het PC Hoofthuis.
Victor00: Onderling in de groep word gezegd dat er geen gekke dingen zullen gebeuren,
geen stenen gooien.

Victor00: Bunghuis wordt dichtgehouden door beveiliging (UVA beveiliging)
Victor00:
eeft zich
aangesloten.

04-02-11 15:43

Datum 01-04-2012

Victor00: Sfeer is gemoedelijk. Met het hooi van de leeuw wordt gerefereerd aan het
Bunghuis. Lopen veel mensen mee uit Den Haag, wordt ook veel gerefereerd aan demo in
Den Haag.
COHA: De stoet is bij de Rosmarijnsteeg
Victor00: Rare man

COHA: Stoet op 100 meter afstand van "Het Lievertje"
Victor00: Uit de demo maakt zich een man los

04-02-11 15:50

Distributie Centrum

04-02-11 15:50

Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:51

Chef informatie
Distributie Centrum

04-02-11 15:51

COHA: Kop stoet Draait het Spui op.

04-02-11 15:52

Distributie Centrum

04-02-11 15:52

Chef Ordehandhaving

COHA: Stoet gearriveerd bij het "Maagdenhuis"

04-02-11 15:53
04-02-11 15:53

Distributie Centrum
Chef Ordehandhaving

04-02-11 15:53

Distributie Centrum

Victor00: Rijnspoorplein, een grote partytent voor de rest rustig.
COHA: Op de trap "Maagdenhuis" wordt toespraak gehouden.
Victor00: Groep staat nu bij Maagdenhuis, er wordt geroepen dit is het hol van de leeuw,
dus niet Bunghuis

04-02-11 15:56

Distributie Centrum

Victor00: Tot aan de Oude Manhuispoort geen bijzonderheden, normaal straatbeeld
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Distributie Centrum
COHA: De demo is weer in beweging.

04-02-11 15:59
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04-02-11 16:00

Distributie Centrum
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04-02-1116:00

Chef Ordehandhaving

COHA: Kop an stoet bijna bij het Rokin.
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04-02-11 16:01
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04-02-11 16:02

Chef Ordehandhaving

COHA: Kop van stoet Grimburgwal.

Distributie Centrum

Victor00: Op het Rokin rijd het verkeer weer, situatie weer normaal.
COHA: Kop stoet OZABW
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04-02-1116:03
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04-02-11 16:04
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04-02-11 16:05

Chef Ordehandhaving

COHA: Kop stoet is bij de Oudemanhuispoort.

'2

04-02-11 16:05

Distributie Centrum

Victor00: Stoet gaat de Oude Manhuispoort in

04-02-11 16:08

Chef Ordehandhaving

COHA: Stoet gearriveerd bij het eindpunt.

04-02-11 16:10

Distributie Centrum

Victor00: Groep niet meer te zien in de Oude Manhuispoort.

Distributie Centrum

Victor00: Stuk of 20 personen, plusaillingaat UVA gebouw aan het
Binnengasthuisterrein in, niet zijnde het Crea Cafe. Er waren twee deuren met UVA
beveiliging, de groep is een derde deur ingegaan.

'4

04-02-11 16:11

04-02-11 16:14

Distributie Centrum

Victor00: Aanvulling 176, staat inmiddels UVA beveiliging voor de deuren zodat er niet
meer mensen naar binnen kunnen gaan. Het plan is om later met de groep naar het Crea
Cafe te gaan.
Victor00:
is het pand weer uit samen met een ander persoon

04-02-11 16:15
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04-02-11 16:15

Chef Ordehandhaving

04-02-11 16:17
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04-02-11 16:18
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Victor00: Gebouwen UVA Binnengasthuisterrein zitten geen mensen meer die daar niet
thuishoren.

04-02-11 16:19

Distributie Centrum

ter info Crea Cafe, adres Turfdragerspad 17

COHA: Groepje studenten naar buiten met gesloten tassen die de stad in gaan.
Victor00: Binnegasthuisterrein loopt langzaam leegalloopt ook het terrein af.

04-02-11 16:21

Distributie Centrum

04-02-11 16:22

Distributie Centrum

Victor00: Rijnspoorplein ongeveer 30 mensen. Waarvan 20 met rode PLO sjalen.

04-02-11 16:23

Distributie Centrum

AC geeft aan langzaam te willen afbouwen. Hierbij alle eenheden bedankt.

04-02-11 16:23

Chef informatie

Social Media zeer rustig. Geen bijzonderheden in relatie tot demo.

04-02-11 16:24

Distributie Centrum
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