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Geachte heer Van Amersfoort,
Bij brief van 9 januari 2012 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek betreft informatie over studentenprotesten in
2010 en 2011. Op 25 januari 2012 is de beslistermijn verdaagd tot uiterlijk 6 maart 2012. In
onderling overleg is deze termijn verlengd tot 3 april 2012.
Bij politie Haaglanden berusten documenten ten aanzien van de volgende
studentenprotesten c.q. studentenmanifestaties:
-

-

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs d.d. 10 februari 2010;
Onaangekondigde demonstratie d.d. 18 maart 2010;
Comité SOS d.d. 25 maart 2010;
Studentenraad TU Delft d.d. 29 november 2010;
Landelijke Studentenvakbond d.d. 29 november 2010;
Vereniging van Universiteiten d.d. 21 januari 2011;
Haagse Studentenvakbond d.d. 21 januari 2011;
Landelijke Studentenvakbond d.d. 21 januari 2011;
Platform Onderwijs is een recht d.d. 25 maart 2011;
Onderwijs is ons recht d.d. 12 april 2011.

Per afzonderlijke manifestatie zal warden aangegeven welke documenten wel, niet of
gedeeltelijk worden verstrekt. Indien documenten niet of gedeeltelijk worden verstrekt, za!
aangegeven worden welke wettelijke uitzonderingsgrond of beperking van toepassing is.
Omdat de uitzonderingsgronden ex artikel 10 lid 2 sub d en e Wob op meerdere
documenten van toepassing zijn, zal ik deze hieronder toelichten. Per afzonderlijk
document zal ik, voor zover van toepassing, volstaan met een verwijzing naar één of
meerdere uitzonderingsgronden. Deze verwijzingen dienen in samenhang met de
toelichting te worden gelezen.
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Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 10 februari 2010
De volgende documenten worden u verstrekt:
Aanvraag en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
faxnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Aankondiging in de operationele driehoek van 8 februari 2010.
Samenvatting van het journaal (zie toelichting "voor wat betreft het journaal").

-

3

Het volgende document wordt u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(specifiek: zie hiervoor vermelde toelichting onder "voor wat betreft het informatieniveau"):
-

Informatierapport Bureau Regionale Informatie.

Onaangekondigde demonstratie 18 maart 2010
De volgende documenten worden u verstrekt:
-

Mutatierapport en proces-verbaal van overtreding: omdat zowel de Wet
politiegegevens als de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is op de
registratie, zijn de gegevens die herleidbaar zijn tot identificeerbare personen
onleesbaar gemaakt. Vanuit het oogpunt van de Wet openbaarheid van bestuur
zijn namen en kledingnummers van politieambtenaren weggelakt op grond van
a rt ikel 10 lid 2 sub e Wob.

Comité SOS 25 maa rt 2010
De volgende documenten worden u verstrekt:
^

-

Aanvraag (inclusief aanvullende e-mails) en Definitief kennisgevingformulier:
namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers zijn weggelakt op grond van a rt ikel
10 lid 2 sub e Wob.
Plan van aanpak: namen, e-mailadressen en telefoonnummers zijn weggelakt op
grond van a rt ikel 10 lid 2 sub e Wob. Bepaalde passages zijn onleesbaar gemaakt
op grond van a rt ikel 10 lid 2 sub d Wob (zie hiervoor vermelde toelichting onder
"voor wat betreft het optreden" en "voor wat betreft het informatieniveau").
Pagina's 5 en 6 (onderdelen 5, 6 en 7 van het plan van aanpak) worden in het
geheel niet verstrekt op grond van a rt ikel 10 lid 2 sub d Wob (zie "voor wat betre ft
het optreden").
Samenvatting van het journaal.

De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van a rt ikel 10 lid 2 sub d Wob
(specifiek: zie hiervoor vermelde toelichting onder "voor wat betreft het optreden"):
-
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Personeelsaanvraag: hieruit kan worden afgeleid op welke wijze en met welke
menskracht de politie het evenement begeleidt.
Evaluatieformulier.
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De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van a rtikel 10 lid 2 sub d Wob
(informatieniveau):

(

)
2- -

Aanvraag informatieverzoek.
Informatierapport Bureau Regionale Informatie.

Studentenraad TU Delft 29 november 2010
De volgende documenten worden u verstrekt:
-

ly

(‘

-

Aanvraag: namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers zijn weggelakt op grond
van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Verslag van de operationele driehoek van 29 november 2010: namen zijn
weggelakt op grond van. artikel ....10 lid 2 sub e Wob. De eerste passage is
onleesbaar gemaai op grond van artikel f lid 2 sub d Wob (optreden). De
tweede passage bevat een persoonlijke beleidsopvatting en is onleesbaar
gemaakt op rond van artikel 11 lid 1 Wob.
Samenvattin van het journaal.

C

Landelijke Studentenvakbond 29 november 2010
De volgende documenten worden u verstrekt:

d

-

Aankondiging en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
telefoonnummers zijn onleesbaar gemaakt op grond van a rtikel 10 lid 2 sub e
Wob.
Samenvatting van het journaal.

e

Vereniging van Universiteiten 21 januari 2011
De volgende documenten worden u verstrekt:
-

Aanvraag en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
telefoonnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Samenvatting van het journaal.

Het volgende document wordt u niet verstrekt op grond van a rtikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden):
Deeldraaiboek demonstratie VSNU.

Haagse Studentenvakbond 21 januari 2011
De volgende documenten worden u verstrekt:
Aanvraag en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
telefoonnummers zijn weggelakt op grond van a rtikel 10 lid 2 sub e Wob.
30 maart 2012 Pagina 4
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1

Samenvatting van het journaal.

-

Het volgende document wordt u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden):

(C

Deeldraaiboek demonstratie Haagse Studentenvakbond.

Landelijke Studentenvakbond 21 januari 2011
De volgende documenten worden u verstrekt:
Aankondiging en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
telefoonnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Algemeen draaiboek: namen en een e-mailadres (pagina 16) zijn weggelakt op
grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob. Bepaalde passages zijn weggelakt op grond
van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden). Het verbindingsschema (pagina 19)
wordt u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden).
Brieven van 6 januari 2011 en 18 januari 2011 aan de operationele driehoek:
namen en telefoonnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e
Wob, passages zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden).
Brief van 5 januari 2011 betreffende bijstandsaanvraag: naam en telefoonnummer
zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob, passages zijn weggelakt
op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob (optreden).
Verslagen van de operationele driehoek van 10 januari 2011, 19 januari 2011, 20
januari 2011 en 24 januari 2011: namen zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid
2 sub e Wob, passages zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden en informatieniveau).
Samenvatting van het journaal.
Diverse processen-verbaal en registraties: omdat zowel de Wet politiegegevens
als de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is op de registratie, zijn de
gegevens die herleidbaar zijn tot identificeerbare personen onleesbaar gemaakt.
Vanuit het oogpunt van de Wet openbaarheid van bestuur zijn namen en
kledingnummers van politieambtenaren weggelakt op grond van artikel 10 lid 2
sub e Wob. Daarnaast zijn passages onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10
lid 2 sub d Wob (optreden).

L^

De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden):
-

-

Deeldraaiboeken (Plan van aanpak commandant mobiele eenheid, Deeldraaiboek
commandant openbare orde, Bijlage deeldraaiboek studentendemonstratie/demo
Haagse Hogeschool, Operationeel plan opsporing, Bijlage deeldraaiboek
manifestatie van de LSVB, Deeldraaiboek mobiliteit).
Personeelsaanvragen: hieruit kan worden afgeleid op welke wijze en met welke
menskracht de politie het evenement begeleidt.
Evaluatieformulieren.

De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(informatieniveau):
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Informatierapporten Bureau Regionale Informatie.
Verstrekkingsrapport Regionale Inlichtingendienst.

31-

De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub c Wob,
omdat het belang van opsporing en vervolging zwaarder weegt dan het belang van
--0 - - . armaking. De documenten hebben betrekking op een lopende strafzaak.
I Diverse processen-verbaal en registraties (2011015700).
,.-Daarnaast worden documenten, voor zover deze deel uitmaken van c.q. verband houden
met een afgeronde strafzaak, niet verstrekt. De Wet openbaarheid van bestuur is niet van
toepassing als er een bijzondere en uitputtende openbaarmakingsregeling bestaat, die de
Wob terzijde stelt. In het onderhavige geval is dat, overeenkomstig de jurisprudentie van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN: BK9881 en LJN: BN0488),
artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering. Ingevolge artikel 365, vierde lid van het
Wetboek van Strafvordering verstrekt de voorzitter desgevraagd een afschrift van het
vonnis en het proces-verbaal der terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte of zijn
raadsman, tenzij verstrekking naar het oordeel van de voorzitter ter bescherming van de
belangen van degene ten aanzien van wie het vonnis is gewezen of van derden die in het
vonnis of in het proces-verbaal worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden
geweigerd. In het laatste geval kan de voorzitter een geanonimiseerd afschrift of uittreksel
van het vonnis verstrekken, waaronder begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn
gehecht. Van andere tot het strafdossier behorende stukken wordt geen afschrift of
uittreksel verstrekt.

Platform Onderwijs is een recht 25 maart 2011
De volgende documenten worden u verstrekt:

Y-f
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Aanvraag en Definitief kennisgevingformulier: namen, e-mailadressen en
telefoonnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Algemeen draaiboek: namen en een e-mailadres (pagina 16) zijn weggelakt op
grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob. Bepaalde passages zijn weggelakt op grond
van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden). Het verbindingsschema (pagina 19)
wordt u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden).
Brieven van 17 maart 2011 en 25 maart 2011 aan de operationele driehoek:
namen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn weggelakt op grond van artikel
10 lid lid 2 sub e Wob, passages zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub d
Wob (optreden).
Aankondiging in de operationele driehoek van 14 maart 2011.
Verslagen van de operationele driehoek van 21 maart 2011, 23 maart 2011 en 28
maart 2011: namen zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob,
overige passages zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden en informatieniveau).
Samenvatting van het journaal.
Registratie 2011061722: omdat zowel de Wet politiegegevens als de Wet
openbaarheid van bestuur van toepassing is op de registratie, zijn de gegevens
die herleidbaar zijn tot identificeerbare personen onleesbaar gemaakt. Vanuit het
oogpunt van de Wet openbaarheid van bestuur is de naam en het kledingnummer
van de politieambtenaar weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
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De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden):
Deeldraaiboeken (Deeldraaiboek demonstratie Platform Onderwijs is een recht,
Deeldraaiboek ondersteuning, Plan van aanpak, Operationeel plan opsporing).
Personeelsaanvraag: hieruit kan worden afgeleid op welke wijze en met welke
menskracht de politie het evenement begeleidt.
Evaluatieformulier.
De volgende documenten worden u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(informatieniveau):
Aanvraag informatieverzoek Bureau Regionale Informatie.
Dreigingsinschatting Bureau Regionale Informatie.

Onderwijs is ons recht 12 april 2011
De volgende documenten worden u verstrekt:

tt10

Aanvraag en Definitief kennisgevingformulier: namen, (e-mail)adressen en
telefoonnummers zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Samenvatting van het journaal.

Het volgende document wordt u niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
(optreden):
Plan van aanpak commandant mobiele eenheid.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
de Korpsbeheerder
namens deze,

P. van. usscher EMPM
Directeur Handhaving
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Bezwaarschriftprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij:
De korpsbeheerder van Politie Haaglanden
Postbus 264
2501 CG DEN HAAG
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Onderdeel Staf Korpsdirectie

D

Behandeld door MINIMINIMINIgegikr
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon
Fax
Datum 5 september 2012
Onderwerp Besluit op bezwaar
Ons kenmerk ORG-BI013/0188

Geachte

Postbus 10591
1001 EN AMSTERDAM

,

Bij brief van 9 januari 2012 heeft u op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (verder:
Wob) een verzoek om informatie gedaan. Uw verzoek heeft betrekking op studentenprotesten in
2010 en 2011. Bij besluit van 30 maart 2012 is daarop gereageerd en zijn aan u stukken
verstrekt. Op 9 mei 2102 maakte u tegen dit besluit pro forma bezwaar. De gronden van uw
bezwaar hebt u opgenomen in uw brief van 31 mei 2012. Het bezwaarschrift werd per telefax
ontvangen op 1 juni en per post op 5 juni. Mijn in het briefhoofd genoemde medewerker heeft
naar aanleiding van uw bezwaarschrift telefonisch met u een afspraak gemaakt voor een
hoorzitting in het kader van deze procedure. De hoorzitting werd gepland voor vrijdag 22 juni
2012 om 11.00 uur. Op die afspraak bent u echter niet verschenen. Bij telefonische navraag op
25 juni 2012 bleek dat u verhinderd was en vergeten was de afspraak af te zeggen dan wel een
nieuwe afspraak te maken. U excuseerde zich daarvoor. Voorts gaf u aan in deze kwestie er van
af te zien te worden gehoord. De termijn waarbinnen op uw bezwaarschrift dient te worden
beslist is verdaagd tot 27 augustus 2012. Omdat ook die datum niet haalbaar bleek is met uw
goedvinden bepaald dat u mijn beslissing uiterlijk op 10 september 2012 zal hebben ontvangen.

Ontvankelijkheid
Uw pro forma bezwaarschri ft werd ontvangen binnen de bezwaartermijn van 6 weken.
De gronden van uw bezwaar voldoen aan de eisen die daaraan in het kader van de Algemene
wet bestuursrecht worden gesteld. Gelet daarop bent u ontvankelijk in uw bezwaar.

Algemeen
Uit uw brief van 31 mei 2012 komt duidelijk naar voren dat u kritisch bent ten aanzien van de
wijze waarop de overheid haar taken uitoefent, daarbij gebruik maakt van haar bevoegdheden
en de communicatie daarover. Dit geldt voor wat betreft politieoptreden in het algemeen en in
het bijzonder ook dat bij de studentenprotesten die het onderwerp zijn van uw verzoek om
informatie. Al bij een geringe verstoring van de openbare orde werd naar uw mening door de
politie fors ingegrepen, hetgeen naar u stelt op gespannen voet staat met het recht op vrijheid
van meningsuiting en openbare manifestatie. Als er op basis van onjuiste informatie hard wordt
opgetreden, zo gee ft u aan, dan is dat schadelijk voor de rechtsstaat. Uw verzoek om informatie
dient mede de waarheidsvinding daaromtrent.
Een burger die in het kader van de Wob om informatie verzoekt is niet gehouden aan te geven
wat diens belang daarbij is. Dat u dat in uw bezwaarschrift wel hebt gedaan, waardeer ik.
„
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Ik moet u er echter op wijzen dat in het kader van de onderhavige bezwaarprocedure geen
ruimte is voor discussie over politieoptreden. In het kader van deze bezwaarprocedure gaat het
immers om de vraag of, voor zover gevraagde informatie niet of niet volledig openbaar is
gemaakt, de weigering daartoe deugdelijk is gemotiveerd. In dit opzicht verwijs ik u naar de
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ABRvS) van
1 december 2010, LJN BO5710).

De gronden van uw bezwaar en de beoordeling daarvan
De gronden van uw bezwaar zijn genummerd van 1 tot en met 5. Ik zal deze puntsgewijs
bespreken. In het bestreden besluit zijn de daarin bedoelde documenten niet genummerd.
In het onderstaande zal de door u in uw bezwaarschrift aangebrachte nummering daarvan
worden gevolgd.
1 Journaals
Op basis van artikel 10 lid 2 sub d van de Wob (verder: de d grond) is geweigerd informatie uit
journaals openbaar te maken omdat het belang van inspectie, controle en toezicht ten aanzien
daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In uw bezwaarschrift hebt u
gewezen op het belang van waarheidsvinding. Naar ik begrijp zou volgens u om die reden het
belang van openbaarheid zwaarder moeten wegen dan het onder de d grond genoemde belang.
Niettemin ben ik van mening dat de gemaakte afweging in het bestreden besluit naar behoren is
gemotiveerd.
Voor zover uit de journaals wél informatie openbaar is gemaakt, is dat gebeurd in de vorm van
een daarvan gemaakte samenvatting. U hebt gesteld "dat door de zaak (het journaal) samen te
vatten het journaal deels wel vrijgegeven kan worden, daar ga ik dus van uit". U wenst derhalve
een kopie van het journaal te ontvangen met — als hierboven bedoeld — onleesbaar gemaakte
passages. U vindt mij daartoe echter niet bereid. In een journaal worden ten aanzien van het
onderwerp daarvan relevante gebeurtenissen in chronologische volgorde opgenomen. Door de
plaats waarin onleesbaar gemaakte passages in die tijdslijn zijn opgenomen, kan door
betrokkenen mogelijk worden afgeleid wat de inhoud, aard of strekking van de geweigerde
informatie is. Als voorbeeld daarvan is in het bestreden besluit vermeld dat daaruit kan worden
herleid welke personen informatie aan de politie doorgeven en welke stappen de politie daarop
vervolgens neemt. Om die reden kan verstrekking in kopievorm redelijkerwijs niet worden
gevergd (art. 7 lid 2 aanhef en onder a van de Wob) en kon worden volstaan met
openbaarmaking van een samenvatting (art. 7 lid 1 aanhef en onder c van de Wob). (Zie tevens
bijgevoegde uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Den Haag met zaaknummer
AWB 11/5950)

Oordeel: bezwaar ongegrond.
2 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
In uw verzoek hebt u aangegeven dat u geen bezwaar hebt tegen anonimisering conform
binnen het kader van de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging. In het
bestreden besluit is ten aanzien van een aantal document informatie geweigerd openbaar te
maken 'op grond van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en is aangegeven in welke
documenten daarvan sprake is. Dit heeft in uw visie wellicht ten overvloede plaatsgevonden.
Niettemin is die weigeringsgrond volledigheidshalve in het bestreden besluit opgenomen.

Oordeel: bezwaar ongegrond.
3 Persoonlijke beleidsopvattingen
In het verslag van de operationele driehoek van 29 november 2010 (document 14) wordt
aandacht besteed aan de demonstratie van de Studentenraad TU Delft van diezelfde datum.
Ten aanzien daarvan zijn twee passages onleesbaar gemaakt. De eerste passage is geweigerd .
openbaarste maken op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob (optreden). De tweede passage (na
de "wit-regel) is onleesbaar gemaakt omdat dit een persoonlijke beleidsopvatting betreft ais
bedoeld in art. 11 lid 1 van de Wob.
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U betoogt dat "beleid niet persoonlijk is en niet persoonlijk zou moeten zijn als het gaat om
fundamentele grondrechten van mensen die in Nederland wonen". Ik begrijp dat u de in art. 11
lid 1 van de Wob opgenomen weigeringsgrond in die zin zou willen beperken. De wettekst noch
de totstandkoming daarvan biedt daartoe enige grond. Gelet hierop ga ik voorbij aan hetgeen u
suggereert ten aanzien van de mogelijke inhoud van de persoonlijke beleidsopvatting in het
onderhavige verslag van de operationele driehoek.
Ten aanzien van de demonstraties die op 21 januari 2011 plaatsvonden is geen sprake van een
weigering informatie openbaar te maken op basis van persoonlijke beleidsopvattingen. Hetgeen
u in uw bezwaar onder punt 3 opmerkt ten aanzien van die demonstraties laat ik om die reden
onbesproken.
Oordeel: bezwaar ongegrond.
4 Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
Alvorens u ingaat op documenten waarvan in het bestreden besluit is bepaald dat die
documenten geheel dan wel ten dele op de d grond worden geweigerd openbaar te maken,
maakt u een aantal algemene opmerkingen. Ook daar brengt u tot uitdrukking dat u van mening
bent dat Politie Haaglanden burgers belemmert in de uitoefening van hun recht op vrijheid van
meningsuiting en openbare manifestatie. U vraagt zich af wat er moet gebeuren wil dit ten
goede keren. Ik verwijs u in dit opzicht naar hetgeen ik in het voorgaande onder het kopje
"Algemeen" heb opgemerkt. Daaraan voeg ik nog toe dat uitlatingen in het kader van
persvoorlichting van andere bestuursorganen niet aan de korpsbeheerder kunnen worden
tegengeworpen.
In uw bezwaarschrift stelt u "dat bij weigeringsgronden in het kader van de Wob ook gekeken
moet worden naar art. 10 van het EVRM". Dit artikel heeft betrekking op de vrijheid van
meningsuiting. Lid 1 bepaalt dat dit recht mede omvat de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden
te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen. Art. 10 lid 2 luidt als volgt:
"2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij
worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn
voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale
veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de
rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag
en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen".

De ABRvS hee ft in haar uitspraak van 19 januari 2011 (LJN BP1315) vastgesteld dat met de
Wob is voldaan aan het vereiste van art. 10 lid 2 EVRM dat de inbreuk op het recht om
inlichtingen te ontvangen bij wet is voorzien. Art. 10 lid 2 EVRM biedt de mogelijkheid om bij
wet beperkingen te stellen aan het verstrekken dan wel het openbaar maken van documenten.
De Wob voorziet in dergelijke beperkingen. De ABRvS heeft meerdere malen bepaald dat met
een beroep op het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (art. 10 lid 2
onder d van de Wob) mag worden geweigerd informatie openbaar te maken die de effectieve
handhaving van de openbare orde bij grootschalig optreden kan schaden, dan wel de adequate
informatiepositie van de politie kan schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kan
bemoeilijken. Voor de vindplaatsen van de bedoelde jurisprudentie verwijs ik u kortheidshalve
naar de tweede pagina van het bestreden besluit. Hiermee is voldaan aan het vereiste van art.
10 lid 2 EVRM dat de inbreuk op het recht om informatie te ontvangen noodzakelijk is in het
belang van openbare veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden. Nu de ABRvS, als
hoogste nationale bestuursrechter op het terrein van de Wob, heeft bepaald dat een rechtmatig
beroep is gedaan op de in de Wob opgenomen weigeringsgrond, dient er van uit te worden
gegaan dat de daaruit voortvloeiende beperking op het recht om informatie te ontvangen in
overeenstemming is met art. 10 EVRM.
In uw bezwaarschrift gaat u per document in op uw bezwaar tegen de weigering dat document
dan wel een deel daarvan niet openbaar te maken. Uw verzoek om informatie heeft kort gezegd
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betrekking op politieoptreden rond demonstraties. Gelet op de werkwijze van de politie komen
soortgelijke documenten meermalen voor. Om een efficiënte afhandeling van uw bezwaar
mogelijk te maken, worden die bezwaren tegelijk dan wel achtereenvolgens behandeld.

Rapporten Bureau Regionale Informatie

Documenten 4,12, 34 en 48
Verstrekkingenrapport Regionale Inlichtingendienst

Document 35
Aanvraag informatieverzoek
Documenten 11 en 47
Door bureau Operationele Zaken zijn bij Bureau Regionale Informatie informatieaanvragen
gedaan om de aan de demonstraties van 25 maart 2010 (document 11) en 25 maart 2011
(document 47) verbonden risico's in kunnen te schatten. De documenten 12 respectievelijk 48
betreffen de gevraagde informatie. Ten aanzien van de demonstraties op 10 februari 2010 en 21
januari 2010 zijn geen aanvragen informatieverzoek aanwezig. Wel zijn er informatierapporten
aanwezig afkomstig van Bureau Regionale Informatie te weten de documenten 4 en
respectievelijk 34. De Regionale Inlichtingendienst heeft op 20 januari 2010 voor wat betre ft de
demonstraties van 21 januari 2010 een verstrekkingenrapport openbare orde uitgebracht.
Zowel de informatieaanvragen als ook de genoemde rapporten betreffen de informatiepositie
van de politie. Hoewel ik uw interesse begrijp om van de inhoud daarvan kennis te kunnen
nemen, ben ik van oordeel dat het belang van inspectie, controle en toezicht (d grond voor wat
betreft de informatiepositie) zwaarder wegen dat het belang van openbaarheid, zoals ook is
aangegeven in het bestreden besluit.
.

Oordeel: bezwaar ongegrond.
Algemeen draaiboek / Plan van aanpak
Document 7

Dit document betreft een plan van aanpak in verband met de demonstratie van het Comité SOS
op 25 maart 2010. In het Plan van Aanpak staat op pagina 2 onder punt 1 2 dat bij een spontane
demonstratie van studenten op 18 maart 2010 is besloten tot inzet van
en dat bij het zien
van de politie de studenten uit elkaar gingen. U merkt op dat nu blijkt dat de studenten dit
hebben gezien het niet zinvol is de naam niet openbaar te maken. Voor wat betreft de
onderhavige situatie ben ik dat met u eens. Het ging om het Parate Peloton. Zie bijlage 1.
Onder punt 1.2. is geweigerd de dreigingsinschatting openbaar te maken. Naar uw mening is in
het kader van een juiste beschouwing van het functioneren van de politie van belang dat dit
soort dreigingsanalyses achteraf openbaar worden gemaakt. Want als de politie altijd zwaar
inzet dan wordt, in uw visie, de rechtsstaat ernstig belemmerd. Voorts wijst u er op dat de
waarde van de dreigingsanalyse van de onderhavige demonstratie, die inmiddels ruim 2 jaar
geleden plaatsvond beperkt zou zijn, mede gelet op de doorstroom binnen de doelgroep, de hbo
studenten.
Bij de weigering om de dreigingsinschatting openbaar te maken, gaat het er niet om in hoeverre
de verkregen informatie al dan niet actueel is. Waar het om gaat is dat uit de dreigingsanalyse
blijkt op welke wijze de politie relevante informatie vergaart.
De dreigingsanalyse biedt daarmee 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.
In het Plan van aanpak wordt onder punt 3.3. gesproken over fasering. Het lijkt u geen probleem
de namen van de eenheden openbaar te maken. Gegevens over de eenheden die Politie
Haaglanden inzet rond een maniféstatie worden echter niet verstrekt, ook niet als de
demonstratie zonder problemen is verlopen. Ook dan kan openbaarmaking de effectieve
handhaving van de openbare orde bij grootschalig optreden schaden. Inzetgegevens zeggen
iets over de dreigingsanalyse en daarmee over de informatiepositie van de politie.
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Kortheidshalve verwijs ik u naar de motivering van de weigering van informatie op basis van de
d grond zowel voor wat betreft het optreden als ook voor wat betreft het informatieniveau.
In het bestreden besluit is op die grond geweigerd de bedoelde informatie openbaar te maken.
Die weigering wordt in het kader van de beoordeling van uw bezwaar gehandhaafd.
Binnen het plan van aanpak is geweigerd de punten 5, 6 en 7 openbaar te maken, zelfs de
kopjes zijn geheim. Ik ben bereid die kopjes alsnog openbaar te maken, te weten: 5.
Beschrijving scenario's, 6. In te zetten eenheden en 7. Taken per eenheid. Zie bijlage 2.
Gelet hierop zal het u duidelijk zijn waarom ik niet bereid ben de verder daarop betrekking
hebbende informatie openbaar te maken. Ik verwijs u daarvoor naar de voorgaande alinea.
Onder punt 15 van het Plan van aanpak staat opgenomen dat informatie over eventuele
gewonden moet worden doorgestuurd. De geweigerde informatie betreft een intern e-mailadres.
De weigering dit adres openbaar te maken is gebaseerd op de bescherming van de privacy.
Oordeel: bezwaar deels gegrond, deels ongegrond zoals hierboven aangegeven.
Document 25
In het Algemeen draaiboek ten aanzien van de manifestatie Landelijke Studentenvakbond van
21 januari 2011 is op pagina 6 een passage onleesbaar gemaakt in de alinea die begint met `de
ordedienst van de organisatoren van de manifestatie'. Uw suggestie ten aanzien van de inhoud
van de onleesbaar gemaakte informatie is onjuist. Hetgeen is weggelakt heeft geen betrekking
op die ordedienst, maar op veiligheidsrisico's rond de manifestatie anderszins. Voor zover het
bestreden besluit ten aanzien van die passage aangeeft dat de weigering gebaseerd is op de d
grond voor wat betreft het optreden, had dit moeten zijn de d grond voor wat betreft het
informatieniveau.
Op pagina 11 van het Algemeen Draaiboek wijst u op een inconsequentie. Bij het "schonen" van
het document is dit kennelijk over het hoofd gezien. Voor zover het bestreden besluit ten
aanzien van de doorgehaalde passage onderaan pagina 11 aangeeft dat de weigering
gebaseerd is op de d grond voor wat betreft het optreden, had dit moeten zijn voor wat betreft
het informatieniveau.
De op pagina 12 doorgehaalde passage heeft betrekking op een plaats van handeling en niet op
een specifieke doelgroep waarop uw bezwaar kennelijk ziet. Op pagina 14 is informatie voor wat
betreft tactiek en scenario's handhaving openbare orde onleesbaar gemaakt. De weigering die
informatie te verstrekken valt ten aanzien van beide passages wel degelijk onder de d grond
voor wat betreft het optreden als bedoeld in het bestreden besluit.
Op pagina 18 is onder punt 4.3.2 een e-mailadres onleesbaar gemaakt. Ten aanzien daarvan
geldt hetzelfde als in document 7 onder punt 15 van het Plan van aanpak.
Oordeel: ongegrond, zij het met deels verbeterde motivering.
Document 38
In het Algemeen draaiboek is op pagina 5 en 6 onder sfeerbeeld aangegeven dat wat betreft het
duiden van risico's ten aanzien van deze demonstratie er nog diverse aspecten zijn die nader
moeten worden uitgelopen, voortvloeiend uit het gesprek dat plaatsvond met de organisator.
De brief van 17 maart 2011 gericht aan de leden van de operationele driehoek (document 39)
maakt daarvan eveneens melding. De op pagina 6 onder sfeerbeeld vermelde informatie is
echter veel specifieker. Openbaarmaking daarvan is terecht geweigerd op grond van de d grond
voor wat betreft het optreden. Echter, daar kan tevens de d grond voor wat betre ft het
informatieniveau aan ten grondslag worden gelegd.
Op pagina 11 van het Algemeen Draaiboek wijst u op een inconsequentie. Bij het "schonen"
van het document is dit kennelijk over het hoofd gezien. Voor zover het bestreden besluit ten
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aanzien van de doorgehaalde passage aangeeft dat de weigering gebaseerd is op de d grond
voor wat betreft het optreden, had dit moeten zijn voor wat betreft het informatieniveau.
De op pagina 11 doorgehaalde passage ten aanzien van de commandant tactische opsporing
heeft betrekking op een plaats van handeling en niet op een specifieke doelgroep waarop uw
bezwaar kennelijk ziet. Op pagina 12 is informatie voor wat betreft tactiek en scenario's
handhaving openbare orde onleesbaar gemaakt. De weigering die informatie te verstrekken valt
ten aanzien van beide passages wel degelijk onder de d grond voor wat betreft het optreden als
bedoeld in het bestreden besluit.
Op pagina 16 is onder punt 4.3.2 een e-mailadres onleesbaar gemaakt. Ten aanzien daarvan
geldt hetzelfde als in document 7 onder punt 15 en in document 38 op pagina 18 onder punt
4.3.2.
Oordeel: bezwaar ongegrond, zij het met deels aangevulde en verbeterde motivering als
hierboven aangegeven.
Deeldraaiboeken
Documenten 20, 23, 31, 44 en 51
Deze documenten betreffen deeldraaiboeken. Een deeldraaiboek is anders dan een algemeen
draaiboek gericht op een specifiek deel van de politie-inzet. Waar algemene draaiboeken in
beginsel openbaar worden gemaakt, weegt ten aanzien van deeldraaiboeken het belang van
openbaarheid niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht voor wat betreft het
optreden als bedoeld in het bestreden besluit.
Oordeel: bezwaar ongegrond.
Personeelsaanvragen
Documenten 9, 32 en 45
Uw bezwaar tegen de weigering de personeelsaanvragen openbaar te maken is ten aanzien
van de drie bedoelde documenten identiek. Om die reden zal ik die bezwaren hier tezamen
beoordelen. Personeelsaanvragen geven inzicht in de aard van de in te zetten eenheden,
alsmede het aantal eenheden en aantallen medewerkers . Ook in het kader van deze
bezwaarprocedure vindt u mij niet bereid die informatie openbaar te maken, op basis van de d
grond, meer specifiek voor wat betreft de optreden en informatiepositie. Voor de motivering
hiervan verwijs ik kortheidshalve naar de wijze waarop deze weigeringsgrond in het bestreden
besluit is verwoord.
Oordeel: bezwaar ongegrond.
Evaluatieformulieren
Documenten 10, 33 en 46
In uw bezwaarschri ft hebt u aangeven er van uit te gaan dat een leeg evaluatieformulier
openbaar is. Bijgaand treft u het lege formulier aan als bijlage 3.
Het evaluatieformulier evenement / manifestatie etc. kan door commandanten worden ingevuld
voor wat betreft de voorbereiding van en maatregelen rond een evenement / manifestatie als
bijvoorbeeld de onderhavige demonstraties. Ik ben niet bereid ingevulde exemplaren openbaar
te maken omdat het belang van inspectie, controle en toezicht (d grond voor wat betre ft het
optreden) ten aanzien daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ingevulde
formulieren geven ook inzicht in de aanpak van de politie van evenementen en manifestaties.
De evaluatieformulieren zijn daarnaast aan te merken als documenten, opgesteld ten behoeve
van intern beraad, als bedoeld in art. 11 lid 1 van de Wob. Hetgeen daarop wordt ingevuld dient
te worden aangemerkt als persoonlijke beleidsopvattingen. Ook op grond van artikel 11 lid 1 van
de Wob ben ik niet bereid de ingevulde formulieren openbaar te maken.
Oordeel: bezwaar ten aanzien van een leeg evaluatieformulier gegrond, ten aanzien van
ingevulde evaluatieformulieren ongegrond, met aangevulde motivering.
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Verslapen operationele driehoek
Documenten 14, 28, 41
Brieven aan de operationele driehoek
Documenten 26 en 39
In uw bezwaarschrift beklaagt u zich ten aanzien van de hierboven genoemde documenten over
uiteenlopende zaken die niet steeds terugvoeren op de inhoud daarvan. Voor zover u stelt dat
openbaarmaking daarvan ten onrechte is geweigerd, is aan die weigering de d grond ten
grondslag gelegd zowel voor wat betreft het optreden als ook voor wat betreft het
informatieniveau.
Die weigering wordt door mij in bezwaar gehandhaafd.
Oordeel: bezwaar ongegrond.

Diverse processen-verbaal en registraties voor zover deels openbaar gemaakt
Document 30
Hetgeen u aanduidt als document 30 betreft in feite meerdere documenten, die betrekking
hebben op verstoringen van de openbare orde en het optreden van de politie naar aanleiding
daarvan. Daarin zijn gegevens die herleidbaar zijn tot identificeerbare personen alsmede namen
en kledingnummers van politieambtenaren onleesbaar gemaakt. Daartegen hebt u geen
bezwaar gemaakt. Voor zover u zich beklaagt over het politieoptreden, herhaal ik hier dat in het
kader van deze procedure daarover geen oordeel wordt geveld. In het kader van Wob gaat het
immers over de vraag of voor zover gevraagde informatie is geweigerd, die weigering naar
behoren is gemotiveerd. Aan klachten alsmede kritische kanttekeningen over het politieoptreden
zal in het onderstaande worden voorbij gegaan. Hieronder zullen de bedoelde stukken worden
aangeduid onder vermelding van de betreffende registratienummers.
Registratie 2011015672
U stelt dat de geweigerde informatie in registratie 2011015672-1 een feitelijke vaststelling betreft
(mutatie rapport). Ten aanzien van het proces-verbaal (strafrechtelijke minderjarige) stelt u dat
nu er geen strafzaak meer is de naam van de dienst die de verdachte aanhield openbaar dient
te worden gemaakt. Ook zijn uit de documenten met opvolgende nummers binnen deze
registratie inzetgegevens geweigerd. De betreffende informatie is geweigerd niet op basis van
de c grond (opsporing en vervolging), maar op basis van de d grond, voor wat betreft de inzet,
zoals aangegeven in het bestreden besluit. Dat u de weigering deze informatie openbaar te
maken onwenselijk acht maakt niet dat ik in bezwaar tot een ander oordeel kom.
Oordeel: bezwaar ongegrond.
Registratie 2011015635
Uit deze registratie blijkt dat de politie over één DVD beschikt. Het bestreden besluit bevat ten
aanzien daarvan geen beslissing. In zoverre is uw bezwaar gegrond.
In uw bezwaarschrift geeft u aan `die beelden' te willen ontvangen. Ik ben echter niet bereid die
DVD alsnog openbaar te maken. Zoals uit de registratie te lezen valt, is deze DVD verkregen
van een persoon die werd staande gehouden in de omgeving van de locatie `Poffertjeskraam'.
De DVD bevat geen beeldmateriaal van de demonstratie of van het politieoptreden, maar
opruiend (tekst)materiaal. Deze teksten hebben geen betrekking op de onderhavige
demonstratie. Deze DVD valt dan ook buiten de strekking van uw Wob-verzoek.
Oordeel: gegrond
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Registratie 2011015653
U maakt bezwaar tegen de weigering in het bestreden besluit om informatie openbaar te maken
ten aanzien van art. 10 lid 2 onder d (optreden). Naar ik begrijp bent u van mening dat
geheimzinnigheid niet nodig is omdat er met een boterham naar de politie zou zijn gegooid en
de man daarmee slechts een statement zou hebben willen maken. De politie mag informatie
weigeren openbaar te maken indien daaraan een weigeringsgrond ten grondslag wordt gelegd
en het een gemotiveerde weigering betreft. Dat is in het bestreden besluit naar behoren
gebeurd. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat waar bijvoorbeeld in draaiboeken opgenomen
informatie kan worden geweigerd, die informatie in het kader van een registratie over een naar
uw mening onbeduidend incident alsnog zou moeten worden prijsgegeven.
Oordeel: ongegrond
Registratie 2011015667-1
U stelt dat in deze registratie de rol van eenheden wordt verhuld. Dat is niet juist. Anders dan u
aangeeft wordt in deze registratie geen melding gemaakt van een DVD.
Oordeel: ongegrond
Registratie 2011015692
U wenst de niet openbaar gemaakte informatie te ontvangen om te kunnen beoordelen of de
verdachte al dan niet terecht werd geslagen. In dit opzicht verwijs ik u kortheidshalve naar
hetgeen in het bovenstaande werd opgemerkt vlak onder het kopje Documenten 30, voor wat
betre ft klachten en kritische opmerkingen ten aanzien van het politieoptreden.
Oordeel: ongegrond
Registratie 2011015629
Voor zover u ook ten aanzien van deze registratie bezwaar maakt tegen het niet openbaar
maken van namen van eenheden, verwijs ik u kortheidshalve naar de weerlegging van dat
bezwaar als hierboven ten aanzien van registratie 2011015653.
Per abuis is een naam van een eenheid openbaar gemaakt. Uit uw bezwaarschrift blijkt dat het
ook voor u kenbaar is dat het hier een vergissing betreft. In het bestreden besluit is gemotiveerd
geweigerd dergelijk informatie openbaar te maken. In bezwaar handhaaf ik die beslissing.
De gemaakte fout vormt voor mij geen aanleiding daaraan de door u gewenste gevolgen aan te
verbinden.
De foto's waarover in de registratie (volgnummer 5) wordt gesproken zijn foto's die door
fotografen van regiol5 zijn gemaakt. Die foto's staan op de website waarvan de registratie de
vindplaats vermeld. De foto's kunnen door een ieder worden bekeken. Nu die informatie al
openbaar is hoe ft in het kader van uw verzoek om informatie daarover geen besluit te worden
genomen (ABRvS 20 januari 2010, LJN BK9881).
Oordeel: ongegrond
Diverse processen-verbaal en registraties voor zover niet openbaar gemaakt
Document 36
U stelt dat de weigering om deze documenten niet openbaar te maken zou zijn gebaseerd op
het belang van opsporing. Dat is onjuist. Aan de weigering de betreffende documenten
openbaar te maken is artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering ten grondslag gelegd.
Dat artikel bevat een bijzondere en uitputtende openbaarmakingsregeling die de Wet
openbaarheid van bestuur ter zijde stelt. Ik verwijs u in dit opzicht naar het bestreden besluit.
Oordeel: ongegrond
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5 Ontbrekende stukken

Politie Haaglanden beschikt over een DVD met opruiend materiaal. Het bestreden besluit
bevatte op dit punt ten onrechte geen beslissing. Dat is in het bovenstaande alsnog hersteld,
waarvoor ik u verwijs naar de beoordeling van uw bezwaar daarover onder document 30,
registratie 2011015635.
In uw bezwaar stelt u dat er foto's zijn gemaakt en dat er oude foto's zouden zijn.
Tijdens de demonstraties op 21 januari 2010 zijn foto's gemaakt door fotografen van "regiol 5".
Voor zover uw bezwaar er op is gericht dat u die foto's niet hebt aangetroffen tussen de
openbaar gemaakte documenten, is op dit bezwaar al in het bovenstaande beslist onder
document 30, registratie 2011015629.
Voorts hebt u gesteld dat er sprake zijn van ontbrekende oude foto's. Omdat niet duidelijk is wat
u hiermee bedoelt, is telefonisch contact met u gezocht ter verkrijging van een toelichting op dit
onderdeel van uw bezwaar. Omdat mijn medewerkster er niet in slaagde u telefonisch te
spreken, heeft zij u per email benaderd. In antwoord daarop hebt u aangegeven dat het
vermoedelijk een schrijffout van uw kant betreft en dat u bij het opstellen van het bezwaarschrift
waarschijnlijk het oog had op de door de fotografen van regio 15 gemaakte foto's.
Oordeel: ongegrond
U hebt gesteld dat op de foto's op de website regiol5 een camerawagen zichtbaar is. Die foto's
hebben betrekking op de demonstraties van 21 januari 2011. De camerawagen is inderdaad
aanwezig geweest. Voor zover daarmee beelden zijn opgenomen, beschikt Politie Haaglanden
daar echter niet meer over. De beelden worden na 28 dagen namelijk automatisch
overschreven. Nu Politie Haaglanden ten tijde van uw verzoek om informatie al niet meer over
de beelden beschikte, was het niet nodig daarover een besluit te nemen in het kader van de
afdoening van uw verzoek om informatie.
Oordeel: ongegrond

Beslissing

Voor zover in het bovenstaande uw bezwaar ongegrond is verklaard, handhaaf ik het bestreden
besluit, voor zover van toepassing met aanvulling en/of verbetering van gronden. Waar in het
bovenstaande uw bezwaar gegrond is verklaard, herroep ik in zoverre het bestreden besluit.

De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Haaglanden
namens deze,

Rechtsmiddel
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:7 lid 1 Awb tegen dit besluit binnen zes weken
na dagtekening beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
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uitspraak
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector bestuursrecht
zaaknummer: AWB 11/5950
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 4 januari 2012 in de zaak tussen
J.M. Hanenbergh, te Utrecht, eiser
(gemachtigde: mr. H. van Drunen),
en

de korpsbeheerder van de politieregio Haaglanden, verweerder
(gemachtigde: L.B.M. van 't Hek LL.B).
Procesverloop
Bij besluit van 14 mei 2009 heeft verweerder een deel van de door eiser op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzochte documenten verstrekt. Dit besluit
heeft verweerder bij besluit van 28 juli 2009 gehandhaafd.
De rechtbank heeft bij uitspraak van 25 mei 2011 (AWB 09/6211 WOB) het
daartegen gerichte beroep gegrond verklaard en het besluit van 28 juli 2009
vernietigd.
Bij besluit van 5 juli 2011 heeft verweerder opnieuw op de bezwaren beslist.
Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 22 juli 2011 beroep ingesteld.
Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een
verweerschrift ingediend. Verweerder heeft ten aanzien van een aantal stukken met
een beroep op artikel 8:29, eerste lid, van de Awb te kennen gegeven dat de
kennisneming van die stukken tot de rechtbank beperkt dient te blijven.
Eiser heeft de rechtbank bij brief van 18 augustus 2011 toestemming verleend mede
op basis van de vertrouwelijk overgelegde stukken uitspraak te doen.
Het beroep is op 13 december 2011 ter zitting behandeld.
Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde
L.B.M. van 't Hek LL.B en mr. S. Denneman.

zaaknummer: ,AWB 11/5950

Overwegingen
1.

Wettelijk kader.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de
Wob), kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de informatie
met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
Ingevolge het tweede lid verstrekt het bestuursorgaan de informatie in de door de
verzoeker verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan
worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke
vorm voor het publiek beschikbaar is.
Ingevolge artikel 10, tweede lid, onder c, d en e, van de Wob blijft het verstrekken
van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de volgende belangen:
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt, in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2.
In haar uitspraak van 25 mei 2011 heeft de rechtbank -- voor zover thans van
belang -- ten aanzien van de niet aan eisers verstrekte journaals overwogen.
"Ook de journaals die verweerder in het geheel geweigerd heeft te verstrekken
bevatten
gegevens die inzicht bieden in de tactieken en strategieën bij het optreden van de politie. De
rechtbank overweegt dal verweerder in beginsel in redelijkheid journaals in het geheel kan
weigeren te verstrekken, indien zoveel informatie moet worden weggelakt dat het document
onleesbaar en daarmee onbruikbaar wordt (zie de eerder genoemde uitspraak van 25
november 2009). Naar het oordeel van de rechtbank bevat het journaal met betrekking tot de
manifestatie bij de Israëlische ambassade in Den Haag (nr. 9.2) voornamelijk feitelijke
informatie die geen inzicht biedt in de tactieken en strategieën, zodat onvoldoende is
gemotiveerd waarom dit journaal niet kan worden verstrekt met weglakking van namen en
nummers die mogelijk tot identificatie van de betrokken politieambtenaren zouden kunnen
leiden.
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Voorts bevatten het journaal met betrekking tot de demonstratie van de groep Met de Dieren
tegen de Beesten in Wassenaar (nr. 5.4) en (met name de eerste pagina van) het journaal met
betrekking tot de demonstratie op het Plein in Den Haag tegen beschietingen in Gaza (nr.
10.4) veel feitelijke informatie die geen inzicht biedt in de tactieken en strategieën, zodat
verweerder ten aanzien van deze journaals onvoldoende heeft gemotiveerd waarom deze in
het geheel niet kunnen worden verstrekt. Het bestreden besluit dient dan ook te worden
vernietigd wegens een motiveringsgebrek."

3.
Van de drie in dit citaat genoemde journaals heeft verweerder bij het thans
bestreden besluit aan eiser samenvattingen verstrekt, waarin de feitelijke informatie
die geen inzicht biedt in de tactieken en strategieën bij het optreden van de politie is
vermeld. Daarbij zijn de namen en verbalisantnummers van de betrokken
politieambtenaren en de namen van gemeenteambtenaren niet opgenomen omdat het
belang van openbaarmaking daarvan niet opweegt tegen de eerbieding van de
persoonlijke levenssfeer. Voorts zijn persoonlijke beleidsopvattingen voor intern
beraad, voor zover de journaals deze behelzen, weggelaten.
4.
Eiser voert aan dat verweerder, in strijd met de uitdrukkelijke overwegingen
van de rechtbank in haar eerste uitspraak, ten onrechte samenvattingen heeft versterkt
en niet afschriften van de journaals met weglakking van de gegevens, die op grond
van de Wob geweigerd mogen worden. Deze afwijking van de uitspraak heeft tot
gevolg dat eiser twijfels heeft over de vraag of alle informatie is verstrekt en of niet
ten onrechte tijdstippen van voorvallen en registraties zijn weggelaten.
Voorts voert eiser aan dat verweerder ten onrechte niet de kosten heeft vergoed die hij
in verband met het maken van bezwaar heeft moeten maken.
5.
Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat hij bij het maken van de
samenvattingen de informatie heeft weggelaten die hij anders had weggelakt. De
tijdstippen van registraties van gebeurtenissen geven in combinatie met de overige
wel verstrekte informatie inzicht in de tactieken en strategieën van de politie.
Verweerder heeft abusievelijk verzuimd de bezwaarkostenvergoeding ten bedrage
van é 437,-- bij het bestreden besluit aan eiser toe te kennen. Indien eiser dit
telefonisch zou hebben gemeld, zou deze omissie hersteld zijn. Het bedrag is
inmiddels aan eiser overgemaakt.
6.
Zoals de Afdeling in de uitspraken van 11 februari 2009 (UN BH2517 en
BH2521) heeft overwogen brengt artikel 3, vijfde lid, van de Wob mee dat het
ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Wob verstrekken van de informatie in een
andere dan door verzoeker gewenste vorm aanvaardbaar kan zijn, mits dezelfde
informatie wordt verstrekt als het geval zou zijn bij verstrekking in de door verzoeker
gewenste vorm.
7.
De rechtbank is, na kennisneming met toepassing van 8:29, vijfde lid, van de
Awb van de niet openbaar gemaakte gedeelten van de journaals, met verweerder van
oordeel dat door de journaals openbaar te maken in vorm van een samenvatting
dezelfde informatie is verstrekt als het geval zou zijn bij verstrekking van de journaals
met onleesbaarmaking van de gegevens, die in de samenvatting zijn weggelaten.
Verweerder heeft voldoende gemotiveerd waarom hij niet tot openbaarmaking is
overgegaan van de gegevens die in de samenvatting zijn weggelaten.
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8.
Openbaarmaking van de tijdstippen van gebeurtenissen mocht verweerder
achterwege laten omdat het belang van openbaarmaking daarvan niet opweegt tegen
het belang dat is gemoeid met het geheimhouden van werkwijzen en tactieken van de
politie. Verweerder heeft daartoe voldoende gemotiveerd dat deze tijdstippen op
zichzelf geen inzicht geven in tactieken en strategieën van de politie, maar dat deze
tijdstippen in combinatie met andere informatie, zoals door aanwezige demonstranten
of geïnfiltreerde tegendemonstranten gemaakte eigen filmopnamen, waardoor kan
warden herleid, welke personen informatie doorgeven en welke vervolgstappen de
politie naar aanleiding van deze informatie neemt, wel inzicht kunnen geven in
tactieken en strategieën bij het optreden van de politie ter handhaving van de
openbare orde bij demonstaties. Verweerder mocht derhalve openbaarmaking van
deze tijdstippen op voet van artikel 10, tweede, lid, aanhef en onder c en d, van de
Wob weigeren.
9.
Nu verweerder aan eiser inmiddels de kosten heeft vergoed die eiser in
verband met het maken van bezwaar heeft moeten maken, heeft hij geen belang meer
bij een uitspraak over het achterwege laten van de vermelding van de toekenning van
deze kosten in het besluit op bezwaar. Het beroep dient in zoverre niet-ontvankelijk te
worden verklaard.
Anders dan verweerder stelt, bestaat er wel aanleiding verweerder met toepassing van
artikel 8:75 van de Awb te veroordelen in de door eiser in verband met de
behandeling van dit beroep gemaakte kosten, omdat eiser ten tijde van het instellen
van het beroep wel belang had bij het naar voren brengen van deze beroepsgrond. Dat
verweerder heeft gesteld dat deze kosten alsnog zouden zijn vergoed indien eiser zich
rechtstreeks tot verweerder zou hebben gewend, doet daaraan niet af.
Volgens vaste jurisprudentie van --- onder meer --- de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State behoort de behandeling van een zaak in de bezwaar- en
beroepsprocedure in beginsel tot de categorie `gemiddeld', tenzij er duidelijke
redenen zijn — gelegen in de juridische en/of feitelijke complexiteit — hiervan naar
boven of naar beneden af te wijken. Aangezien eiser enkel hoefde te stellen dat
verweerder ten onrechte heeft nagelaten zijn bezwaarkosten te vergoeden, is er sprake
van een bijzondere reden om in matigende zin af te wijken van de wegingsfactor
"gemiddeld" als bedoeld in onderdeel C van de Bijlage bij het Besluit proceskosten
bestuursrecht. De rechtbank merkt het gewicht van de zaak aldus aan als zeer licht.
De proceskosten worden dus op voet van het bepaalde in het Besluit proceskosten
bestuursrecht vastgesteld op E 218,50,-, te weten £ 109,25 voor het beroepschrift en
E 109,25 voor het verschijnen ter zitting bij een zaak van zeer licht gewicht.
10.

Dit leidt tot de navolgende beslissing
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Beslissing
De rechtbank 's-Gravenhage
verklaart het beroep voor zover het is gericht tegen het nalaten de kosten te
vergoeden die eiser in verband met het maken van bezwaar heeft moeten maken
niet-ontvankelijk;
verklaart het beroep voor het overige ongegrond;
bepaalt dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht, te weten E 152,--,
vergoedt;
veroordeelt verweerder in de proceskosten ten bedrage van E 218,50,--, welke kosten
verweerder aan eiser dient te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.G. Meeder, rechter,
in aanwezigheid van mr. J.A. Leijten, griffier.

griffier

rechter

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan h
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2012.
Afschrift verzonden aan partijen op:
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1. ALGEMEEN
1.1 INLEIDING
Op donderdag 25 maart 2010 wordt door Comité SOS een manifestatieeorganiseerd om aandacht te
vragen tegen de voorgestelde bezuinigingen van 20% in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

agoillapimmor

en MINIMIS
Op donderdag 18 maart 2010 heeft overleg plaatsgevonden tussen
afspraken
operationele
zijn
en
details
van
de
manifestatie
besproken
(organisator). Hierin zijn de
gemaakt.
In verband met het groot aantal wegopbrekingen in de te lopen route van de manifestatie is uitgeweken naar
een alternatieve route. De aanvang van de manifestatie zal zowel starten als eindigen op het Plein te 'sGravenhage. Langs de volgende lokatie's zal worden gelopen/gefietst.: VSNU — OC&W en de HBO raad.
De organisatie draagt kennis van deze verandering en is akkoord. De route ziet er als volgt uit:
Start manifestatie op het Plein via de Korte Vijverberg naar het Tournooiveld — Lange Voorhout - langs de
Amerikaanse Ambassade — Hooibrug — Houtweg — Prinssegracht (HBO Raad) — Oversteek naar fietspad
Koningskade — oversteek Bezuidenhoutseweg — Rijnstraat ( OS & W) — terug ri Prinssegracht — Korte
Voorhout — Lange Houtstraat (VSNU) — Plein .
Naar verwachting zullen ongeveer 500 deelnemers worden verwacht. De deelnemers komen naar
verwachting vanuit het hele land.

1.2 SFEERBEELD EN RISICOFACTOREN
Er is een dreiginginschatting aangevraagd door bij BR

Op donderdag 18 maart 2010 vond een spontane demonstratie plaats van ongeveer 50 studenten.
De studenten hadden de ingang van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap geblokkeerd.
Hierop werd besloten om het Parate Peloton in te zetten. Bij het zien van de politie gingen de studenten uit
elkaar.Er hebben zich bij deze demonstratie geen noemenswaardige incidenten
voorgedaan.
Op basis van het bovenstaande is de verwachting dat deze manifestatie ordelijk en vreedzaam zal verlopen.
1.4 aandachtslocaties progamma studenten
Plein
Ministerie van OC&W aan de Rijnstraat
HBO raad
VSNU
13:30 uur
14:00 uur
14:00-14:30 uur
14:30-15:30 uur
15:30 uur
15:30 17:00

ontvangst op het plein
start manifestatie
toespraken op het Plein door organisatie
bezoeken van de locaties
Aankomst Plein
toespraken van sprekers van de 2e kamer
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5. BESCHRIJVING SCENARIO'S

G. IN TE ZETTEN EENHEDEN

Manifestatie SOS, 25 maart 2010 versie [I]

LITIE
Haaglanden
Operationele Zaken

Evaluatieformulier evenement I manifestatie etc.

Naam

Eenheid / Bureau
Functie

Dienstverband

Voorbereiding.
Samenwerking SGBO.

(Informatievoorziening, kerngroepoverleggen, afspraken ed.)
Nakomen gemaakte afspraken:

Doelmatigheid draaiboek:

Algemene briefing(en):

Maatregelen.
Verloop van de maatregelen.

Aard van het daadwerkelijk optreden en beschrijving incidenten:

Geweld tegen hulpverleners:

Is hier aangifte van gedaan?
Geweldgebruik:

Aanhoudingen:

BVH als registratiemiddel:

Gewonden:

Schade:

Logistieke voorzieningen:

Vraagpunten en leermomenten:

Het evaluatieformulier dient voor
Korpsagenda te zijn gekoppeld!!!

aan de

P*LITI E
• Haaglanden

Toelichting artikel 10 lid 2 sub d: het belang van inspectie, controle en toezicht weegt
zwaarder dan het belang van openbaarmaking.
Voor wat betreft het optreden: de niet verstrekte c.q. onleesbaar gemaakte informatie kan
bij openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde bij grootschalig
optreden schaden. Uit de informatie zijn tactieken en technieken af te leiden die de politie
toepast bij dergelijke operaties. Met inzicht in de wijze waarop politie Haaglanden de
demonstraties begeleidt, is het mogelijk de aanpak bij volgende demonstraties effectief te
dwarsbomen. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar
opleveren voor demonstranten en voor zijdelings betrokken geraakte burgers, alsmede
voor politieambtenaren. Dit slechts gedeeltelijk verstrekken is conform de uitspraken van
s van State van 11 april 2007 (LJN: BA2668,
de afdeling Bestuursrechtspraak van •
rechtsoverweging 2.2), 30 decem -r 2009 (LJ BK7991, rechtsoverweging 2.8.2, 2de
alinea) en 17 november 201 C(LJN: BO4235, rec tsoverweging 2.3.3). Tevens verwijs ik
naar de uitspraak van de Recl ban k 's-Graven . ge van 4 januari 2012 (AWB 11/5950).
Voor wat betreft het informatieniveau: het rapport biedt inzicht in de wijze waarop de politie
relevante informatie vergaart 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 wat betreft het journaal: het journaal geeft, naast feitelijke informatie, inzicht 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 (LJN: BK7991) en de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage
van 4 januari 2012 (AWB 11/5950). Om toch aan het Wob-verzoek tegemoet te komen
wordt een samenvatting van de feitelijke gebeurtenissen, waarvan melding wordt gemaakt
in het journaal, op schri ft gesteld. Tijdstippen worden, ondanks de feitelijkheid daarvan, in
ieder geval niet vermeld. Op zichzelf geven tijstippen geen inzicht in tactieken en
strategieën van de politie, maar in combinatie met andere informatie, zoals door aanwezige
demonstranten gemaakte eigen filmopnamen, kan worden herleid welke personen
bijvoorbeeld informatie doorgeven en welke vervolgstappen de politie neemt naar
aanleiding van deze informatie. Om die reden zouden de tijdstippen wel degelijk inzicht
kunnen geven in de door de politie gevolgde werkwijze.
Toelichting artikel 10 lid 2 sub e Wob: het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking.
Namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers en faxnummers van privépersonen,
politieambtenaren en overige overheidsfunctionarissen zijn onleesbaar gemaakt op grond
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Voor zover het gaat om beroepshalve
functioneren van ambtenaren kan slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op
het belang van de persoonlijke levenssfeer. In beginsel kan ten aanzien van zodanig
functioneren geen beroep worden gedaan op artikel 10 lid 2 sub e Wob, maar dit ligt
anders indien het om openbaar maken van namen van ambtenaren gaat. Namen zijn
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten, zie ABRvS 18 juli 2007, LJN
BA9807, tenzij sprake is van een functionaris die zichzelf reeds uit hoofde van de functie in
de openbaarheid presenteert, zoals bijvoorbeeld een burgemeester of een persrechter.
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Politie Haaglanden
A fdeling Operationele Z.:
^a^a Y 4 Afdeling ^^^o^L^D^a4bies
Postbus 264
CG D en Haas
^^b
Fax: 070-4242814

Amsterdam, 5 februari 2010
Betreft: Kennisgeving demonstratie Jon
Geachte heerl.nevrouvv,
deze onzekeanisgeving van win demonstratie ^ volgende week woensdag 10 febzuati,
Hieronder vindt xnformati.e o va on.ze organisatie, doe !, locatie, etc.

!ran organisatie;
organis^^;
JOB wil via d e ze demonstratie ia,ten weten dat het genoeg is met de slechte prestaties in h et
nlbeonderwijs. Niet geheel toevallig is dit ook de nationale dag van de jongerenparticipatie,
Dit ! 'j kt ons een uitstekend moment om van ons te laten horen.Aanleiding is de lijst metzeer
zwakke scholen hi het mbo-onderwijs die sinds deze we ek openbaar is: wij eisen dat de zeer
zwakke en zwakke opleidingen verbeterd wolsolen. Daarbij zijn ons de laatste tijd steeds Ineer
klaohten. te r oren gekomen ove r misstanden in h et mbo-onderwijs: lesuitval, slechte roosters,
pieo p orde in
geen structuur, docenten die niet vervangen worden ce Oftewel : de basis is r^
het inbo-onderw%js. Dit terwiji d e schoolbesturen g eld genoeg hebben ovade bas i s to
D at ge l d inoet `Uït de kas in de Mast'. Door middel van versohiliende verbtn.
-blieksvriendelike acties wil.iet we d e overheid, Tweede Kamer,deMBO-raad
(belangenorganisatie van schoolbesturen) e n d e samenleving overtuigen dat verbetering van
het mbo-onderwijs noodzakelijk is.
Patum, locale
aantal deelnemers:
e demonstratie zal ^ttafsvindlen
o p woensdag 10 febrmari 2010 vaTa 15.00 t o t 19.00 uur
i
Min in D en Haag. E r zullenzaaar schatting nid meer dan250 deelnemers aande ze actie
Mee doen.
^

?
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Het aantal actievoorders zullen aandacht vxiagen met d e onder andere de volgende
leuzen. "Geld: uit kas i n de Has!" e n Zwak is ook slechtr 1" en "Wij eisen les!"

D o zo leuzen zullen ook op spandoeken beschreven staan.
D aarnaast zullen de actievoerders flyers vitdelen. walain de actie en leuzen worden toege li cht,
zullen we op ee n zeepkist lesse n geven o ve r wat zwakke opleidingen zijn en het werkelijk Iln
eikaar steekt binnen he nnbo onderwijs. Daarbij willen wij aan staatssecretaxis Van
ijsterveldt een waardeloos mbo-dipiorna over: zindligen,
-

AIL
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Enkele sprekers zullen uitgenodigd warden mils: kamerkcien, politioi,mbo-student vsxa het
jaar, leraar van hods= Zij zu1Jn sprekon op eon Mein • Mum xnct taicrofoon, *ok =lien
wij koffie en thee uitclelen voor do cloolnaners opwarming tegen de kou,
Voor den actie n1 ook media uitgenodigd wowlen om hiervan vorsiag te &en
.

Ordermatre_gelen:
zorgt voor 1 op de 25 deelmgrwrs die herkenbaar zijn wa. een geel hesje en als zodanig
de orde zullen handhaven. Naar sohathing =lien er dat dus I 0 zijxi,

v_____panisere»,ciuLoryanjaltit
YongerenOrganisatie Beroeponderwijs
WQstermarkt 2 (5 hoog)
1016 DK Amsterdam
ifqjgbsftj

tel; 020- . 44050
fax; 020

geyens contactg_ersoonlOB:
Geerten Geerts

Hoogachtend,

Geortan Geerts,
Voorzitter JOB

gn n
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7,17:tT RTRZ/ZOYTO
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Politie Haaglanden
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Betreng Aanmelding Demonstratie

JongerenOrganisatie Bera!!, ,sonfloyvvijs (J0B)
Westermuld 2 (5 hoog) Postbas 17061 — Amste rdarn
Tel 4 020-5244050 Fax 020-

qnr F11 S>11

'612:VE 'o//T2

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEVINGF®RMULIER

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Lees ook de toelichting!
Organisator
JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs)
Tav. Geerten Geerts
Westermarkt 2 V
1016DK Amsterdam
Faxnummer
Telefoon: '
Telefoon:
Manifestatie
Doel van de manifestatie

Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)

Route
Verzamelplaats
zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

: Aandacht vragen voor de slechte prestaties in het
mbo-onderwijs
: 10-02-2010 16:00 uur
: 10-02-2010 18:00- uur
: 600
: Spandoeken, flyers, podium (5x6m.), boxen en
draaitafel (DJ).
: Nvt.
: Plein 16.00 - 18.00 uur.
: Eigen vervoer / openbaar vervoer.

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
-Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
-De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
-Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
-De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

-Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
-De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
-De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
Datum
Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

.........
Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.
Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 28-3-2012

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
(bij onder andaat naa m ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spui 70, Den Haag

Telefoon

Fax

: 070 : 070 - 4242814
^..

.
.
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Kennisgeving
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxnummer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.
3evesfiging
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

1Igemene richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
a.
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
goederen.
b.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
c.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
en/of gebruiken.
d.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
e.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
f.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
orde te handhaven.
g.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
h.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan

AANGEKONDIGDE DEMONSTRATIES, ONTVANGSTEN
CORPS DIPLOMATIQUE, REGERINGS-BEZOEKEN, EN
OVERIGE EVENEMENTEN TEN BEHOEVE VAN BESPREKING
IN DE OPERATIONELE DRIEHOEK OP
Maandag 08 februari 2010
d.

Datum :
Organisator :
Doel :
Locatie / Route :
Aantal personen :
Middelen :
Bijzonderheden :

Woensdag 10 februari 2010 van 16.00 —18.00 uur
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Aandacht vragen voor een kwalitatieve verbetering van het MBO
onderwijs.
Plein
250
Spandoeken, flyers, podium 5 x 2 m, geluidsinstallatie, koffie en thee.

TIE
Haaglanden

Samenvatting journaal Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 10 februari 2010
9 februari 2010:
- gesprek met organisatie omtrent podium, geluidsniveau, eet- en drinkvoorziening en
deelnemersaantal.
10 februari 2010:
- rustig verloop van de manifestatie
- opkomst ongeveer 100 personen
- staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft de menigte toegesproken en een petitie in
ontvangst genomen.
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Proces - verbaalnummer PL1512 2010059606-1

PO LITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU JAN HEATDRIKSTRAAT
PLOEG C JAN HEívDRIKSTRAAT

Proces - verbaalnummer

: PL1512 2010059606-1

PROCES-VERBAAL
van overtreding

Ik,
het volgende.

, agent, Ploeg C Jan Hendrikstraat, verklaar..

Tegen verdachte
Overtreding van artikel(en) : artikel 2.3.1 Model Algemene Plaatselijke
Verordening geen schriftelijke
kennisgeving gedaan van een demonstratié
Op donderdag 18 maart 2010 omstreeks 08:30 uur, zag ik, op de openbá.ré
weg, de Rijnstraat , 2515 XP 's-Gravenhage het volgende:
, volledig
Op donderdag 18 maart 2010 was ik, verbalisant
in uniform gekleed en belast met opvallende autosurveillance in het*
centrum van 's-Gravenhage.
Omstreeks 08:30 uur kreeg ik de opdracht van de centralist van de
centrale politie meldkamer Haaglanden, om te gaan naar het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), gevestigd aan de
Rijnstraat te 's-Gravenhage.
Daar zou een groep van vijftig studenten de centrale ingang blokkeren.
Ik ben direct met meerdere eenheden ter plaatse gegaan.
Ter plaatse gekomen, zag ik dat de ingang van genoemd ministerie
volledig was geblokkeerd door een groep van ca. vijftig personen en
een groot aantal fietsen. Ik zag dat de 'personen diverse spandoeken
bij zich hadden. Ik had het vermoeden dat het om een demonstratie
ging.
zag dat een man, welke later bleek te
Ik, verbalisant
naar mij toekwam en zich als
zijn genaamd
z._:_. ni • voorste s e .
de woordvoerder van
verklaarde mij, verbalisant
demonstranten te zijn.
een spontane en
verklaarde aan mij, verbalisant
zame demonstratie te hebben georganiseerd met medestudenten.
verklaade dat het doel van de demonstratie was, aandacht te
vragen voor de kwaliteit van het onderwijs en het behoud van
studiefinanciering.
of het om een
vroe• aa .
Ik verbalisant
verklaarde dat het om een niet
aangemelde
g
demonstratie ging.
in
aangemelde, maar spontane demonstratie ging.
telefonisch contact opgenomen met
Vervolgens heeft collega ::
bureau Conflict en Crisisbeheersing van politie Haaglanden, welke op
haar beurt middels de directie van politie Haaglanden in overleg met
de burgemeester trad. De Burgemeester besloot dat de demonstratie per
direct beeindigd diende te worden. Tevens besloot de Burgemeester dat
er proces-verbaal moest worden aangezegd, ter zake het niet hebben
kennisgegeven van een demonstratie.
. •°

,

Proces - verbaalnummer PL1512 2010059606-1

Hierop heb ik, verbalisant
s
met ondersteuningg van de
aanwezi•e collega's de demonstratie beeindigd \Ik heb de woordvoerder
verklaarde slechts een
een proces-verbaal aangezegd.
spon ane en vreedzame demonstratie te hebben georganiseerd.
,

In verband met bovenstaande hoorde ik, verbalisant Van Lieshout, een
persoon die opgaf te zijn:
Naam:
Voornamen:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:
Nationaliteit:

Nederlandse

Nadat ik, verbalisant 7
w i had medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht was, verklaarde deze:
"Dit is een spontane en vreedzame demonstratie, om aandacht te vragen
voor de kwaliteit van het onderwijs en het behoud van
studiefinanciering."
Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 26 mei 2010.

op ambtseed

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT
PLOEG C JAN HENDRIKSTRAAT
Telefoon 09008844

Registratienummer : PL1512 2010059606-1

Mutatie rapport (vertrouwelijk)

Opmaak datum

: woensdag 7 april 2010

Hoofdincident

Registratienummer
2010059606
Titel
Demonstratie Vrom
Maatschappelijke klasse
Overtreding apv
Datum / tijdstip kennisname : donderdag 18 maart 2010 te 08.30 uur
Pleegdatum/ tijd
Tussen donderdag 18 maart 2010 te 08.30
uur en donderdag 18 maart 2010 te 10.00
uur
Plaats voorval
de Rijnstraat , 2515 XP Ts-Gravenhage
Soort locatie
0•enb - we. /-water
Ploeg C Jan
Verbalisanten
.

Ploeg C
Algemene Ploeg

0 leiden Jan Hendrikstraat
Ploeg C Jan

Hendrikstraat
Ploeg A
Hoefkade
Betrokken persoon

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: Man
: Nederlandse

Toelichting hij incident
Door cmk gestuurd naar De Rijnstraat thy VROM, alwaar een vijftigtal
studenten onaangekondigd, de ingang middels fietsen had geblokkeerd.
Met meerdere eenheden tp.

)rm. nr: 284604 - FOMUTRA
W112.0.2

- Blad 1

Registratienummer PL1512 2010059606-1

Studenten demonstreerden voor behoud van onder andere
studiefinanciering en bete nderwi' s .
Organisator was genaamd
met burgemeester.
Vervolgens is er contact opgen
Deze heeft bevolen de demonstratie te beeindigen en te verplaatsen
naar het Koningin Julianaplein (voorzijde CS).
Tevens moest pv worden aangezegd.
Bij niet beeindigen zou iedereen worden aangehouden en de fietsen in
beslag worden genomen.
heeft dit overlegd, echter weigerde de demonstranten weg te
gaan.
Paraat Peleton tp.
Plotseling werd de demonstratie beindigd en vertrok men met de fiets
aan de hand.
heeft pv aangezegd aan
„

^r:: ^^^
^ ,:.::.:^

^
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nm.nx: 284604 - FOMUTRA
U12.002

- Blad 2

Nr, 0696

11Art. 2010 20:30

P. 1

ife t tie

in
Aan;
Politie Haaglanden
Operationele Zaken
Fax; 070-4242814

Manifestatie Comité

*

eorganiseerd &on

Comité SOS

Contactpersoon:

S atum

en tijd;

Donderdag 25 maw/ 2010
Voorbereiding vanaf: 13!00
Begin: 14:00
Einde: 1700

Plaats:
Het Plein WI de Tweede Kamer.

Aantal deelnemers;
500

Doel en details:
Cornité SOS heeft als doel onl de kwaiiteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs
te behouden en le verbeteren. Aangezien de verkiezingen er aan koinen wil een club van
studenten ,en docenten de aandacht vestigen op de aankomende bezuinigingen van 20%
op het hoger onderwijs . De studenten en docenten zullen bijeen komen op Het Plein in
Den Haag. Vanaf hier zullen zij een korie mare !open langs enkele locaties welke aan het
hoger ondenvils gelieerd zijn. Deze route zal gaan langs het hoofdkantoor van de HBO rand, het hoofdkentoor van de VSNU en het ministerie van OC&VV, De route eindigt weer
op Het Plein alwaar eert inhoudek programma zal worden gehouden met enkele
sprekers.
De route zat door een deel van de studenten op de fiets worden afgelegd. ZIJ zullen fietsen
achter een platte kar met geluidsinstallatie. Hierachter zullen de overige deelnemers
lopen, De deelnemers zullen in het bezit zijn van enkele spandoeken en megafoons.

,[

namens Comité SOS

_

Verzon en : vrij:ág'maart ^10 17:06

Operati.oneleZ aken Haaglanden
Onderwerp: Pro amma SOS
Beste Meneer
A2112:

Bij deze laat ik u het prograrnnma van de dag toekomen welke ik gezegd had te sturen.

1T61611I
op onsHoger Onderwijs
Cï ^
i
r^.r^.^.tboek
manifestatie
aní^.^i^,^L^^^^.e
^^ maart fieg^r^ dei bezulnig^nge^^^
Pm: 25 maart
IL ,its: Den haak

S er etsaprrogrram rn.a nn tij dsva kken :
14:09 ❑ 1430 Academisch halfuurtje m et muziek
14:30 ❑ 1530 ®pening/welkonnstwoordg aansluitend sprekers, DJ.
15e30 ❑ 1630 Loop met fietsen langs de HBO-ra.ad 9 OC&W en vSNUo
16:3 0 El 17.00 sIlotmnaniiiestcatie op het plein m e t sprekers
^
^

Betreffende de route. Twee jongens hebben vandaag via internet een route uitgestippeld die
alle winkelstraten en wegwerkzaamheden mijdt. Deze route zal morgen 'on the spot' worden
gecontroleerd door een van deze twee om zo helemaal zeker te zijn dat wij iets goeds kunnen
presenteren aankomende maandag. Op dit zelfde email adres zult u zodoende voor maandag
onze definitieve route ontvangen. Deze route kunnen we dan dinsdag nog een keer langs gaan.
Is in orde als ik de jongen meeneem die dit het beste kan toelichten?
Ik hoop u bij deze vol doende te hebben geinformeerd.
'W et vriendelijke groet en, een fijn weekend,

Yam

^

^^ \^ namens Comité S OS

errzon den: maandag 22 maart 2010 1:57
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
Onderwerp: Route demonstratie Comité SOS
Bijlagen: De route SOS.doc
Beste Meneer
Bij deze laat ik u de route toekomen. Deze route is in zijn geheel nagelopen.
Wij komen graag dinsdag langs om de laatste details te bespreken
.lk hoop u bij deze voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u
^ d contact met mij op nemen.
Y

Met vriendelijke groet,

^ • °^^^^^
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De route start op het Plein en eindigt op het plein. Hierboven ziet u de route. De kleine route (3,7 km) is de route
welke deels bestaat uit de groene lijn, en deels uit de blauwe lijn. Samen maken ze de route van de mars. De
grote route (waarbij men links langs de hofvijver zou lopen) kunt u als niet getekend beschouwen.

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEVINGF;ï- RMtJLIER

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Lees ook de toelichting!
Organisator
Comité SOS

Telefoon:

Telefoon:

Manifestatie
Doel van de manifestatie
toegankelijkheid van het hoger onderwijs.
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers

Faxnummer:
: Aandacht vragen voor de kwaliteit en
: 25-03-2010 14:00 uur
: 25-03-2010 17:00 uur
: 500

Bijzonderheden:
: Spandoeken, megafoons, geluidsinstallatie, fietsen.
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route
: Plein, KVijverberg, Tournooiveld, L Voorhout
(korte arm), Vos Tuinstr, Denneweg, Hooistraat, Houtweg, Prinsessegracht, Bosbrug, Koningskade
(schelpenpad) , Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg, Prinsessegracht, K Voorhout, L
Houtstraat, Plein
: Plein 14.00 -17.00 uur.
/erzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
: Platte kar met muziek, fietsen
Vervoermiddelen

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
Op de route zal men gebruik maken van het trottoir en niet van de rijbanen. Deze blijven beschikbaar
voor het verkeer en openbaar vervoer.
De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
De eventueel door derden weggeworpen fl yers worden door de organisatie opgeruimd.
Datum 23 maart 2010

Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.
indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de mani festatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 23-3-2012

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
(bij ondermandaat naam plv. Directeur estuurszaken)
Directeur estuurszaker'a (bij ondermandaat plv. ï^ irecteur : estuurszaken)
Postadres
3ezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spul 70, Den Haag

Telefoon
Fax

: 070 : 070 - 4242814

Toelïchtin•; ,•rocedure kennis evin

bevesti•:in:,, ver:•,aderin o f beto in

Kennisgeving

De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk voor de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxnummer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlévering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.
Bevestiging

Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
l!n degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
c.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener
a.
b.
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
c.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

Algemene richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Vet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
a.
goederen.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
b.
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
c.
en/of gebruiken.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
d.
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
e.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
f.
orde te handhaven.
g.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
h.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan
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N GE MK VERNIETiGEN VERTROUWELIJK

t ALGEIMEEN
1.1 INLEIDIN
Op donderdag 25 maart 2010 wordt door Comité SOS een manifestatie georganiseerd om aandacht te
vragen tegen de voorgestelde bezuinigingen van 20% in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
,...^ en
_
Op donderdag 18 maart 2010 heeft overleg plaatsgevonden tussen
organisator). Hierin zijn de details van de manifestatie besproken en zijn operationele afspraken
gemaakt.
In verband met het groot aantal wegopbrekingen in de te lopen route van de manifestatie is uitgeweken naar
een alternatieve route. De aanvang van de manifestatie zal zowel starten als eindigen op het Plein te 'sGravenhage. Langs de volgende lokatie's zal warden gelopen/gefietst.: VSNU — OC&W en de HBO raad.
De organisatie draagt kennis van deze verandering en is akkoord. De route ziet er als volgt uit:
Start manifestatie op het Plein via de Korte Vijverberg naar het Tournooiveld — Lange Voorhout - langs de
Amerikaanse Ambassade — Hooibrug — Houtweg — Prinssegracht (HBO Raad) — Oversteek naar fietspad
Koningskade — oversteek Bezuidenhoutseweg — Rijnstraat ( OS & W) — terug ri Prinssegracht — Korte
Voorhout — Lange Houtstraat (VSNU) —Plein .
Naar verwachting zullen ongeveer 500 deelnemers worden verwacht. De deelnemers komen naar
verwachting vanuit het hele land.
1.2 SFEERBEELD EN RiSICOFACT®REN
Er is een dreiginginschatting aangevraagd door bij BRI.

Op donderdag 18 maart 2010 vond een spontane demonstratie plaats van ongeveer 50 studenten.
)e studenten hadden de ingang van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap geblokkeerd.
in te zetten. Bij het zien van de politie gingen de studenten uit
[fJ
Hierop werd besloten om he
elkaar.Er hebben zich bij deze demonstratie geen noemenswaardige incidenten
voorgedaan.
Op basis van het bovenstaande is de verwachting dat deze manifestatie ordelijk en vreedzaam zal verlopen.
1.4 aandachtslocaties progarnma s tudenten
O Plein
O Ministerie van OC&W aan de Rijnstraat
O HBO raad
O VSNU
13:30 uur
14:00 uur
14:00-14:30 uur
14:30-15:30 uur
15:30 uur
15:30-- 17:00

ontvangst op het plein
start manifestatie
toespraken op het Plein door organisatie
bezoeken van de locaties
Aankomst Plein
toespraken van sprekers van de 2 e kamer
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3. BELEIDSZAKEN u AAKoP RACHTo

`z:.`a IIflTGANGSPUNTEN DRIE-MEK D EN HAAG

De door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag geformuleerde beleidskaders vormen de kaders
voor het draaiboek en de plannen van aanpak. Het uitgangspunt bij de samenstelling en coordinatie van het
maatregelenpakket is een ongestoord verloop van de manifestatie.
0 De manifestatie dient zo rustig en ordelijk mogelijk te verlopen. Tevens is opgelegd dat tijdens de
manifestatie NIET mag worden gefietst muv het schelpenpad bezoudenhoutseweg in de ri van
OC&w
0 Tijdens de manifestatie mag gebruik gemaakt worden van de volgende vorm(en) van
geluidsversterking:
O Geluidsinstallatie en kleine verhoging voor het houden van s toespraken.
O Tevens zal tijdens het lopen gebruik worden gemaakt van een "platte kar" en fietsen.
O De manifestatie dient gehouden te worden op donderdag 25 maart 2010 tussen 14:00 en 17.00 uur.
O Na afloop dient de manifestatielocatie schoon opgeleverd te worden.
3.2 TOLE

NTIEGRENZEN

De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
• blokkades van doorgaande wegen, openbare gebouwen en/of diplomatieke vestigingen;
O direct gevaar voor personen of goederen;
O het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan
derden;
O het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
O strafbaré feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten:
O overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie;
O maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals:
O discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;
O belediging
O racistische leuzen
O aanzetten tot geweld tegen personen of goederen.
De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te warden tegen het effect op de openbare orde
ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie aanwezig is
of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt. Het politieoptreden dient zoveel
mogelijk een de-escalerend karakter te dragen.
3.3 FASE IN G

Een eventueel optreden zal een gefaseerd karakter hebben. De manifestatie zal worden begeleid door
politiepersoneel t.w
in eerste instantie zal bij een ordeverstoring in overleg met de organisatie de eigen ordedienst worden
fVlanifestatie SOS, 25 maart 2010 versie [1}

ingezet. Bij ongeregeldheden za( deze zo mogelijk op deze verantwoordelijkheid gewezen worden en indien •
nodig ondersteund worden door politiepersoneel gekleed in PP tenue.
indien wanordelijkheden ontstaan, aanhoudingen volgen, dan wel grootschalig worden kan de mobiele
eenheid van de politie optreden. In eerste instantie zal door de
worden opgetreden, en in laatste instantie en uitsluitend op aangeven van de operationeel commandant
De politie zal altijd
:- >
in volledig ME-tenue.
proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Het beleid is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden van de
ordeverstoorders op basis van strafrechtartikelen (inclusief APV). Als dit door omstandigheden niet of niet
voldoende mogelijk is, zal ernaar gestreefd worden groepen bezoekers van bepaalde plaatsen te verwijderen
of te verspreiden.
344 GEWEL SCE RUIK
L
^?

Geweldsgebruik in groepsverband door politie-eenheden geschiedt slechts na overleg met de operationee
commandant en onder zijn leiding. In noodsituaties is individueel geweldsgebruik toegestaan. Dit dient zo
Spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd te worden aan de operationeel commandant. Toepassing van
geweld geschiedt conform de geweldsbepalingen.
4. AFSP F

'11^ ,^
,;

KEN MET DE 'i%RGANISATgE

Met de organisatie zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt.
O De eigen ordedienst wordt door de organisatie gesteld op 10% van het totaal aantal deelnemers. Er
zijn 50 personen die in oranjes hesjes aanspreekbaar zijn en portofonisch contact hebben met het
aanspreekpunt van de organisatie.
.*
O Deze worden aangestuurd door een lid van de organisatie. ^a
O De toegang tot gebouwen, wegen en/of kruisingen of splitsingen mogen niet worden geblokkeerd.
O Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
O Spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen niet
discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
O Het volume van geluidsversterking zal op een, door de politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
O Na afloop draagt de organisatie er zorg voor dat de locatie schoon wordt opgeleverd.
heze

zijn door ploeg Operationele Zaken vastgelegd in het kennisgevingformulier.

4.1 AANSPREEKPUNT ORGANISATIE

4e2 AFSY

KEN MET PA r^^I . TNERS
^

O Beveiliging ministerie OC&V1/ is kennis gegeven.;
O VSNU is kennis gegeven en verlenen medewerking
O HBO raad is kennisgegeven en verlenen medewerking.
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8. HEKKENPLAN
Nvt
9. VERKEERSPLAN
Nvt
110. Overige m aa tre g ele n .
11. TIJDLIJN VAN DE MAATREGELEN
Vooroverleg commandanten
Appel Jan Hendrikstraat
Eenheden operationeel
Verwachte aankomst eerste deelnemers
Einde manifestatie
De-briefing

12:30 uur
13:00 uur
13.30 uur
14:00 uur
17:00 uur
??.?? uur

12. VER INDINGSSCHEMA
Maatregelen 14
0 Portofoon
GSM protocol Geen middel voor wansturing
13. MEDIA-REGELINGEN

Het te woord staan van de pers wordt uitsluitend gedaan door de communicatiemedewerkers van de politie
Haaglanden. Iedereen ónthoudt zich van het belemmeren van de pers bij haar werkzaamheden. Indien er
twijfel bestaat over de handelingen van de pers, moet een persvoorlichter ter plaatse gevraagd worden. Er
wordt naar gestreefd om de journalisten op straat zodanig te begeleiden, dat zowel de politie als de
organisatie van hen geen hinder ondervinden. Het telefoonnummer 070-4244930 van de persvoorlichter kan
aan de journalisten doorgegeven worden.
14. JUSTITIELE MAATREGELEN
Alle aangehouden verdachten gaan afhankelijk van de aanhoudingslocatie naar Bur. 12 waar een HOvJ
beschikbaar is. Vervoer geschiedt door de eenheden zelf. Reco B.12 is kgg.

n

onc ,

,-)n ,i n

^

Na einde van de maatregelen is de operationeel commandant van de eenheid die heeft aangehouden
verantwoordelijk voor de afwerking van het proces-verbaal ed. door groepsleden. Hij draagt er zorg voor dat
dit proces-verbaal wordt afgegeven aan de coordinator recherche.

15. GEM! J NDEN
^.^

Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keus van
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie. Gewonde collega's en
demonstranten worden gescheiden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en demonstranten
naar verschillende ziekenhuizen gebracht worden.
Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzien van
hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, te —laten - verzenden naar.
^\^^,
Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke immateriële
^.._.
schade tijdens het strafproces.
„

,

edrijfsopvarng,
..
Indien er ernstige calamiteiten ontstaan waarbij de politie direct bij betrokken is, dan wordt de bedrijfsopvang
van politie Haaglanden opgeroepen. Indien het vervolgens noodzakelijk is, warden de diensten van de
bedrijfsopvang aan collega's direct na beëindiging van het optreden aangeboden.
16. BRIEFING EN DE-BRIEFING
Voor ieder dienstverband zorgt de verantwoordelijk commandant voor een inhoudelijke briefing, waarin
minimaal het sfeerbeeld, de taakopdracht en de afstemming met andere eenheden wordt besproken.
Na afloop van ieder dienstverband zorgt de verantwoordelijk commandant voor een inhoudelijke de-briefing.
17. RAPPORTAGE GEINELDSGE

UIK EN CoMIVIANDAl^'1TENE@9ALUATIE

Aan het eind van de dienst worden indien van toepassing geweldsrapportages, alsmede een
commandantenrapportage ten behoeve van de evaluatie opgemaakt.
18. LOGISTIEK
Koffie en thee aan B.12
tenue: PP vredestenue
De operationeel commandant:
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IJILAGEq Juridisch Instrumentarium
Handhaving van de openbare orde
Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de
openbare orde. Hij is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de
openbare orde, te beletten of te beëindigen, waarbij hij zich bedient van de onder zijn gezag staande politie.
Tevens is hij bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de
bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde. Met 'overtreding
van wettelijke voorschriften' worden in dit verband zowel de formele wet, zoals het Wetboek van Strafrecht,
als de APV bedoeld.
Bij optreden ter handhaving of herstel van de openbare orde wordt primair uitgegaan van de bestaande
wettelijke kaders in het Wetboek van Strafrecht en de Algemeen plaatselijke verordening.
Naast deze `gewone' bepalingen beschikt de burgemeester over een aantal bijzondere bevoegdheden. Deze
bijzondere bevoegdheden - noodverordeningen, noodbevelen en bestuurlijke ophouding - komen echter pas
in beeld wanneer de mogelijkheden die de reguliere bepalingen bieden, volledig benut zijn en onvoldoende
soelaas hebben geboden.
Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
Het Wetboek van Strafrecht biedt in de hiernavolgende artikelen aanknopingspunten voor strafvorderlijk
optreden in het kader van de openbare orde:
O Art. 131 Sr
Opruiing
O Art. 137 c Sr
Belediging van een groep mensen
O Art. 137 d Sr
Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld
O Art. 141 Sr
Openlijk geweld
O Art. 184 Sr
Bevel of vordering
O Art. 185 Sr
Belemmering (denk aan de mogelijkheid van art.124 Sv )
O Art. 186 Sr
Verbod tot samenscholing
O Art. 261 e.v. Sr
Smaadschrift, laster, belediging
O Art. 285 Sr
Bedreiging
O Art. 300 Sr
Mishandeling
O Art. 350 Sr
Vernieling
O Art. 424 Sr
Baldadigheid/straatschenderij
O Art. 426 Sr
Openbare dronkenschap
O Art. 428 Sr
Brandstichting
O Art. 429 quater Sr.
Discriminatie in beroep
e Algemene Plaatselijke Verordening
sle Algemene plaatselijke verordening bevat een aantal bepalingen tot handhaving van de openbare orde.
_leze APV-bepalingen regelen, bijvoorbeeld, een samenscholingsverbod, een verbod op hinderlijk gedrag,
een verbod op hinderlijk drankgebruik enz. Het navolgende is een opsomming van de in het geval van
ordeverstoringen toe te passen bepalingen:
O Art. 2.1.1.1.
Samenscholingen ongeregeldheden
O Art. 2:48
Verbod op de weg alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in door de
Burgemeester aangewezen gebied
O Art. 5:34
Vuur stoken
O Art. 2:49
Overlast bij of in gebouwen
O Art. 2:73
Gevaarlijk gebruiken van vuurwerk
O Art. 2:73A
Voorkoming vreugdevuren
O Art. 2.45
Beschadiging plantsoen
O Art. 2.47
Hinderlijk gedrag op of aan de weg
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LITI E
• Haaglanden

Samenvatting journaal Comité SOS 25 maart 2010

18 maart 2010:
- gesprek met organisatie omtrent route, deelnemersaantal en ordedienst.
23 maart 2010:
- gesprek met organisatie omtrent route.
25 maart 2010:
- demonstratie heeft plaatsgevonden zonder incidenten.
- ongeveer 400 deelnemers.
- ordedienst met hesjes, portofoons en fietsen.
- rommelige start.
- rustig verloop.

28 maart 2012
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Van
Verzonden: vrijdag 26 november 2010 19:41
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
Onderwerp: Demonstratie maandag over kabinetsplannen hoger onderwijs
,.,.... .. ... ....._

.^ ._tea

Bijlagen: 20101126193511 001.PDF
Beste politie Haaglanden,
raag wil ik een demonstratie aanmelden voor aanstaande maandag. In de bijlage
..eer informatie.
Met vriendelijke groet,

Studentenraad TU Delft
Comm issaris Facultair
Faciliteiten, Campus en Huisvesting
ICT
Facultair Overleg

Oorspronkelijk bericht
Van:
[mailco:
Verzonden: vrijdag 26 november 2010 19:37
Aan:
>...^_
__.
111
Onderwerp:
.. 5
.,
a4.

.
. ``^ -

; -

^r

GlobalScan document sent from

Studentenraad

Delft, 26 november 2010

Geachte burgemeester Var Aartsen,
Graag zouden wij een demonstratie willen aanmelden voor maandag 29 november, van omstreeks
12.00 tot 14.00 op het Plein.
Wij doen dit met bèta- en techniekstudenten uit Nederland om te protesteren tegen de
bezuinigingen op hoger onderwijs.
We verwachten geen ongeregeldheden.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter studentenraad TU Del- ft
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Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEMI HAAG van. maandag 29 november 2010
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aartsen,
Hofstee,
Van Essen,

Iba Demonstraties
De driehoek neemt kennis van de volgende aangemelde demonstraties:
a.

Datum :
Organisator :
Doel :
Locatie I Route :
Aantal personen :
Middelen :
Bijzonderheden :

b.

Datum :
Organisator :
Doel :
Locatie I Route :
Aantal personen
Middelen :

Maandag 29 november 2010 van 12.00 —14.00 uur.
Landelijke Studenten Vakbond, LSVb -- SP landelijk
Aandacht vragen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs.
Plein
150
Barkrukken, 5 party-tenten
Organiseren van een bijeenkomst tussen
volksvertegenwoordigers en studenten.
Maandag 29 november 2010 van 12.00 --14.40 uur
Studentenraad TU Delft
Aandacht vragen de plannen tav het Hoger Onderwijs
Plein
1000
Spandoeken, tekstborden.

geeft aan, dat door oproepen op Internet het aantal verwachte deelnemers
aan de demonstratie van de LSVb-SP èn Studentenra nzienirk is
toegenomen: van oors• ronkeli'k 50 naar ruim 1.000.
^ ^ g
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•

•
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LITI E
Haaglanden

Samenvatting journaal Studentenraad TU Delft 29 november 2010
29 november 2010:
- overleg met organisatie omtrent aansluiting bij LSVB/SP.
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Vang Sander Breur
Verzonden: maandag 22 november 2010 21:39
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
nderwerp: Aankondiging LSVb - studenten in gesprek met onderwijswoerdvoerders - 29
november 12:00-14:00
Bijiagen: 101122 LSVb - Aankondiging Studenten in gesprek met Kamerleden.doc
Beste meneer/mevrouw,
Hierbij wil ik graag een kleine positieve manifestatie aankondigen voor maandag 29 november. Alle
informatie zit in de bijlage.
Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Sander Breur

S a nd er Breur - Voorzitter
E: ,

/lsvb@lsvb.nl

T: 030-231 64 64

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Postbus 1335, 3500BH Utrecht
Bezoekadres:
Drieharingstraat 6, Utrecht
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Aan:
Politie Haaglanden
Operationele Zaken
Fax: 070-4242814
E-mail: operationelezak en h a aglanden.politie.nl

Van:
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
Postbus 1335, 3500BH Utrecht
Bezoekadres:
Drieharingstraat 6, Utrecht

Manifestatie

Datum en tijd:
Maandag 29 november 2011

Georganis f- er door:
LSVb

Contactpersoon:
Sander Breur (Voorzitter LSVb)

Begin: 12:00
Einde: 14:00

Plaats:
Plein, Den Haag

Aantal deelnemers:
Tussen de 25 en 50.

Doel inclusief details:
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) behartigt de belangen van alle studenten in het
Nederlandse hoger onderwijs. Uit die hoedanigheid vraagt de LSVb aandacht voor de
kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dit belang dienen wij onder
andere richting de Tweede Kamer. Het voornemen is om op 29 november een
deenkomst te organiseren tussen volksvertegenwoordigers en studenten, waarbij zij met
elkaar van gedachten kunnen wisselen over de toekomst en toekomstplannen, die
betrekking hebben op het hoger onderwijs.

Verloo va

010 manifestatie
Studenten(vertegenwoordigers) van verschillende studie- en studentenverenigingen eri
een afvaardiging van de LSVb zullen in gesprek treden met een vijftal Tweede
Kamerleden. Hierover wordt vooraf een afspraak gemaakt met de betreffende
parlementariërs. De inschatting is dat het aantal aanwezige studenten tussen de 25 en 50
bedraagt. De daadwerkelijke bijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 13.30 uur. Voor
daarvoor en daarna zijn een half uur ingeruimd ter voorbereiding en ter afronding van de
bijeenkomst.
^ )

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Lees ook de toelichting!

Organisator
LSVB (Landelijke Studenten Vakbond)
Gerard Oosterwijk. / Sander Breur
Postbus 1335
3500BH Utrecht
Telefoon: 030-2316464 Telefoon:
Manifestatie
Doel van de manifestatie

Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

Faxnummer:
: Aandacht vragen voor de kwaliteit en
toegankelijkheid van het hoger onderwijs d.m.v.een
gesprek met een vijftal Tweede Kamerleden.
: 29-11-2010 12:00 uur
: 29-11-2010 14:00 uur
: 100
: Barkrukken (5), party tenten(5).
: Nvt.
: Plein.

: Eigen vervoer / openbaar vervoer.

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.

De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
De eventueel door derden weggeworpen fl yers worden door de organisatie opgeruimd.

Datum
Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 30-3-2012
Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spui 70, Den Haag

Telefoon
Fax

: 070 - 4242814

Toelichtin roced ure kenni s evin en bevelti fn ver aderin of beto in
Kennisgeving

De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxnummer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.
Bevestiging

Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
in dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
c.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
c.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

Algemene richfliinen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
a.
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
goederen.
b.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
c.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
en/of gebruiken.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
d.
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
a
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
f.
orde te handhaven.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
g.
h.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan

Samenvatting journaal Landelijke Studentenvakbond 29 november 2010
26 november 2010:
- overleg met organisatie omtrent deelnemersaantal en doelstellingen.
29 november 2011:
- overleg met nieuwe organisatie in verband met het aantal deelnemers.
- studenten arriveren, 1500 personen.
- persbericht.
- ME voorkomt dat studenten het Binnenhof betreden.
- debat in Tweede Kamer wordt bijgewoond door studenten.
- demonstratie loopt ten einde, rustig verloop.
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Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2010 11:10
Operationele Zaken Haaglanden
CC:

•

:

Onderwerp: Aanvraag verordening protestactie 21 januari 2011
i Hagen Aanvraag verordening voor Protest op 21 januari.doc
Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij treft u in de bijlage een verordeningsaanvraag voor een demonstratie die de Vereniging van
Universiteiten op 21 januari wil houden. Vanwege de organisatie van de demonstratie (beveiliging e.d.)
zouden wij graag zo spoedig mogelijk in contact komen met een coordinator vanuit de politie Haaglanden.
Mochten jullie nog nadere informatie nodig hebben dan hoor ik dat uiteraard ook zo snel mogelijk!
U kunt mij bereiken op onderstaande gegevens (die tevens in de bijlage zijn vermeld).
Met vriendelijke groet,
T (070)
zk

Vereniging van Universl ei en .
outstraat 2 ° Postbus 13739 a 2501 ES Den Haag
•`
T (070) 302 14 00 o F (070) 302 14 95 Q www.vsnu.nl

Dit mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt d
aan de afzender te melden. De VSNU staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de
overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan de inhoud van dit mailbericht kunt L

Samenvatting journaal Vereniging van Universiteiten 21 januari 2011
3 januari 2011:
- gesprek met organisatie omtrent route en locatie
7 januari 2011:
- gesprek met organisatie omtrent route en locatie
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Aa n vraag verordening voor protest op 21 januari 2011

Contactgegevens aanvrager:
O
O
O
•
O

Naam: Vereniging van Universiteiten (VSNU)
Adres: Lange Houtstraat 2
Telefoonnummer: 070
Faxnummer: 070- 302 14 95
Contactpersoon:
0
0

Programma:
O Datum:
21 januari
O Tijdstip:
start om 11.00 uur, einde om 13.30 uur.
O Programma:
verzamelen op locatie
O 11.00 uur:
start looproute (zie route beschrijving hieronder)
O 11.30 uur:
verzamelen op locatie
O 12.00 uur:
O 12.15 uur —13.30 uur: Speeches en muzikaal intermezzo
©

Locatie (nog niet defintief):
Optie 1: Atrium (stadhuis)
Optie 2: Anton Philipszaal, Spuiplein 150
Optie 3: De Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12.
Optie 4: De Kloosterkerk, Lange Voorhout 4.

O Aantal deelnemers: 500 a 1.000 mensen.
Over de manifestatie:
O

Doel van de demonstratie: protestactie van de Nederlandse universiteiten tegen
regeringsplannen
O Hulpmiddelen: op lacatie een podium, geluidsinstallatie, zitplaatsen, muziek en sprekers.
O Een organisatiebureau wordt ingeschakeld en verzorgt de gehele organisatie rondom de
actie.
O Graag nadere afspraken maken mbt beveiliging/ verkeer tijdens de wandeltocht.

Loopr 11. utte: zie volgende pagina
,
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Organisator
Vereniging Vatl Universiteiten (VSNU)
Lcirrge Houtstraat 2
Den Haag .
Telefoon c,-

Telefoon 0

Foxnumm©r

1RYli\r1 •• •^

Mantfestoti
(Doel van de ranifestatici
Datum/tijd am-Nang rnanifestatie
Datum/tijd be8indi9ing rnanifostafie
Aantol to verwachten deelnemers
Bilzoticlgrho ttQs'o !
Middelen (fluftjes, spancloden etc.)

Route

Verzameiplaets
Er° zal geen petitie aanoeboden worden
Vei voermidclelen

• I'r'oteseactio v an de Noderlartd8e univorsito'iten
tegen de rogoringsplarrrren
: 21-01-2011 11:00 u ur
•210-2011 13:30 uur
. 1004
Iedereen lood in toga de demonstratieve optocht
Plain, Korte Vijverberg, Lengo Vijverberg, Buitenhof,
Ho reeg, Spoi ets Spuiplein
. Plein, vanaf 10.00 uur.
. Eigen vervoer or"t bussen

AC . .111 t-r-nvv-

Door de org2nisalbr genomen maatregelen om een ordelijk verloop vwi de manifestatie te
bevorderen.
>De organisatie dra t zorg voor Seri ordelijk verloop van de demonstratie (gin zont voor een
herltenhare Ordedienst van 10% van het echtai deelnemers
GeMaalSte afspraken, aanvullend op de afgemone r•iehtliJnen in de toelichting, om do manifestatie
ordelijk en vollig te Metz verlopen

>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen (•ti erv4n worden gebtQkkeer'd.
PDe demonstr'atio locatie

r-M aftobp schoon worden opgeleverd

>8ovolon gegoven door de politie in het belang v o n d e ctpQnbaro ardp en/of veiligheid worden strikt
hagelGefd
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Va Voorzitter Haagse Studentenvakbond
Verrzonde w dinsdag 4 januari 2011 20:26
Aa e Operationele Zaken Haaglanden
nderwerp: walk out Haagse Hogeschool
Beste,
Mijn naam is Falko Evers, voorzitter van de Haagse Studentenvakbond.
De studenten van De Haagse Hogeschool en van de verschillende studentenverenigingen van De
Haagse Hogeschool hebben aangegeven
te willen demonstreren op 21 januari. Wij willen zoveel mogelijk studenten hierbij betrekken en
willen met de studenten van de Haagse Hogeschool
richting het malieveld lopen.
Wij willen dit lopen volgens de volgende route:
Startpunt: Johanna westerdij kpl ein 75, dan onder station HS richting de stationsweg totdat die over
t in de wagenstraat
clan rechts de gedempte burgwal op en via de turfmarkt richting CS en dan links via de rijnstraat
richting het Malieveld.
Wij willen tussen 11.30 en 12.00 verzamelen en vanaf 12.00 gaan lopen richting het Malieveld zodat
we voor 13.00 aanwezig zijn voor de
kenniscrisis demonstratie.
We verwachten dat er rond de 1000 studenten meelopen richting het Malieveld.
Ik hoor graag van u,
Met vriendelijke groet,
Falko Evers
Voorzitter Haagse Studentenvakbond
e.__ 911:
P:

Postbus 13336 I 2501 EH Den Haag

..,.. _._:__ _,, . _. . ,.
^Vr ^ ^II ^
namens Operationele Zaken Haaglanden
Verzon
anuari 2011 7:10
Aan :
Onderwerp: FW: walkout 21 januari

Bijlagen: concept draaiboel_ walkout 21 januari__2011 [1].doc
Uit mailbox O.Z.
Geheel gekoppeld an registratie.

Vang Voorzitter Haagse Studentenvakbond
Verzonden: vrijdag 14 jan uari 2011 23:38
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
Onderrwwerrp: walkout 21 januari

Geachte heer/mevrouw,
Bij dezen mail ik u zoals beloofd het concept draaiboek voor de Walkout van 21 januari
11.30.
Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,
Falko Evers
Voorzifter Haagse Studentenvakbond
email:
tel:
P:
Postbus 13336 I 2501 EH Den Haag

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

EFtNt íTBEF KENNISGEVINGFORMULIER
Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Lees ook de toelichting!
Organisator
Haagse Studentenvakbond
Tay. Falko Evers
Telefoon:

Telefoon:

Manifestatie
Doel van de manifestatie
onderwijs
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

Faxnummer:
: Aandacht vragen voor de bezuinigingen in het hoger
: 21-01-2011 11:30 uur
: 21-01-2011 13:00 uur
: 1000
: Spandoeken, borden en aanhangwagen met
geluidsboxen.
: Johanna Westerdijkplein (Haagse Hogeschool),
Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein,
Schenkviaduct, Prinses Beatrixlaan, Malieveld.
: Haagse Hogeschool.
: Eigen vervoer / openbaar vervoer.

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en draagt zorg voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
-Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
-De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
-Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
-De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

-Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
-De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
-De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
-Verzamelen tussen 11.30 en 12.00 uur Haagse Hoge school aankomst Malieveld 13.00 uur alwaar
de manifestatie van de landelijke studentenvakbond begint.
Datum
Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 26-1-2012
Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
(bij ondermandaat naam p l v. Directeur estuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)

Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spul 70, Den Haag

Telefoon
Fax

;,..

070 : 070 - 4242814
:

Toelschtinn procedure kennQsgevén^ en b e vesti^in^ ver^aderfln^ o f beto^in^

Kennisgeving
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk v66r de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
in deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.

De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxnummer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.

Bevestiging
,Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.

indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

Algemene richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
a.
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
goederen.
b.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
0.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
en/of gebruiken.
d.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
e.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
f.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
orde te handhaven.
g.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
h.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan

Samenvatting journaal Haagse Studentenvakbond 21 januari 2011
12 januari 2011:
- gesprek met organisatie omtrent wel/niet statische demonstratie en/of wel/niet
demonstratieve loop.
18 januari 2011:
- gesprek met organisatie, afspraken vastgelegd.
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Van Maaike Verhoek

Verzonden: maandag 13 • ecem . er 2010 19:30
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
CC: Kitty Egelman
Onderwerp: Aankondiging Kenniscrisismanifestatie 21 januari
Bijlagen 101213 LSVb - Aankondiging Kenniscrisis.doc
L.S.
In de bijlage vindt u de aankondiging voor de studentenmanifestatie van 21 januari. Graag gaan we
hierover in overleg, mocht dat nodig zijn.
Vriendelijke groet,
Maaike Verhoek - Vicevoorziter

_

Por - f - .'I es: Bestuurscoördinatie, Onderwijs en geld, Medezeggenschap & het Onderzoeksbureau
E:
Isvb@Isvb.ni
T: 030-23164 64

WNW

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
Postbus 1335, 3500BH Utrecht
Bezoekadres:
Drieharingstraat 6, Utrecht

PRE

,47 1 d

in * Manife tatie

Aan:
Politie Haaglanden
Operationele Zaken
Fax: 070-4242814
E-mail: o eratioen haaglanden.politie.nl

Van:
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
Postbus 1335, 3500 BH Utrecht
Bezoekadres:
Drieharingstraat 6, Utrecht
KENNISCRISIS

Datum en tijd:
21 januari 2011

Georganiseerd d * or:
LSVb, ISO & LKvV.

Begin: 13:20
Einde: 16:30

Contactpersoon:

Plaats:

Maaike Verhoek (Vice-voorzitter LSVb)
030-2316464

Malieveld, Den Haag
Aantal deelnemers:
Raming is dat er meer dan tienduizend
studenten zullen zijn. Exacte raming volgt
in de eerste helft van januari. Dit houden
wij bij via Facebook.

Joel inclusief details:
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de
Landelijke Kamer van Verengingen (LKvV) vertegenwoordigen de belangen van
studenten- en studentenorganisaties richting de overheid en de politiek. Dit belang dienen
wij onder andere door op 21 januari 2011 een grote studentenmanifestatie te organiseren
om te protesteren tegen bezuinigingen én een pleidooi te voeren vóór investeringen in het
hoger onderwijs.

Verloop van de manifestatie
Het voornemen is om de middag in te vullen met verscheidene speeches, ludieke acties
en muzikale acts. Een podium zal het centrale punt vormen. Voor een goed verloop van
de dag zorgen wij onder meer voor een EHBO-post en een ordedienst. De daadwerkelijke
bijeenkomst vindt plaats van 13.20 tot 16.30 uur. Voor daarvoor en daarna zijn vier uur
ingeruimd ter voorbereiding en ter afronding van de bijeenkomst.

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEViNOFORMUI..iER

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadéring, •
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR .
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Lees ook de toelichting!

Organisator
Landelijke Studenten Vakbond
Maaike Verhoek/ Kitty Egelman
Postbus 1335
3500BH Utrecht
Telefoon: 030-2316464 Telefoon:
Manifestatie
Doel van de manifestatie

Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers

Faxnummer: 030-2342119

: Protesteren tegen de bezuinigingen in het hoger
onderwijs.
21-01-2011 12:30 uur
: 21-01-2011 15:30 uur
: 15.000

Bijzonderheden:

Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

: Podium - geluidsversterking - spandoeken
n.v.t.
Malieveld, 12.30 -15.30 uur.
: Bussen, openbaar vervoer en eigen vervoer.

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
?De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 200 personen bij een aantal deelnemers van 10.000 en 400 personen bij
een aantal van 20.000 deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.
>De spandoeken zullen giet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de span
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

.

>Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
>De in en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
Datum 17 januari 2011
Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Namens de organisatie
(.
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of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toeliclitidg.
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(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszalien (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Postadres
Bezoeltadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
Spul 70, Den Haag

Telefoon
Fax

070 070 - 4242814
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IMI wafts atfa studenten
21 jan ari 20111

Zeer vertrouwelijk
Algemeen commandant
Hoofd Ordeharidhavin

Algemeen Draaiboek Studentendemonstraties

Politie Haaglanden

matting
O. treden

Demonstratie Studenten Landeli'ke Studenten Vakbond (LSVb

Datum en tijd

Vrijdag 21 januari 2011 11.00 uur-15.30 uur

Feitelijke situatie

Op vrijdag 21 januari 2011 zal de LSVb namens ongeveer 15.000 studenten een manifestatie
organiseren op het Malieveld te Den Haag.
Een demonstratieve optocht van de VSNU van 10.30 uur tot 12.00 uur op en rondom het Spui.
Een demonstratieve optocht van de studentenvakbond Haagse Hogeschool van 12.00 uur tot 13.15

uur.
Beleids- & Tolerantiegrenzen
Locatie- Route

Manifestatieterrein : Malieveld, Haagse hogeschool en het Plein.

Doelgroep

Studenten.

Standaard beleids- en tolerantiegrenzen

Verwachte aantal mensen

15.000 deelnemers over de drie demonstaties verdeeld.

Flankerende activiteiten

Tot op heden geen bijzonderheden

Tiidschema
21 januari
Demonstratie VSNU
-

_
.

09.00 uur

Groot a ppèl aula

09.00 uur

Appèl bureau Jan Hendrikstraat

09.30 uur

Deelbriefings diverse lokaties

11.00 uur

Start demonstratie VSNU Plein

12.00 uur
bemonstratie HHS

, 12.00 uur

Einde demonstratie VSNU
Start demonstratie Haagse Hogeschool
Eindemostra,vginphetMald

13.00 uur
Demonstratie LSVb

Alleen voor intern gebruik
Versie 1.0

12.30 uur

Start manifestatie Malieveld

15:30 uur

Einde manifestatie

uur

Einde maatregelen

2

.

vertrouwelijk

Algemeen Draaiboek Studentendemonstraties

Politie Haaglanden

Eirahoudsopgave
Samenvatting

2

inhoudsopgave

3
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1.
1.1

Toestand
Algemeen
Politieke/maatschappelijke Oriëntatie en achtergrond
1.1.1
1.1.2
Feitelijke situatie
1.1.3
Algemene beleiduitgangspunten
1.2
Betrokken groeperingen
1.2.1
Aantal en samenstelling
1.2.2
Locaties
1.2.3
Middelen
1.2.4
Doelstellingen
1.2.5
Eigenaardigheden en beperkingen
'1.2.6
Mogelijkheden
1.2.7
Activiteiten
1.2.8
Wijze van optreden
1.3
Eigen eenheden
1.3.1
Onder commando Algemeen Commandant
1.3.2
Herkenning eenheden
1.4
Niet-politiële ondersteuning/Partners
1.4.1
Partners politie Haaglanden
1.5
Evaluatie toestand
2 Doelstelling en opdrachten
2.1
Doelstelling politieoptreden
2.2
Opdrachten Hoofden en Commandanten
2.2.1
Algemeen Commandant
2.2.2
Hoofd Orde Handhaving
2.2.3
Hoofd Ondersteuning
2.2.4
Hoofd Informatie
2.2.5
Hoofd Mobiliteit
2.2.6
Hoofd Opsporing

10
10
10
10
10
11
11
12
12

3 Uitvoering
3.1
Algemeen
3.1.1
Operationeel plan
3.1.2
Tactiek en scenario's handhaving openbare orde
3.2
Tolerantiegrenzen/fasering
3.2.1
Tolerantiegrenzen
3.2.2
Fasering
3.2.3
Geweldsgebruik
3.2.4
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I. Toss
t i Allgmeen
Op vrijdag 21 januari 2011 wordt er door de LSVb een manifestatie gehouden op het Malieveld.
Deelnemers aan de manifestatie zullen grotendeels met het openbaar vervoer aankomen op het Centraal
Station. Vanaf het Centraal Station lopen de deelnemers naar het manifestatieterrein. Door de VSNU is
een demonstratieve optocht georganiseerd, welke vanaf het Plein gaat naar het Spuiplein.
Tevens is er door de Haagse studentenvakbond een demonstratieve optocht georganiseerd welke zal
eindigen op het malieveld.
Alle deelnemers krijgen vervolgens op het Malieveld een programma aangeboden met muziek en
sprekers. Omstreeks 15.30 uur zal dit programma afgelopen zijn en lopen deelnemers terug naar het
Centraal Station.

1.1.1 Politieke/maatschappelijke Orri6ntat6e

achtergrond

Nadat er door het kabinet bekend is gemaakt wat de bezuinigingsplannen zijn is gebleken dat er ook in
het onderwijs bezuinigd moet worden. Hierdoor moeten er in het hoger onderwijs en in het universitair
onderwijs maatregelen genomen warden wat ten koste zou gaan van het niveau van het onderwijs. De
maatregelen die vanuit deze bezuinigingsplannen zijn voorgesteld moeten de Tweede en de Eerste nog
kamer passeren.

1.1.2

Feitelijke situatie

Na een serie kleine studentendemonstraties tegen de bezuinigingen in het onderwijs slaan diverse grote
studentenorganisaties de handen ineen om één grote landelijke demonstratie te houden. De Landelijke
Studenten Vakbond (LSVb) hee ft in samenwerking met het lnterstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de
Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) aangekondigd om op vrijdag 21 januari 2011 op het
Malieveld te Den Haag te demonstreren. Men zal naar verwachting met ongeveer 15.000 demonstranten
protesteren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs (HBO /WO) én een pleidooi voeren vóór
investeringen in dit onderwijs.
De Vereniging Samenwerking van Nederlandse Universiteiten heeft inmiddels ook voor 21 januari 2011
een demonstratie aangemeld. Vooralsnog betreft dit een afzonderlijke protestactie. De demonstranten,
hoogleraren, zullen om 11.00 uur verzamelen op het Plein. Vanaf het Plein zullen de demonstranten in
Toga gekleed een route lopen over de Korte Vijverberg, Lange Vijverberg, Buitenhof, Hofplaats, Spui en
eindigen op het Spuiplein. Nadat de demonstratieve optocht ontbonden is zal men in het Lucent
Danstheater een bijeenkomst hebben.
Ook de Haagse studentenvakbond heeft een demonstratie aangemeld. Deze demonstratieve optocht zal
beginnen om 12.00 uur op het Johanna Westerdijkplein voor de Haagse Hogeschool. Via de
Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein, Schenkviaducht, Prinses Beatrixlaan, Juliana van
Stolberglaan, Prins Clauslaan, Bezuidenhoutseweg en de Boslaan zal deze demonstratie samenvoegen
bij de demonstratie van de LSVb op het Malieveld.
De demonstraties zijn gericht tegen de voorgenomen kabinetsplannen.
De bezuinigingsmaatregelen moeten nog zowel de Tweede als de Eerste Kamer passeren. De studenten
trachten met de demonstratie te voorkomen dat het Kabinet de maatregelen aan de Kamer gaat
voorleggen.
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Ondanks de uitgebreide voorbereidingen in samenspraak met de organisatoren, valt een een kans op
verstoringen van de openbare orde, intimidaties, kans op fysiek letsel en materiële schade voor publieke
eigendommen, niet uit te sluiten. Een confrontatie met de politie valt dan ook niet uit te sluiten.
De organisaties zullen ieder een ordedienst inzetten om voldoende zorg te kunnen dragen voor een
ordentelijk verloop van de manifestatie. De ordediensten zullen herkenbaar zijn aan opvallende hesjes.

1.1.3 Allgemene beQe6duitgangspunten
Kaderstelling
Teneinde politiemaatregelen afdoende te kunnen invullen, alle aangemelde demonstraties en
evenementen ordelijk te laten verlopen en rekening te houden met spontane reacties door tegendemonstanten is het noodzakelijk dat de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen door de driehoek
worden vastgesteld.
Ten behoeve van het opstellen van de kaders voor het draaiboek en de deeldraaiboeken heeft het
bevoegd gezag op maandag 10 januari 2011 de onderstaande beleidsuitgangspunten vastgesteld. Deze
uitgangspunten en kaders zijn in algemeenheid bedoeld voor politie-inzet voorafgaand aan en tijdens de
demonstratie in de gemeente Den Haag.
Beleidsuitgangspunten
Het beleid is — rekening houdend met het (grond-)recht op manifestatie - gericht op:

O
•
•
•
•

de demonstraties/manifestaties in goede orde te doen verlopen;
het voorkomen van confrontaties tussen deelnemers aan de manifestaties en derden;
het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de manifestatie;
aanhoudingen wanneer er sprake is van strafbare feiten;
manifestaties te laten verlopen als vooraf is kennis gegeven en besproken.

De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
• blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
• een manifestatie die zich als geheel of als gedeelte ervan in een andere richting wil
voortzetten dan kennis is gegeven en besproken;
O een manifestatie die langer voortduurt dan vooraf kennis gegeven en besproken;
• direct gevaar voor personen of goederen;
• het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
• het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
• het hinderen van de hulpdiensten;
• strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten;
• overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
• discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;
• belediging;
• racistische leuzen;
O bedreiging via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan...");
• aanzetten tot geweld tegen personen of goederen;
O het in de brand steken van voorwerpen:
• bij verbranding pop waarvan de naam van beoogd slachtoffer zeer duidelijk is te zien als
bedreiging;
• overige verbrandingen (bijv. heilige boeken, vlaggen etc.): strijdig met artikel 5:34 APV.
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1.2 Betrokken grosperhigen
1.2.1

Amite en samenstelling

De VSNU heeft aangegeven circa 1000 deelnemers te verwachten aan de demonstratieve optocht.
Bij de demonstratieve optocht van de Haagse Hogeschool zullen naar verwachting circal500
demonstranten aansluiten.
Het aantal deelnemers aan de manifestatie zal, na samenvoegingen op het Malieveld, door de
organisatie geschat worden op 15.000 a 20.000 personen.

1.2.2 Locaties
Het Malieveld zal als locatie voor de manifestatie van de studenten worden gebruikt. De demonstratie
van de professoren zal plaats vinden op het Plein waarna een korte route wordt gelopen over de Korte
Vijverberg, Lange Vijverberg, Buitenhof, Hofplaats, Spui en eindigen op het Spuiplein.
De demonstratie van de Haagse Hogeschool zal beginnen op het Johanna Westerdijkplein. De route zal
vervolgens !open over de Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein, Schenkviaduct, Prinses
Beatrixlaan, Juliana van Stolberglaan, Prins Clauslaan, Bezuidenhoutseweg, Boslaan en zal eindigen op
het Malieveld.

1.2.3 iiiiiddeCen
Door de VSNU is aangegeven dat de deelnemers tijdens de optocht in toga zullen lopen. Zij zullen geen
spandoeken en of tekstborden meenemen.
De deelnemers van de demonstratie van de Haagse Hogeschool zullen diverse spandoeken, tekstborden
en geluidsmiddelen meenemen.
Door de deelnemers van de manifestatie van de LSVb zal gebruik worden gemaakt .van kleine vlaggen,
tekstborden en spandoeken. Door de organisatie LSVb zal een podiumwagen geplaatst worden aan de
zijde van de Zuid-Hollandlaan. Het terrein wordt voorzien van toiletgroepen, eetgelegenheid en
informatiestands. Tevens wordt voorzien in een eigen ordedienst rondom het terrein en een EHBO-post
met een zestal EHBO-ers van het Rode Kruis.

i .2.4 Doelstellingen
Het doel van de demonstraties is te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet om te
bezuinigen in het hoger onderwijs.

1.2.6 Eigenaardigheden en beperkingen
Binnen deze groep deelnemers is er de mogelijke deelname aan de manifestatie van diverse politieke
partijen.
Deze politieke partij heeft aangegeven bij de LSVb om de manifestatie te ondersteunen. De SP staat

bekend als zeer aktiebereid en steunt daarin diverse demonstranten. De LSVb heeft aangegeven dat zij
de manifestatie blijft organiseren en dat diverse groepen zich aan mogen sluiten maar onder
verantwoordelijkheid van de LSVb.
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1.2.6

■ i/Y

* gelijkheden

N.V.T.

1.2.7 Activeteflten
De LSVb heeft op het Malieveld een manifestatieterrein ingericht met een podium met muziek en
sprekers. De organisatie heeft tevens voorzien in EHBO, voeding en sanitaire voorzieningen.

1.2.8 Wijze vara optreden
N.V.T.

1D3 Egan eenheden
1.3.1

r0) nder

commando Algerrrieen Commandant

De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van het model "Grootschalig en Bijzonder
Optreden". Er is sprake van een SGBO structuur onder leiding en verantwoordelijkheid van een
Algemeen Commandant. Direct ondergeschikt aan de Algemeen Commandant zijn de Hoofd
Ordehandhaving, Hoofd Informatie, Hoofd Ondersteuning, Hoofd Opsporing en Hoofd Mobiliteit.
Overige eenheden
Alle commandanten en eenheden die worden ingezet voor de maatregelen van de demonstraties
ressorteren onder een van de bovenstaande Hoofden.

1.3.2

Herkenning eenheden

De verschillende eenheden zijn te herkennen volgens de in de deeldraaiboeken gemaakte afspraken.

X104

Miet-poiltrible ond1ersteunóng/Parrtners

I.4.1

Partners pofte Hoog9anden

Officier van justitie
Voor dit SGBO is ter ondersteuning,_a toetsing en vervolging van het opsporingsproces de coordinerende
toegevoegd.
officier van justitie

1.5

Evalluatrre toestand

Tijdens de maatregelen houdt iedere commandant zoveel als mogelijk een journaal bij van de
gebeurtenissen.
Ongeacht het verloop stelt ieder commandant na afloop van de maatregelen een standaard
evaluatierapport op.
In dit rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen;
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chronologisch overzicht ( journaal) van de werkzaamheden van de eenheid voor en tijdens de
maatregelen;
wijze van voorbereiden en evalueren van de eenheid;
de maatregelen die zijn getroffen;
de hoeveelheid ingezet personeel;
in hoeverre gemaakte afspraken zijn nagekomen;
geweldsaanwending: tijdstippen, locaties en wijze / mate van geweldsaanwending;
overige relevante informatie
Alle rapportages dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2011 te worden gekoppeld aan de
korpsagenda.
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©pdricht.en

Dosiste [frij
2.1

Doellstelllling polftle*ptred

De doelstelling van het politieoptreden is het bevorderen van een veilig en ordelijk verloop en het
handhaven van de openbare orde tijdens de demonstratie. Uitgangspunt hierbij is de veiligheid van
personen en objecten.

2o2 Opdrachten Hoofrn en Commandanten
2.2.1 Allgerrneen C rrrynandant
Uitgangspunt is dat de Algemeen Commandant zorg draagt voor de preparatie op een grootschalig
optreden. Daarnaast is de Algemeen Commandant (binnen de hem gegeven kaders) verantwoordelijk
voor het inrichten ("het indrukken van de specifieke knoppen"), het beheer en de aansturing van de staf
van het GBO. Hij is verantwoordelijk voor het formuleren van de te behalen resultaten en het vast laten
stellen van de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen.
Tevens het zorg dragen voor de evaluatie, met het doel resultaatverantwoording en leren en verbeteren
van het GBO. De Algemeen Commandant voert overleg met Bestuur en Openbaar Ministerie over de
beleidsuitgangspunten van het optreden.
Daarnaast draagt hij zorg voor het informeren van de korpsleiding.

2.2.2 Hoofd Orde Handhaving
Het Hoofd Ordehandhaving is in het kader van het veilig, ongestoord en ordelijk laten verlopen van een
demonstratie, verantwoordelijk voor het voorkomen van ordeverstoringen en het daadwerkelijk
handhaven van de openbare orde.
in een multidisciplinair optreden worden aan hem verder de processen afzetten, ontruimen en
handhaven van de rechtsorde toevertrouwd.
Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval
van een GBO worden ingevuld.

Opdracht Commandant Demonstratie
De Commandant Demonstratie is, indien er een demonstratie tevoren is aangekondigd en plaats vindt,
belast met de maatregelen rond deze demonstratie. Hieronder vallen onder andere het formeren van
afzettingen, het formeren van de demonstratieve stoet, het onderhouden van contacten met de
organisatoren en andere instanties ter plaatse, het aanwezig hebben van voldoende personele capaciteit
rond de demonstratieve stoet en de bijeenkomsten in overleg met de andere commandanten. Het
contact is gericht op de dialoog en het ordelijk en veilig verloop van de demonstratie.
Hij levert met name een bijdrage aan de planvorming en de ontwikkeling van scenario's.

Liaison Politie Haaglanden
De liaison politie Haaglanden is verantwoordelijk voor het onderhouden van communicatielijnen tussen
politie, organisatie, andere hulpdiensten en informatieoverdracht tussen politie en organisatie. Hij heeft
een directe communicatielijn naar het Hoofd Orde Handehaving van de politie. Hij is gekoppeld aan een
vast contactpersoon van de organisatie waardoor ook de communicatielijnen naar de organisatie te allen
tijde worden onderhouden. Hij geeft geen leiding aan politie eenheden.
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Opdracht Commandant Mobiele Eenheid
De Commandant Mobiele Eenheid is belast met de politiemaatregelen bij grootschalige ordeverstoringen.
indien zich grootschalige ordeverstoringen voordoen kan op verzoek van andere operationele commandanten in overleg met de Algemeen Commandant de mobiele eenheid worden ingezet. Hij draagt
zorg voor een zorgvuldig ME-optreden en schakelt zo spoedig mogelijk terug naar een eerdere fase in
het optreden waarin een andere operationele commandant de politiemaatregelen overneemt.
2.2.3 Hoofd

^.,,.
^,

ndersteuning

Het Hoofd Ondersteuning is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van
het GBO, ondersteunen van de gehele organisatie op het gebied van personeel, materieel, waaronder
het samenstellen van het algemene draaiboek conform de geldende standaarden. Het Hoofd
Ondersteuning past zijn organisatie op de omvang van het optreden aan. Hij kan hierbij gebruik maken
van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval van een GBO worden
ingevuld.

Logistiek Coordinator facilitaire dienst
Deze stuurt als backoffice in het GBO het reguliere proces van de afdeling facilitaire dienst aan.

Coördinator operationele zaken
De Coordinator Operationele zaken is verantwoordelijk voor overleg met gemeente, aanmeiders van
demonstraties, aanvragers van evenementen en het maken van afspraken. Daarnaast verzorgt de
Coördinator Operationele zaken ten aanzien van deze onderwerpen expertise ten behoeve van het GBO.
Tenslotte verzorgt hij, als backoffice in het GBO, de personeelsaanvragen.
2.2.4

Hoofd Informatie

Het Hoofd Informatie is verantwoordelijk voor het, gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het
GBO, tijdig, actueel en volledig informeren van de SGBO. Deze informeert de SGBO ten aanzien van alle
relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke risico's en dreigingen.
Het Hoofd Informatie is, gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het GBO, verantwoordelijk
voor het verzamelen van relevante informatie binnen de eigen organisatie, en afstemming omtrent
informatie met gelieerde organisaties, zoals andere regiokorpsen en overheidsdiensten. Bovendien
draagt dit Staflid zorg voor informatieverzameling in de buitenwereld. Hierbij worden interne, externe en
openbare bronnen gebruikt.
Het Hoofd Informatie verstrekt met regelmaat en bij gewijzigde en/of nieuwe informatie rapporten.
Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval
van een GBO worden ingevuld.

Opdracht Co mm andant Verkenningseenheid
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2.2.6

H o fd
^..

N et it

In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement en/of demonstratie is het
Hoofd Mobiliteit verantwoordelijk voor een veilige circulatie van het verkeer alsmede voor het uitvoeren
van gidsingen en begeleidingen. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan goederen- en
mensenstromen. Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze
kunnen in het geval van een GBO worden ingevuld.

Opdracht Commandant Dynamische Verkeersmaatregelen
De Commandant Dynamisch Verkeersmaatregelen reguleert en herstelt door middel van dynamische
verkeerstoezicht een optimale veilige afwikkeling van verkeersstromen (mensen en goederen) en
verzorgt begeleidingen en gidsingen. Tevens creëert deze een veilig werkplek tijdens een ME optreden.

Opdracht Commandant Statische Verkeersmaatregelen
De Commandant Statisch Verkeersmaatregelen houdt een optimale veilige afwikkeling van het verkeer
(mensen- en goederenstromen) in stand door middel van statisch verkeerstoezicht en handhaving van
verkeersmaatregelen. Tevens zorgt hij voor het verkeersluw maken van de omgeving middels een
verkeerskring.

2.206 Hoofd Opsporing
Het Hoofd Opsporing is tijdens GBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afhandeling van
gemaakte arrestanten, het voorkomen van aantasting van de rechtsorde en het opsporingsonderzoek ter
opheldering van beraamde of gepleegde strafbare feiten.
Over strafbare feiten die gepleegd worden op een zodanige manier dat zij een effect hebben dat de regio
Haaglanden overstijgt (bijvoorbeeld uitlatingen in krant of op de televisie), dan vindt afstemming plaats
met de andere regio's of landelijke instanties. Wanneer sprake is van het plegen van strafbare feiten met
een terroristisch oogmerk of een nationale impact zal afstemming plaats vinden met het korps Landelijke
politie diensten en de dienst Nationale recherche.
Afhankelijk van de omvang van de maatregelen wordt dit door I of meer van de volgende
functionaliteiten uitgevoerd. indien de maatregelen beperkt kunnen blijven kunnen deze functionaliteiten
worden gecombineerd.
Opdracht Commandant Tactische Opsporing Lokaal

De Commandant Tactische Opsporing Lokaal is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van klein- en
grootschalige opsporingsonderzoeken in relatie met de openbare orde binnen het GBO, alsmede voor de
gehele afhandeling van arrestanten binnen het GBO. Dit behelst zowel de zaaksafhandeling van de
gepleegde feiten als het logistieke proces. Het betreft hier alle strafbare feiten gepleegd in de regio
Haaglanden met betrekking tot demonstraties van de LSVb en de professoren.
Tevens is de commandant tactische Opsporing Lokaal verantwoordelijk voor eventuele aanhoudingen op
of rond de diverse locaties. Hiervoor geeft hij leiding aan de coordinatie van de werkzaamheden m.b.t.
het plannen,
grootschalige arrestantenafhandeling zoals
uitvoeren, controleren, journaliseren en bijsturen van de arrestantenafhandelingsactiviteiten ten behoeve
van de opsporing
Opdracht Commandant Tactische Opsporing Centráal

De Commandant Tactische Opsporing Centraal is verantwoordelijk voor het voorkomen van
(grootschalige) aantasting van de rechtsorde en het (grootschalig) opsporingsonderzoek ter opheldering
van beraamde of gepleegde strafbare feiten door middel van gerichte opsporingsonderzoeken.
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Opdracht Commandant Opsporings Expertise
De commandant Opsporing Expertise is verantwoordelijk voor een adequate en optimale inzet van
opsporingsexpertise c.q. specialisme in afstemming met de commandanten tactische opsporing.
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perrationeee plan
In de algemene staf wordt eventueel politieoptreden bepaald aan de hand van een aantal voorzienbare
en onvoorzienbare scenario's.
De uitvoering en mogelijke scenario's zijn middels een operationeel deeldraaiboek uitgewerkt door de
commandanten die onder verantwoording vallen van de desbetreffende Hoofden. Deze deeldraaiboeken
zijn als bijlagen gekoppeld aan dit algemeen draaiboek.

3.1 .2 Tactiek en scenarri•°s h and h a v in g openbare orde

Voor wat betreft de strafrechtelijke afhandeling van openbare-orde-incidenten in relatie tot demonstraties
geldt de algemene richtlijn die door de driehoek in haar vergadering is vastgesteld op 14 september
2009.
Door het bevoegde gezag is ingestemd met de inzet van de mobiele eenheid ter handhaving van de
openbare orde alsmede ter aanhouding van ordeverstoorders.

3.2
3.2.1

To9eran$iegrenzenlfaserring
Tolerrantiegrenzen

De noodzaak van het optreden van de politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt. Het
politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. Een eventueel optreden zal
een gefaseerd karakter hebben.
Ten aanzien van iedere demonstratie geldt dat in eerste instantie, in overleg met de organisatie, de
ordedienst van de organisatie zal worden ingezet.

3.2.2 Fasering
Bij ongeregeldheden zullen politie-eenheden in dagelijks tenue of in ME-vredestenue (paraat peloton)
worden ingezet. Indien wanordelijkheden aanhouden dan wel grootschaliger worden kan de mobiele
eenheid van de politie optreden. De politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Steeds wordt getracht weer terug te keren naar een `normale' situatie. De politie zal vooraf
contact zoeken met de burgemeester indien het opleggen van formele beperkingen wenselijk is en voor
het verkrijgen van toestemming voor mogelijk politieoptreden van de mobiele eenheid. Indien vooraf
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geen mogelijkheid meer is om toestemming te verkrijgen, zal zo spoedig mogelijk na het MEpolitieoptreden met de burgemeester contact worden gezocht door de Algemeen Commandant of anders
een directielid.
Afhankelijk van het incident / delict kan vanuit de 8050 worden besloten tot de opstart van een Team
Grootschalige Opsporing (TGO). De definitieve besluitvorming hierover zal conform de huidige landelijke
richtlijn plaatsvinden. Hierbij consulteert de Chef Opsporing het Hoofd Korpsrecherche en de Recherche
officier van justitie. Het vaste kader leidinggevende voor het TGO is op afroepbasis beschikbaar.

3.2.3 GeweNsge 't ruik
Geweldsgebruik vindt zoveel mogelijk groepsgewijs plaats onder leiding van een kaderlid en wordt
voorafgegaan door overleg met de operationeel commandant.
in noodsituaties is individueel geweldsgebruik uiteraard toegestaan. Zo spoedig mogelijk dient
gerapporteerd te worden aan verantwoordelijke kaderleden.
Geweldsgebruik dient in .principe altijd vooraf te zijn gegaan door een duidelijke
waarschuwing c.q. vordering.
Altijd geldt dat geweldsgebruik voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

3.2.4

ejegeningsprrofieQ

Personen en partijen die hun mening willen uiten dienen met respect te worden benaderd en behandeld.
Zoveel als mogelijk dient hen ruimte te worden gegeven hun mening te uiten. Vanzelfsprekend geldt
hierbij dat zij binnen de grenzen van de wet dienen te blijven. Het uitgangspunt is dat er zoveel als
mogelijk contact gezocht dient te worden met dergelijke personen en groepen om hun activiteiten
zodanig te sturen dat deze binnen de geldende beleids- en tolerantiegrenzen blijven.
Het politieoptreden met betrekking tot demonstraties is er primair op gericht om de demonstraties zo
goed mogelijk te laten verlopen. Hiertoe dient in een zo vroeg mogelijk stadium contact te worden
gezocht met de organisatoren/leiders van de demonstraties teneinde onder meer afspraken te maken
over hetgeen wel en niet zal worden getolereerd.

3.2.6 Spandoek

f-,
._.

De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen niet
discriminerend, beledigend of opruiend zijn. De spandoeken zullen worden beoordeeld door de OC
alvorens actie wordt ondernomen. ER WORDT NiET iN BESLAG GENOMEN ZONDER TOESTEMMING
HOHA.

3.2.6 Gezichtsbedekking, herkenbare ordedienst
Het is de organisatie bekend dat het bij een betoging verboden is voorwerpen mee te voeren die plegen
te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals stokken, helm,
bivakmuts of andere gezichtsbedekking.
Met de organisatie is afgesproken dat zij zorg dragen voor een herkenbare orde dienst van 200 personen
bij een aantal van 10.000 deelnemers. Zij zijn te herkennen aan een opvallend blauwe hesjes .
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3.2.7

F o t o grafen

Fotograferen en filmen is niet strafbaar en er is geen vergunning voor nodig. Mensen die foto- of
filmopnames maken zijn geen verdachte. Zij kunnen dus niet worden aangehouden en zelfs niet worden
staande gehouden. De politie legt mensen met camera's geen beperkingen op. Zij worden dus niet
weggestuurd of weggeduwd. Er worden geen camera's afgenomen, er wordt geen hand voor de lens
gehouden etc. Ook niet als een politieambtenaar zelf wordt gefotografeerd.
Wel dient men, indien daartoe aanleiding is, signalementen en vervoersmiddelen vast te leggen of te
melden. Tevens is er altijd de mogelijkheid, in het kader van openbare orde en veiligheid, mensen op
straat aan te spreken en een praatje te maken.

3.2.8 ^li edoa iregeDing
Het te woord staan van de pers wordt uitsluitend gedaan door de communicatiemedewerk(st)ers van
politie Haaglanden. iedereen onthoudt zich van het belemmeren van de pers bij haar werkzaamheden.
Indien twijfel bestaat over de handelingen van de pers, dient de persvoorlichter ter plaatse gevraagd
worden. Het passeren van de politieafzetting is in principe mogelijk op vertoon van de landelijke
perskaart, tenzij het operationeel belang zich hier tegen verzet (beoordeling kaderlid).
Er wordt gestreefd om de journalisten op straat zodanig te begeleiden dat de politie van hen geen hinder
ondervinden.
De persvoorlichter kan via het RCC of meldkamer ter plaatse gevraagd worden.
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4 merrzorgung
4011

Verzorllrïigj

4.1.1 Voeding
Lunchpakketten worden verzorgd.

4.1 .2

b aterflaa

^

Kan op aanvraag van de betreffende knop door de Hoofd Ondersteuning worden verzorgd.

4.1.3

Brandstof

Voertuigen kunnen worden afgetankt aan het hoofdbureau bij de benzinepomp van de garage.

4.1A Kiedingvoorrschriften
Personeel in vredestenue tenzij in desbetreffende deeldraaiboek anders staat omschreven, ME volgens
voorschriften.

4.1 e6 Po rt ofoons
De wachtcommandanten dienen bij aanvang van het dienstverband zorg te dragen dat portofoons correct
worden aangemeld bij de meldkamer zodat noodoproepen cq. eindrapporten correct ontvangen kunnen
worden bij de meldkamer.
De personeelsleden dienen een portofoon mee te nemen van hun eigen bureau.

4.1 o6 (Roorllopsnd) Jourrnaad
Het doorlopend journaal is actief op intranet evenementenkalender (korpsagenda). Een ieder die
gekoppeld is aan het SGBO en maatregelen kan hier informatie op plaatsen die voor de knoppen van
belang kan zijn.
Voor zover tijdens en in verband met de manifestatie door collega's aantekeningen worden gemaakt
(bijvoorbeeld persoonsgegevens in een persoonlijk notitieboekje), dienen die aantekeningen -voor zover
relevant gebleken- te worden vastgelegd in het journaal en zonodig in BVH.
De aantekeningen dienen na afloop van de manifestatie door de betreffende collega te worden
vernietigd.

Onderhoud en h&st 0
^,
:^

Volgens de reguliere regelingen.
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4.3 Geneeskundige afvoer en verpleging
4.3.1 Ondelling

edrriffsopvang

De huidige structuur binnen Politie Haaglanden op het gebied van bedrijfsopvang voorziet in de
individuele opvang van medewerkers aan de hand van een Top 10-incidentenlijst. Indien van toepassing
worden de diensten van de bedrijfsopvang aan collega's direct na beëindiging van het incident
aangeboden.
Conform het landelijk referentiekader CCB 2002, referentie 22: "Opvang en nazorg personeel", heeft
Haaglanden het proces grootschalige opvang en nazorg georganiseerd voor medewerkers die tijdens
grootschalig optreden een ingrijpende gebeurtenis meemaken.
Het aanbieden van groepsopvang na grootschalig optreden is binnen dit SGBO georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van de AC door de commandant opvang en nazorg. De commandant opvang en
nazorg kan besluiten tot inzet van:
I. een procesondersteuner opvang en nazorg die commandanten ondersteunt bij de debriefings
van medewerkers ( bv. bij stress reacties e.d.)
2. een liason opvang en nazorg die in een ziekenhuis coördineert waar één of meerdere collega's
liggen
3. inzet van de reguliere bedrijfsopvang
4. inzet van specialisten van bureau VGW, bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts.
Via het RCC kan de HON dit proces activeren.

4.3.2 Geneeskundige afvoer en verpleging politie personae!
Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keuze van het
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie.
Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzien
van hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, te — laten -- verzenden naar
In BVH dient bij de registratie de projectcode GTPA "Geweld tegen politieambtenaren" aangemaakt te
worden. Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke immateriële schade tijdens het
strafproces.

4.3.3

Geneeskundige afvoer en verpQeg6ng derden

Gewonde collega's en derden worden gescheiden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en
derden naar verschillende ziekenhuizen worden gebracht.

404 Persoiiieell
4.4. 1i

^^
^

uensttóljden

De diensttijden zijn omschreven in de personeelsaanvraag en deeldraaiboeken van de betreffende
Locatie.
Hierin zal tevens vermeld staan de tijdstippen van Briefing en Debriefing.
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4.4.2 Aflossing
Indien van toepassing zullen de aflostijden zijn omschreven in de deeldraaiboeken van de betreffende
Locatie.

4.4.3 Einde d i enst v erband
U verlaat uw post niet eerder dan wanneer u hiervoor van uw directe chef toestemming hebt verkregen.
Uw dienstverband na de maatregelen eindigt na contra-appèl en met toestemming van de
operationeelcornmandant. In verband met eventuele namaatregelen kan het dienstverband van de bij de
maatregelen betrokken M.E.-secties of droppingeenheden worden verlengd.
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Bovefivosang vbdir
Bevehroaring
5.1 .1 Driehoek gerrneente De n Haag
De driehoek van de gemeente Den Haag bestaat uit de Burgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en
de Korpschef of diens waarnemers. In geval van calamiteiten (Grip) komt de driehoek op het stadhuis
van Den Haag tezamen.

5.1.2 Staf Grrootscha@ig Bijzonder

;:^
^

ptreden

Algemeen Commandant
Hoofd Orde Handhaving
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Informatie
Hoofd Opsporing
Hoofd Mobiliteit

5.1 .3 Overzicht operationele eenheden
Onder de hierboven genoemde Hoofden worden diverse eenheden ingezet, welke in de deeldraaiboeken
staan vermeld.

6.2 Verbhiidingschema
5.2.1 Verbindingsschema
Als bijlage gevoegd

6.2.2 Groepen I reservegroepen
Zie hiervoor het verbindingsschema

6.2.3 Roepnamen
Zie hiervoor het verbindingsschema
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Veribilnolingsschemo
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Pliattegrrond Studenterademonstrrat6e Haagse HogeschooQ
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onderdeel Bureau Conflict- en Crisisbeheersing
Operationele Zaken
.
i.b.b.
Postadres
ostbus 264
2501 CG Den Haag
:zoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG D-1 .aag
Telefoon 070 -Datum 6 januari 2011
Dnderwerp Demonstratie—studenten 21 januari- 2011
N kenmerk
s kenmerk
..jen

De leden van de Operationele Driehoek.

Geachte leden,
Aanmelding manifestatie LSVb
Op maandag 13 december 2010 hee ft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) kénnis gegeven
van het voornemen om op vrijdag 21 januari 2011 van 13:30 tot 16:30 uur een manifestatie te
organiseren op het Malieveld. Deze manifestatie is gericht tegen de bezuinigingsplannen van het
kabinet met betrekking tot het hoger onderwijs. De LSVb gaf aan ongeveer 10.000 deelnemers te

verwachtn.
Op woensdag 29 december 2010 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de organisator van
de manifestatie. Tijdens dit gesprek is overeen gekomen om de manifestatie te laten beginnen
om 12.30 uur en te laten eindigen om 15.30 uur. De tijdstippen van de demonstratie zijn
vervroegd om te voorkomen dat de demonstratie zal eindigen gedurende de duisternis.
Aanmelding VSNU
Op donderdag 23 december 2010 werd door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) gemeld dat
zij een demonstratie willen houden voorafgaand aan de bovengenoemde studentenmanifestatie.
De organisatie wil eveneens demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet en hun
steun betuigen aan de manifestatie van de studenten. De organisatie heeft aangegeven te
demonstreren tussen 11.00 uur en 13.30 uur en tevens aangegeven een route te willen lopen.
Op maandag 3 januari 201 1 heeft een gesprek plaatsgevonden met de organisator van deze
demonstratie. Afgesproken is de demonstratie te laten beginnen om 10.30 uur op het Plein. Vanaf
het Plein loopt men een demonstratieve tocht via de Korte Vijverberg, Lange Vijverberg,
Buitenhof, Hofweg, Spui en Spuiplein. Bij aankomst op het Spuiplein zal de demonstratie
beëindigd worden. Hierna verplaatst men zich op eigen gelegenheid naar de Grote Kerk alwaar
een "binnen"programma plaatsvindt (het geven van een college).
Aanmelding Haagse Hogeschool
Op dinsdag 4 januari 2011 werd door de Haagse Studentenvakbond een demonstratieve tocht
gemeld. De organisatie geeft nadrukkelijk aan de statische manifestatie van de LSVb op het
Malieveld onvoldoende te vinden om zijn mening te uiten. Door middel van een demonstratieve
tocht kunnen de gevoelens die leven beter tot uitdrukking warden gebracht. De organisatie heeft
aangekondigd te willen lopen via de route Haagse Hogeschool, station HS, Wagenstraat,
Rijnstraat (volledige route zie route A in de bijlage bij deze brief). Aanvang route 12:00 uur; om
13:00 uur aansluiten bij de LSVb-manifestatie op het Malieveld.
Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met de Haagse Studentenvakbond. Getracht is deze
organisatie te.bewegen af te zien van een demonstratieve tocht en zich te beperken tot deelname

^

aan de LSVb-manifestatie op het Malieveld. Het voornemen tot het houden van een demonstratieve tocht van de Haagse Hogeschool naar het Malieveld werd echter nadrukkelijk gehandhaafd.
Wel bestaat de indruk dat de organisatie bereid is nadere afspraken te maken over een andere
dan de aangekondigde route.
De Haagse Studentenvakbond geeft aan afspraken te maken met studenten uit Rotterdam en
Leiden om per trein naar station Holla. nds:Spoorte reizen en zich daar aan te sluiten bij de
studenten van de Haagse Hogeschool. Het zou voorlopig gaan om enkele duizenden studenten.
De kans lijkt reëel dat dit aantal de komende weken aanzienlijk zal groeien.
Projectorganisatie
Voor de organisatie van de maatregelen rond de manifestatie is een projectgroep in een SGBOstr
ingericht. Deze projectgroep wordt voorgezeten door de algemeen co
onder verantwoordelijkheid van de directeur opsporing en informatie
Risisco-inschatting
Gelet op de consequenties die samenhangen met de voorgestelde tijdstippen, route,
verzamelplaatsen en reeds kennisgegeven manifestatie/demonstratie, wijs ik u op de volgende
risico's:
© Een demonstratieve tocht door de stad.: Deze bemoeilijkt evt. interventiemogelijkheden door
de politie
O De noodzaak bij een eventueel politieoptreden de demonstranten te scheiden van
goedwillende burgers en evenementen
O Mogelijke confrontaties met de politie.
Voorlopige beleidskaders en uitgangspunten
Door de operationele driehoek vast te stellen beleidsuitgangspunten zullen de basis vormen voor
de uitvoering van de te nemen maatregelen en uitwerking krijgen in de plannen van aanpak.
Het algemene uitgangspunt bij de samenstelling en coördinatie van het maatregelenpakket door
politie en organisatie is een ongestoord verloop van de manifestatie van de LSVb, de
demonstratie van de VSNU en de samenvoeging van de studenten van de Haagse Hogeschool.
Beleidsuitgangspunten
Het beleid is -- rekening houdend met het (grond-)recht op manifestatie - gericht op:
O de demonstraties/manifestaties in goede orde te doen verlopen;
O het voorkomen van confrontaties tussen 'deelnemers aan de manifestaties en derden;
O het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de manifestatie;
• aanhoudingen wanneer er sprake is van strafbare feiten;
O manifestaties te laten verlopen als vooraf is kennis gegeven en besproken.
.
De politie treedt in ieder geval op als er.sprake is van:
O blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
..
O een manifestatie die zich als geheel of als gedeelte ervan in een andere richting wil
voortzetten dan kennis is gegeven en besproken;
O een manifestatie die langer voortduurt dan .vooraf kennis gegeven en besproken;
O direct gevaar voor personen of goederen;
O het door aard, omvang of tijdsduur;van .de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
O het gooien van brandbommen, stenen, :hout,•verf etc.;
O het hinderen van de hulpdiensten;
O strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis° is .toegelaten;
O overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
O discriminatoire uitlatingen, -geschriften bf afbeëldingen;
O belediging;
O racistische leuzen;
O bedreiging via woord of afbeelding . dp spandoeken; posters e.d. ("dood aan...");
.

,

.

.
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O aanzetten tot geweld tegen personen of goederen;
O het in de brand steken van voorwerpen.: •
:• • • . •
O bij verbranding pop waarvan de naam van beoogd slachtoffer.zeer duidelijk is te zien als
bedreiging;
O overige verbrandingen (bijv. heilige boeken, vlaggen etc.): strijdig met artikel 5:34 APV.
De 'noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de
openbare orde ervan. Het politieoptreden diéntzoveel mogelijk een de-escalerend te zijn.
Politieoptreden kan eventueel worden uitgesteld indien het gevaar voor escalatie aanwezig is, of
indien politiepersoneel of derden door dit optreden gevaar lopen.
De afspraken met de organisatie dienen te worden gehandhaafd. Door de massaliteit en het
mogelijke gevaar voor escalatie zal politieoptreden niet altijd mogelijk of wenselijk zijn.
Fasering

Een eventueel optreden zal een gefaseerd karakter hebben. Indien wanordelijkheden aanhouden
dan wel grootschalig worden kan de mobiele eenheid van de politie optreden. De inzet van de
mobiele eenheid zal slechts geschieden na overleg met en in opdracht van de Algemeen
Commandant. De politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Steeds wordt getracht weer terug te keren naar een `normale'. situatie. De politie zal vooraf contact
zoeken met de burgemeester voor het verkrijgen van toestemming voor mogelijk politieoptreden
van de mobiele eenheid. Indien vooraf geen mogelijkheid meer is om toestemming te verkrijgen,
zal zo spoedig mogelijk na het ME-optreden met de burgemeester contact worden gezocht door
de Algemeen Commandant of anders een directielid.

Scenario's
Er moet rekening gehouden te worden met een aantal scenario's.
Stremmingen infastructuur
Op enkele locaties rond het manifestatieterrein het Malieveld, vindt vertraging van de
verkeersdoorstroming plaats. Door de grote toestroom van studenten die met het openbaar
vervoer zullen komen, kunnen er vertragingen ontstaan op het Centraal Station en kan er voor de
HTM stremming ontstaan in de diverse tram- en busroutes van en naar het Malieveld.
Aantal deelnemers
Er komen véél meer studenten dan het aantal studenten wat zich vooraf heeft aangemeld via
Facebook. Wanneer er een grotere toestroom studenten zich manifesteert op het Malieveld dan
de aangegeven 7000 > 10000, zal dit in eerste instantie niet leiden tot eén verstoring van de
openbare orde. De capaciteit van het Malieveld ligt op circa .100.000 personen. Wel zal dit
gevolgen kunnen hebben voor de mobiliteit en bereikbaarheid .van het centrum van Den Haag.
..
.
(Te veel) druk op bepaald deel manifestatie
Wanneer er op het podium een publiekstrekkend onderwerp aan bód zal komen, is er de
mogelijkheid dat er grote druk zou kunnen ontstaan in de nabijheid van het podium. Met de
organisatie zijn er afspraken gemaakt om dit te voorkomen en -om teksten voor te bereiden om
hiertoe het publiek te beïnvloeden.
.

Afsplitsen individuen/groepen
Groepen studenten splitsen zich af, na aankómst dp het 08 en.bëgeven zich direct naar het Plein
I het Binnenhof.
Tijdens of na de manifestatie splitsen groepen studenten •zi-ch af van. het Malieveld en lopen in de
richting van het ministerie van OCW, het Binnenhof en /.of de - HBO-raad aan de Prinsessegracht
21 te Den Haag. • .::^
; .•.. .•• •
interventie vanuit politie zal hierop van toepassing zijn indien er sprake is van een massale
verplaatsing richting het centrum, dan wel met een demonstratief karakter. Er wordt geen
demonstratieve optocht toegestaan. Afhankelijk.van de :hoaveeihei.d deelnemers en de sfeer

^

onder deze deelnemers, worden bepaald hoe in dit geval wordt opgetreden. in dit geval zal
mogelijk een formele beperking benodigd zijn.
Openbare orde verstoringen
Gezien het aantal deelnemers aan de manifestatie is het mogelijk dat individuen en! of kleine
groepen zich schuldig zullen maken aan (lichte) overtredingen! misdrijven.
Bezettin e ministerie OCW Binnenhof of HBO-raad c• sit-down actie
Groepen studenten hebben zich afgesplitst van de manifestatie en bezetten spontaan een van
genoemde locaties. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de sfëer onder deze
deelnemers, wordt bepaald hoe in dit geval wordt opgetreden. De afsluiting van het Binnenhof is
hiertoe voorbereid.
Aansluiten van studenten bij de demonstratieve tocht VSNU
Door studenten van de manifestatie van de LSVb wordt getracht aan te sluiten bij de
demonstratieve tocht van de VSNU. Deze demonstratie vindt plaats voorafgaand aan de
manifestatie van de studenten. Het is aannemelijk dat met name studenten uit de omgeving van
de regio Haaglanden gaan kijken of willen deelnemen aan de demonstratie van de VSNU. Hierin
kan aanleiding zijn tot inzet van de politie.
Ik stel u voor om bovengenoemde scenario's als vertrekpunt vast te stellen.

Maatregelen politie

0
0
0
0
0
0
0

lk verzoek u in te stemmen met de voorgestelde beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen,
maatregelen en inzet.

Directeur opsporing en informatie,

^

BIJLAGE
bij de brief over de manifestatie van de LSVb (Malieveld) en de demonstratie van de Haagse
Studenten Vakbond (route van Haagse Hogeschool naar Malieveld) op 21 januari 2011

ROUTE A (2,9 km)
De Haagse Studenten Vakbond heeft kennisgegeven van het voornemen een demonstratieve
optocht te houden volgens de route
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein, voetgangerstunnel onder station Hollands Spoor,
Stationsplein, Stationsweg, Wagenstraat, Gedempte Burgwal, Turfmarkt, Rijnstraat, Koningskade,
Malieveld
Nadelen
O duizenden mensen door veelal smalle straten
O route vlak langs ministerie van OCW

ROUTE B (3,3 km)
De politie stelt voor de volgende route te Iopen:
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein, Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein,
Schenkviaduct, Schenkkade, Prinses Beatrixlaan, Juliana van Stolberglaan, Prins Clauslaan,
Boslaan, Malieveld
Nadeel:
0
Schenkviaduct, Prinses Beatrixlaan, Juliana van Stolberglaan en Prins Clauslaan tijdelijk
voor het verkeer af te sluiten

R * 6A A E ego (2,7km)
Alternatieve route door het centrum
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein, Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein,
,zieken, Spui, Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht, Koningskade, Malieveld
Nadelen:
O massale aanwezigheid studenten nabij Plein en Binnenhof
O samenloop met route van de `professoren'.
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Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 10 januari 2011
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aarts
Hofstee,
Van Esse
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raties LSVb en studenten Haagse Hogeschool vr. 21 januari

eeft een toelichting. Naast de statische manifestatie van de LSVb op het
ee demonstratieve tochten aangemeld. Naast de hoogleraren die met
a Ier •
500 personen een korte route door de stad lopen hebben ook studenten van de Haagse
. Hogeschool aangegeven een route willen lopen. Zij geven aan met het lopen van een •
route beter hun mening te kunnen uitdragen dan uitsluitend met hun deelname aan de
manifestatie op het Malieveld.

öjrationeIedriehoek Den Haag

2011

Bij de Haagse Hogeschool wordt verzameld. Er is een oproep gedaan aan studenten uit
'Delft en Rotterdam om met de trein naar station Hollands Spoor te reizen en zich daar ,
. aan te sluiten bij de studenten van de Haagse Hogeschool. De tocht voert dan lopend
naar het Malieveld. De studenten hebben voorgesteld via de tunnel onder station
Hollands Spoor via de Stationsweg, Wagenstraat, Gedempte Burgwal, Turfmarkt en
Rijnstraat naar het Malieveld te lopen. Nadeel van deze route is de vrij smalle en lange
tunnel onder station H$. Voorts loopt de route vlak langs het ministerie van OCW. De
politie heft daarom een alternatieve route voorgesteld: via de Rijswijkseweg,
Schenkviaduct, Prinses Beatrixlaan, Prins Clauslaan en Boslaan naar het Malieveld. De
driehoek besluit dat deze alternatieve route als uitgangspunt zal worden voorgelegd aan
de studenten van de Haagse Hogeschool.
De NS heeft overigens aangegeven dat er problemen zijn te verwachten met het vervoer
van vele duizenden studenten naar Den Haag, ook al vinden zowel heenreis als terugreis
buiten de spits plaats.
Bestuurszaken zal de mogelijkheden onderzoeken om via de gemeentelijke communicatiekanalen bekendheid te geven aan de beperkingen voor het verkeer die uit de
demonstraties op 21 januari voortkomen.
De Commissaris der Koningin heeft over de bijstandaanvraag om formele redenen
negatief geadviseerd aan de minister. De Politiewet voorziet pas in bijstand van de Kmar
als de politie is uitgeput. Daarvan is in dit geval geen sprake. Het kabinetsbeleid is echter
gericht op een veel ruimere inzet van de Kmar dan de (huidige) Politiewet mogelijk
maakt.
De korpschef heeft inmiddels van de commandant van de Kmar begrepen dat de
betreffende ME-peloton die dag niet beschikbaar is. De driehoek besluit daarom geen
verdere actie te ondernemen. Benadrukt wordt echter dat bij de eerstvolgende
bijstandsaanvraag wederom zal worden verzocht om de Kmar in te schakelen.
De driehoek gaat akkoord met de voorgestelde beleidsuitgan•spunten en de
bijbehorende personeelsinzet
Nadere bespreking van de stand van zaken zal plaatsvinden in verciaderina van de

••

onderdeel

Bureau Conflict- en Crisisbeheersing • • .
O• -aio - e Zaken

De leden van de Operationele Driehoek.

i.b.b.
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585
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Telefoon 070 -Datum 18 januari 2011
Onderwerp Demonstratie studenten 21 januari 201 .1
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Geachte leden,
Op vrijdag 21 januari 2011 zullen in Den Haag drie demonstraties plaatsvinden die allen
gerelateerd zijn aan de bezuinigingen in het onderwijs. U bent hier onder andere over
geïnformeerd in de brief van dd. 6 januari 2011. In uw vergadering van 10 januari jongstleden
heeft u de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen voor deze demonstraties vastgesteld.

Aanvulling demonstratie LSVb
Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de Landelijke Studentenvakbond. De
LSVb schat het aantal deelnemers op het Malieveld op 15.000 (inclusief de deelnemers aan de
demonstratieve tocht vanaf de Haagse Hogeschool). De demonstratie op het Malieveld zal
starten om 12.30 uur en naar verwachting eindigen om 15.30 uur. Tijdens de demonstratie zullen
naar verwachting diverse prominenten/politici spreken, zoals bijvoorbeeld de heer Cohen, de
heer Pechtold en de staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra.

Aanvulling demonstratie VSNU
Het aantal deelnemers aan de demonstratie van de VSNU wordt door de organisatie geschat op
1.000. De demonstratieve loop van voornamelijk docenten en hoogleraren voert vanaf het Plein
over de Korte Vijverberg, Lange Vijverberg, Buitenhof, Hofweg, Spui naar het Spuiplein. Na de
optocht vindt een binnenprogramma plaats in de Dr. Anton Philipszaal.

Aanvulling demonstratie Haagse Studentenvakbond
In de operationele driehoek van dd. 10 januari 2011 heeft u ten aanzien van de demonstratie van
de Haagse Studentenvakbond de door de politie geadviseerde route, welke loopt over het
Schenkviaduct, besproken en als uitgangspunt vastgesteld. Daarop heeft op woensdag 12
januari 2011 een gesprek plaatsgevonden met de organisatoren van de demonstratie van de
Haagse Hogeschool naar het Malié'veld. • Met de organisatie is de route besproken en de
organisatie heeft met de voorgestelde route ingestemd. De demonstratieve optocht van de
Haagse Studentenvakbond zal starten bij de Haagse Hogeschool en voeren over de
Waldorpstraat, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein, Schenkviaduct, Prinses Beatrixlaan, Prins
Clauslaan, Boslaan en tenslotte eindigen op het Malieveld. Met de organisator is
overeengekomen dat indien bij aanvang van de demonstratieve tocht blijkt dat het aantal
deelnemers beperkt is, de optocht over een alternatieve route zal verlopen, te weten vanaf de
aldorpstraat,
Rijswijkseweg, Rijswijkseplein, Pletterijkade, Spui,
.
Haagse Hogeschool over de Waldo
Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Héendracht, Prinsessegracht, Malieveld.
Deelnemers aan deze demonstratië zullen vanaf 11.30 uur verzamelen. Om 12.00 uur start de
demonstratieve loop. Naar verwachting' zullen de deelnemers rond 13.00 uur aansluiten bij de
demonstranten op het Malieveld.
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Vervoer
Naar verwachting zullen 50 á 60 bussen met deelnemers naar de demonstratie komen, oftewel
maximaal 3.000 personen. Het meerendeel van de overige deelnemers zal met de trein komen
en gaan. Eerder in uw vergadering heeft u stil gestaan bij het scenario, dat door de grote
toestroom van studenten die met het openbaar vervoer zullen komen, er vertragingen kunnen
ontstaan op het Centraal Station. Ook bij de HiM kan er stremming ontstaan in de diverse tramen busroutes van en naar het Malieveld.
Politie Haaglanden heeft diverse malen met de Nederlandse Spoorwegen (en de HiM) overleg
gevoerd over de demonstraties op 21 januari. Daaruit bleek dat de NS de zorg van de politie
delen dat het merendeel van de demonstranten zal komen en gaan met het openbaar vervoer.
Vooralsnog hebben de NS evenwel te kennen gegeven geen extra capaciteit beschikbaar te
kunnen stellen om deze toestroom te reguleren. Met name aan het eind van de manifestatie
zullen grote groepen studenten tegelijkertijd naar het Centraal Station lopen en daar de trein
willen nemen.
Om de maximum capaciteit van de NS te kunnen benutten is het van belang dat reizigers niet
alleen gebruik maken van het Centraal Station, maar ook van station Hollands Spoor. De HTM
zet extra materieel in om te voorzien in het vervoer van CS naar HS.
De NS zegt maximale capaciteit in te zetten. Aangegeven wordt dat, naast het normale
vrijdagavondvervoer, tussen 15:30 uur tot 20:00 uur ca. 15.000 reizigers extra kunnen worden
vervoerd. Hierbij is uitgegaan van optimale benutting van zowel CS als HS. Er mag dan niets
tegenzitten. Als er treinen kapot gaan of andere storingen optreden loopt de capaciteit terug.
Hetzelfde doet zich voor als de stations/perrons te vol zijn. Het uitstappen van reizigers naar Den
Haag duurt dan langer. Als bij te grote drukte op de perrons het publiek te dicht bij de treinen
komt te staan, kunnen de treinen om veiligheidsredenen niet vertrekken. Ook dan loopt de
vervoerscapaciteit terug.
De NS zullen in de stationshal matrixborden plaatsen om de studenten te verwijzen teneinde
stagnaties zoveel mogelijk te voorkomen. Desalniettemin verwachten zoals gesteld de NS dat
indien zo'n 15.000 studenten met de trein terug willen, het tot 20:00 uur zal duren voordat al
deze deelnemers zijn vertrokken uit Den Haag.
Centrum 1 Binnenhof
In de uitgewerkte scenario's is rekening gehouden met een mogelijke beweging van studenten
vanaf het Malieveld (of gedurende de demonstratieve tocht) in de richting van het centrum.

Indien de sfeer tijdens de demonstratie goed is zullen (kleine) groepen studenten die zich in de
richting van het centrum bewege vr" door • án. hebben. Uiteraard zal de politie der • elijke
roepen wel in de gaten houden,
,

Maatregelen politie
De inzet is gericht op een ordelijk verloop van de manifestaties. in totaal worden circa 450
politiemensen ingezet (inclusief bijstand) ter, behoeve van deze demonstratie(s). Voor wat
betreft de eenheden die zijn voorzien tbv: de `opsporing, zal een groot gedeelte op afroep
beschikbaar zijn aan het wijkbureau wa árrzij werkzaam zijn: Indien nodig kunnen zij binnen korte
tijd ingezet worden.
De korpschef,

Mr. H.P. van Essen

•

•
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Bijstand aan poJitieregiokorps Haaglanden op vrijdag 21 januari 2011
Geachte minister en korpsbeheerder,

De korpsbeheerder van Haaglanden heeft ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en
veiligheid bijstand aangevraagd voor een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. De bijstand is
aangevraagd op grond van art. 54 en art. 58 van de Politiewet 1993.
De aanvraag beslaat uit

Gelet op het feit dal de gevraagde bijstand kan worden geleverd door regiopolitiekorps(en) binnen de

zie ik geen aanleiding voor bijstandsverlening door de KMar. Ten aanzien van de
geldende wet- en regelgeving kan ik daarom geen akkoord geven op bijstandsverlening door de
KMar.
asgen provincie,

Voor meer informatie over de gevraagde bijstand, verwijs ik u naar de bijlagen.
.?etoekad res
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Van Aartsen
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tv Opening en mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag operationele driehoek van woensdag 19 januari 2011
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Demo

traties LSVb en studenten Haagse Hogeschool vrijdag 21 januari

l icht toe, dat er goede afspraken zijn gemaakt over de demonstratieve optocht
va n e
NU, waarbij docenten en hoogleraren door de stad lopen. Een groot deel van
de deelnemers komt met bussen aan bij het Spuiplein en vanaf daar loopt men naar het
Plein. Aldaar verzamelen de demonstranten zich en zal men in toga gekleed een
demonstratieve optocht houden die eindigt op het Spuiplein. In de dr. Anton Philipszaal
wordt een uitgebreide bijeenkomst gehouden met de deelnemers. Mogelijk dat sommigen
ook nog naar het Malieveld zullen gaan, maar men wil in de publiciteit uitdrukkelijk niet
vermengd worden met de demonstratie van de LSVb.

De demonstratie die loopt vanaf d

Hogeschool zal naar verwachting tussen de
eeft bij deze demonstratie enige zorg bij het
gebrek aan ervaring bij de organisatie. et grootste risico rond deze optocht zit in het
deel waarbij men in de buurt van de Malietoren komt: er is een erede kans dat de
demonstranten willen betogen voor het ministerie van OCW.

700 en 1.000 deelnemers tellen.

al bij het
e op •
eve . ern• igen, a waar de deelnemers zich zullen voegen bij de reeds aanwezige
demonstranten. De eenheden van de politie die de demonstratie begeleiden zullen daar
ook bij de reeds aanwezige eenheden aansluiten. De organisatie van de optocht naar het
Malieveld heeft een eigen ordedienst van 110 personen. Dit is voldoende bij het
momenteel verwachte aantal deelnemers.
_
i eeft aan dat er goed contact is met de LSVb, die de demonstratie op het
rganiseert. Er worden momenteel op basis van de registraties in Facebook
12.000 deelnemers verwacht die "zeker" hebben gezegd te komen plus 7.500 die
"waarschijnlijk" komen. Plus de deelnemers die vanuit de Haagse Hogeschool komen,
kan het totaal aantal deelnemers op 20.000 komen. De LSVb heeft een uitgebreide
ordedienst die de demonstratie begeleidt. Op het Malieveld zelf zal een podium worden
neergezet. Men verwacht diverse sprekers, waaronder Cohen, Pechtold en de
staatssecretaris van onderwijs, Zijlstra. De SP zal wel de gelegenheid krijgen om in de
demonstratie te participeren, maar niet de kans krijgen om de demonstratie "over te
nemen", zoals in het verleden nog wel eens gebeurde. De LSVb heeft laten weten daar
scherp op te zijn.
Volgens
zullen de deelnemers geleidelijk toe stromen. Een groot deel komt met
de trein en • - : orwegpolitie zal uitgebreid maatregelen treffen. De spoorwegpolitie zal
ook constant een beeld proberen te houden van de aantallen personen die vanuit het land
met de trein komen en van de sfeer die elders op stations en in treinen heerst. Bij Den
Haag Centraal zal men door meerdere uitgangen naar buiten gaan, dus niet alleen aan de
.

Operationele driehoek D en Haag
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• :kant van het ministerie van OCW. Bij Hollands Spoor is de bedoeling dat deelnemers in
de extra trams stappen richting Malieveld die de HTM beschikbaar stelt. Het is niet de
▪ bedoeling dat groepen demonstranten, al dan niet vanuit HS, zelf door de stad gaan
• zwerven en de studentenorganisaties werken ook daaraan mee: men zal bijvoorbeeld
actief verwijzen naar de trams. Maar indien personen of groepen die zich niet misdragen
toch door de stad lopen, is er geen grond of aanleiding om dat tegen te houden. De politie
zal dergelijke groepen wel in de gaten houden. Dit geldt ook indien groepen gedurende de
middag vanaf het Malieveld de stad in willen lopen.

alp

geeft aan dat de politie rond deze demonstratie actief gebruik maakt van de
edia in nauwe samenwerking met de organisaties. Veel studenten maken hier
..immers gebruik van en zijn op die manier bereikbaar, denk aan Facebook en Twitter. Er
is bovendien vandaag een persbericht uitgegaan dat waarschuwt voor de mogelijke
drukte bij het vervoer met de trein na afloop van de demonstratie. De politie zal actief
nagaan wat hierop de reacties zijn in sociale media en bijvoorbeeld ook monitoren of er
oproepen worden gedaan door personen en/of groepen om een demonstratieve optocht
te houden naar bijvoorbeeld het Binnenhof.
Het programma start om 13:00 uur en zal naar verwachting eindigen rond 15:30 uur met
de afsluitende speech van de staatssecretaris. Gezien de drukte die daarna zal ontstaan
•van deelnemers die de trein willen nemen, zou het wenselijk zijn om de deelnemers meer
gespreid te laten vertrekken. Denkbaar daarbij is dat de staatssecretaris eerder spreekt.
Maar ook zou het denkbaar zijn om het programma enigszins te verlengen met
bijvoorbeeld muziek. Dit heeft evenwel als nadeel dat ook in het donker nog grote
groepen aanwezig zijn en bovendien dat de deelnemers die de trein nemen zich meer
zullen mengen met de reizigers in de spits.

airi

spreekt zijn nadrukkelijke zorg uit over de verwachting van de NS, dat het
mogelijk tot 20:00 uur 's avonds kan duren om alle 16.000 deelnemers met de trein te
kunnen laten vertrekken. De dienstregeling is volgens de NS op dat moment niet in staat
om extra en/of langere treinen te kunnen laten vertrekken. Daarnaast geven de NS aan
dat indien de perrons te vol zijn, treinen in verband met veiligheidsrisico's niet kunnen
rs vervoerd
vertrekken. De HTM heeft toegezegd extra trams in te zetten zodat
geeft aan
kunnen worden naar station Den Haag HS om daar op te stappen.
dat naast de gesprekken met NS en HTM wel is voorzien in het plaatsen van
matrixborden die onder andere de wachttijden voor treinen zullen noemen. Daarnaast zal
er voldoende catering aanwezig zijn en zal de politie erop aandringen dat dit enige tijd op
het •Malieveld blijft staan, ook als het formele programma is beëindigd. De GHOR heeft
voldoende geneeskundige ondersteuning op het Malieveld toegezegd en er zullen ook
voldoende toiletten aanwezig zijn.

De driehoek deelt de zorg van
Is het gaat om de grote hoeveelheden
demonstranten die naar verwac ing in grote aantallen tegelijk met de trein zullen willen
vertrekken. De driehoek besluit dan ook om naast de reeds genomen en besproken
maatregelen 1) op de organisatie een beroep te doen om het programma nog enige tijd
na de laatste spreker te verlengen, bijvoorbeeld met muziek; 2) dat de logistiek
(eten/drinken) zo lang mogelijk moet blijven staan; 3) dat de burgemeester met de NS
contact zoekt om erop aan te dringen dat de NS waar mogelijk meer en langere treinen in
zetten of anderszins maatregelen te nemen; 4) dat regulering rond de stations benodigd
is, bijvoorbeeld door de organisatie zelf, maar in ieder geval ook door de Spoorwegpolitie
en Politie Haaglanden en met behulp van technische hulpmiddelen, zoals de inzet van
matrixborden en sociale media.
aat weten dat recente informatie binnen is gekomen, dat mogelijk Rotterdamse
oo igans van plan zijn om bij d - • - •* • . tratie aan te sluiten om zo de confrontatie met
• .de politie aan te kunnen gaan.
meldt dat de voetbaleenheden bezig zijn om
•deze informatie te verifiëren en e •e eid van de politie zal erop gericht zijn om ze tegen
• te Runnen houden. De driehoek meent dat het de voorkeur verdient dat deze personen al
c.°' in Rotterdam worden tegengehouden, al dan niet met behulp van een noodbevel.
,
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4. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Operationele drie' hoek Den Haag
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Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van donderdag 20 januari 2011
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aartsen,
Mw. De Groot,
Van Essen,

1. Opening en mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
2. Demonstraties LSVb en studenten Haagse Hogeschool vrijda . 21 'anuari

laat weten dat de politie vandaag diverse open bronnen heeft geraadpleegd om
meer in ormatie te krijgen. Daaruit blijkt dat meerdere personen zich mogelijk radicaal
willen manifesteren. Het gaat daarbij om een vijftal groepen met een verschillende
achtergrond, maar alle van linkse signatuur. Daaronder zijn anarchistische en antiglobalistische groeperingen met een extreem karakter.
geeft aan dat de politie een aantal aanvullende scenario's in kaart heeft
g
, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de gevolgen voor de handhaving. Die laat
dering in kans en effect, alsmede
zich onderscheiden in drie niveaus met daarin ee
eelt het schema met dit scenario
de benodigde maatregelen bij ieder niveau.
inden, maar zou wel nog
uit. De Groot geeft aan zich in het scenario e
nadrukkelijk willen kijken naar de mogelijkheden van het aanhouden wanneer er sprake is
van een dreiging, maar geen verstoringen. Met in achtneming van die opmerking stelt de
driehoek het scenario vast.

Operationele driehoek D e n Haag
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r•-ac ie communiceren
ewer a el igen •a ac ivis en ervan afzien een poging te wagen om de orde te
verstoren. Mogelijke relschoppers moeten tevens het gevoel krijgen dat ze uit de
anonimiteit komen, indien ze inderdaad op de demonstratie af komen. De korpschef is
voorstander van het zoeken van de publiciteit, maar geeft wel nadrukkelijk als afweging
aan de driehoek mee, dat het zoeken van de publiciteit weliswaar kan opleveren dat
aanstichters niet meer zullen komen of de orde niet zullen proberen te verstoren, maar
dat de publiciteit kan zorgen dat "meelopers" van verstoringen juist op de demonstratie af
zullen komen. De driehoek meent dat dit laatste risico inderdaad bestaat, maar vindt dat
niet opwegen tegen het te verwachten effect dat aanstichters zullen worden afgeschrikt.
De driehoek besluit dan ook dat er zo spoedig mogelijk een persbericht uit moet gaan. Na
enige beraadslagingen komt de driehoek tot het volgende persbericht:

"De Haagse driehoek — de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de
hoofdcommissaris — heeft aanwijzingen dat radicale groeperingen de
studentendemonstratie van vrijdag willen aangrijpen om de openbare orde in Den Haag
te verstoren door zich te mengen tussen de demonstranten en de confrontatie te zoeken.
De driehoek heeft de maatregelen getroffen die nodig zijn om dit tegen te gaan en een
goed verloop van de studentendemonstratie mogelijk te maken."
De burgemeester verzoekt
etst contact te zoeken met de LSVb om hen in
kennis te stellen van het fei at e riehoek voornemens is dit persbericht uit te zullen
brengen
zegt dit toe.
De driehoek besluit voorts dat de burgemeester een noodbevel zal uitvaardigen, indien er
concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde personen die op de demonstratie afkomen de
orde daadwerkelijk gaan verstoren en de politie voorts verwacht dat het uitvaardigen van
een noodbevel ondersteunt bij het aan kunnen houden van dergelijke personen. De
mogelijke toe
' g van het middel noodbevel betreft nadrukkelijk een "ultimimum
remedium". zegt toe dat hij in nauw overleg met de politie een dergelijk
noodbevel in concept voor zal bereiden. Van belang is daarbij dat er een goede
omschrijving wordt opgenomen van de personen tegen wie het noodbevel zich richt.

3. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Operationele driehoek Den Haag
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e ij e mist van radicalen, is naar de mening van de korpschef een goede geweest.
De politie heeft doeltreffende maatregelen genomen bij het ministerie van OC&W,
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zag
een stevige charge uit te voeren. Drie
e, waar
politiefunctionarissen zijn licht gewond geraakt, mede door vuurwerk.

Samenvatting journaal Landelijke Studentenvakbond 21 januari 2011
20 december 2010:
- contact met organisatie, uitnodiging voor gesprek.
5 januari 2011:
- contact met Haagse Studentenvakbond.
6/7 januari 2011:
- gesprek met Haagse Studentenvakbond omtrent wel/niet statische demonstratie en/of
demonstratieve loop.
7 januari 2011:
- contact met organisatie, na driehoeksoverleg van 10 januari 2011 opnieuw contact om
afspraken te concretiseren.
12 januari 2011:
- gesprek met organisatie omtrent route, verzameltijdstip en deelnemersaantal.
14 januari 2011:
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal.
17 januari 2011:
- gesprek met organisatie.
18 januari 2011:
- gesprek met organisatie Haagse Studentenvakbond.
19 januari 2011:
- gemeente informeert omtrent situatie ter plaatse.
21 januari 2011:
- persbericht van de driehoek (ook op twitter).
- stoet professoren start op het Plein, ongeveer 1000 personen.
- kleine groepen studenten lopen vanaf Centraal Station naar het Malieveld.
- professoren bereiken Anton Philipszaal.
- grote aantallen studenten komen het CS binnen.
- volle treinen richting Den Haag.
- berichtgeving NOS journaal.
- aankomst van bussen met deelnemers.
- grote groepen vertrekken weer richting Amsterdam en Rotterdam, perrons en station
lopen vol.
- Binnenhof wordt afgesloten.
- drukke maar beheersbare situatie.
- politie bij het Mauritshuis worden bekogeld met eieren.
- diverse aanhoudingen.
- diverse charges.
- normaal beeld CS, regulier publiek met daar tussendoor studenten die naar huis gaan.
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POLITIE MAAGLANDEN

DISTR. DEN HAAG /SEGBROEK- HAAGSE HOUT -SCHEVENI
BUREAU SEGBROEK
BPZ E SEGBROEK

Registratienummer : PL1524 2011015672-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: vrijdag 21 januari 2011

Hoofdincident

Registratienummer
HKS -numme r
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

2011015672
P11521.521.2011.287
Arr:
Wederspannigheid (verzet)
vrijdag 21 januari 2011 te 18.50 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.37 uur
Korte Voorhout te 's-Gravenhage
0•-.•are weg/-water
Ploeg Opsporing
Piinacker/Nootdorp
Ploeg 6 de
Heemstraat
pz B Hoefkade
Unit B
^

Bpz E
egbroek, Politie Haaglanden
Betrokken persoon

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Telefoonnummer
Rol

in Nederland
•

n

: Nederlandse

: Verdachte

Toelichting bij incident

Aanhouding verdachte door de
i de aanhouding

Inculsief onze bevindingen

en
kledingnummer
Afzonderlijk werd tevens door colle•a
ezien dat de
werkzaam als lid van de
werd vastgepakt en dacht mogelijk zelfs geslagen. Hij kon niet
inloggen in het systeem en maakt zijn bevindingen morgen nacht.
Graag in deze toelichting aanvullen waar hij zijn bevindingen moet

Form.n r- : 860153 - FOMUTRA
LFN112.0.2

- Blad 1

heensturen.

Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.50 uur
Pleegdatum / tijd
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.37 uur
Plaats voorval
Korte Voorhout te 's-Gravenhage
Soort locatie
Openbare we
Ploeg Opsporing
Verbalisanten
Bpz E
Segbroek, Politie Haaglanden
(man), geboren o

Betrokken persoon

burgerservicenumme
nationaliteit Nederlandse,
GBA- numme r
rol verdachte, kaartnummer
24474659
Toelichting bij actie
Aanhouding verdachte door d

Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.51 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 18.18 uur
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Bpz D
Verbalisant
Segbroek, Politie Haaglanden
(man), geboren op
Betrokken persoon
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA- numme r
rol verdachte, kaartnummer
24474659
Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
: Onderzoek Overig
Referentie
: Pv bevindingen
Datum / tijdstip kennisname • vrijdag 21 januari 2011 te 16.35 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.45 uur
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Korte Voorhout te 's-Gravenhage
Opénbare weg/-w a ter
Soort locatie
Bpz A Segbroek,
Verbalisanten
Politie Haaglanden
^..

Form.nr: 860153 - FOMUTRA
LFN112.0.2

- Blad 2

Registratienummer PL1524 2011015672-1

Bpz A Segbroek,
Regio Haaglanden
Aktie volgnummer 5 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
: Onderzoek Overig
Datum I tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 19.20 uur
Pleegdatum / tijd
• : Op vrijdag 21 januari 2011 te 19.20 uur
Plaats voorval
: Korte Voorhout te 's-Gravenhage
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Ploeg 6 de
Verbalisanten
Heemstraat
Bpz B Hoefkade
Unit B
Rijswijk

Form. nr : 860153 - FOMUTRA.
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTR. DEN HAAG/SEGBROEK-HAAGSE HOUT-SCHEVENI
BUREAU OVERBOSCH
PROCES OPSPORING OVERBOSCH

Proces-verbaalnummer

: PL1521 2011015672-1
(HKS-nr: PL1521.521.2011.287)

Pleegplaats werkgebied : 's-Gravenhage B21 Haagse Bos

PROCES-VERBAAL
(Strafrechtelijk) Minderjarige

(Tevens melding aan de Raad voor de" Kinderbescherming en PV Halt)
_ brigadier, Proces Opsporing
Ik, verbalisant,
Overbosch, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Verdachte
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

:
: 111111111110.111 in Nederland
: Man
: Nederlandse

De verdachte geeft op dat hij thuis verblijft te

De verdachte geeft op dat hij telefonisch niet bereikbaar is.
Strafbaar feit

Omschrij ving

: Verdachte heeft tijdens de studenten
demonstratie op 21 januari 2011 tijdens
de aanhouding van een verdachte
geprobeerd de aanhouding te belemmeren.
Verdachte heeft een personeelslid van de
olitie Haaglanden
beetgepakt en weggetrokken. Hierop is
angehouden. Verdachte
verklaart dat hij zijn vriend heeft
beetgepakt en niet het personeelslid.

Datum / tijd
Plaats delict
Strafbaar feit

: 21 januari 2011 te 16:37 uur
: 's-Gravenhage
: artikel 184/1 Wetboek van Strafrecht
(Beletten, bele mm eren of verijdelen van
aanhouding van een verdachte [10261-1])

Form.nr: 902286 - PVM
LFN364.2.0
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Proces-verbaalnummer PL1521 2011015672-1

Aanhouding

De verdachte is op vrijdag 21 januari 2011 te 16.37 uur, te Korte
Voorhout te 's-Gravenhage aangehouden. Van deze aanhouding is
afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.
Rechtsbijstand politieverhoor

De verdachte is voor aanvang van het verhoor gewezen op het recht van
consultatie en/of verhoorbijstand door een raadsman. De verdachte
wenste (deels) gebruik te maken van dit recht. Voor de wijze waarop
aan de wens van de verdachte uitvoering is gegeven, wordt verwezen
naar het bijgevoegde proces-verbaal van verhoor.
De verdachte is voor aanvang van het verhoor gewezen op het recht van
verhoorbijstand door een vertrouwenspersoon. De verdachte wenste geen
gebruik te maken van dit recht.
Het eerste verhoor van de verdachte

Het eerste verhoor van de verdachte vond plaats op vrijdag 21 januari
2011 te 21:00 uur.
Verdachte is heengezonden.
Schade

Voor zover kan worden vastgesteld is geen schade ontstaan door dit
strafbare feit.
Aanvullende gegevens verdachte

De verdachte gaat niet naar school.
De verdachte geeft tijdens het verhoor aan . dat hij geen werk heeft.
Naam vader
Naam moeder
Wat moet de politie nog doen voor dit onderzoek

afgerond

Overige bijzonderheden ten aanzien van het onderzoek

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 11 februari 2011.

p ambtseed
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POLITIE HAAGLANDEN

DISTR. DEN HAAG /SEGBROEK- HAAGSE HOUT- SCHEVENI
BUREAU SEGBROEK
BPZ E SEGBROEK

Proces-verbaalnummer

: PL1524 2011015672-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

Onderzoek

:

Arr:

Betreft aanhouding van
Parketnummer

brigadier,
Wij, verbalisanten,
Bpz E Segbroek, Politie Haaglanden en
hoofdagent, Ploeg Opsporing Pijnacker/Nootdorp, Politie Haaglanden,
verklaren het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.37 uur, hielden wij,
verbalisanten, op het Korte Voorhout te 's-Gravenhage, als verdachte
aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren : 411011.1.1111.11W
Geboorteplaats/land
iall..11111.10 in Nederland
: Man
Geslacht
Burgerservicenummer
AINNIMINIM
: Nederlandse
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 184/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011 was er in 's-Gravenhage een grote
manifesteatie / demonstratie van studenten tegen de bezuinigingen van
het kabinet Rutte. Op het Maliveld werd de manifestatie gehouden en
waren er rond de 15.000 personen. Wij, verbalisanten, zagen rond 15:45
uur, trokken grote groepen personen naar het Plein te 's-Gravenhage.

Omstreeks 16:00 uur bevonden zich ongeveer 1000 personen op het Plein.
Deze stonden tegenover een linie van de mobiele eenheid welke stonden
ter hoogte van het Mauritshuis en met hun gezichten richting het
plein.
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De sfeer werd al snel grimmig, wat bleek uit het feit dat omstreeks
16:00 uur, grote groepen jongeren leuzen schreeuwden in de richting
van het Binnenhof. Wij, zagen dat er richting de mobiele eenheid
blikjes en flesjes werden geworpen. Wij konden niet zien wie dit deed.
Door ondermeer dit provocerende - en uitdagende gedrag werd aanleiding
gegeven tot verdere wanordelijkheden.
Vervolgens werd het politiepersoneel vanuit een grote
groep van 1000 personen op het Plein bekogeld met ondermeer
(gevulde)bierblikken, en met flessen.
Naar aanleiding van genoemd uitdagend gedrag en van deze
wanordelijkheden, openlijk geweldplegingen en samenscholingen, werd
door de algemeen co mm andant, belast met leiding van genoemde
politiemaatregelen, de opdracht gegeven de groepen personen, welke
zich op het Plein bevonden te vorderen zich te verwijderen op grond
van artikel 2:1 onder 2 van de Algemene Politie Verordening
Ts-Gravenhage.
Wij, verbalisanten, hoorden op duidelijke en onmiskenbare wijze door
de luidsprekers van de voertuigen van de mobiele eenheid op het Plein
de vordering:"Hier spreekt de politie, u diend zich te verwijderen.
Indien u dit niet doet zal geweld worden gebruikt". Wij, hoorden, dat
deze vordering nogmaals werd herhaald.
Vervolgens zagen wij, dat de mobiele'eenheid deze groep jongeren via
het Plein naar de Korte Voorhout verwijderden in de richting van het
Malieveld. De mobiele eenheid had een linie gevormd.
,_..

Wij,
dat de ^^^a^,^^.
. een
^^^^^^
.^á.,^^,. ,^
^^ ^ ^^
^ zagen
7 ^ verbalisanten,
.._., ,
g
aanhouding verrichte op de korte Voorhout ter hoogte van het
ministerie van Financien.'
Wij, verbalisanten, beide lid en ingezet bij de
zagen, dat deze aanhouding conform de procedure verliep.
Wij zagen dat naar later bleek de aangehouden verdachte Mtl t-C7
achter de
aanrende en een van hen om de nek sprong. Wij,
zagen dat hij dit kennelijk opzettelijk deed en met grote kracht.
i met kracht en enig geweld
Hierna zagen wij dat hij door de
werd losgemaakt. Hierna renden wij, verbalsanten als zogenaamde
hem met een
p naar de verdachte toe en kon ik,
sprong rond de nek vastpakken en aanhouden met verbalisant`:A191 . De
aanhouding van de voornoemde verdachte geschiedde direct hierna,
zonder de verdachte uit het oog te zijn verloren.
Nadat de verdachte was aangehouden, is deze door voornoemde twee
pakkers naar ons voertuig vervoerd en in ons voertuig geplaatst.
Mede door voornoemd gedrag is verdachte in ons voertuig op de
gebruikelijke wijze in de transportboeien geplaatst en is hij fysiek
onder controle gehouden. Dit bestond in dit specifieke geval in het
vasthouden van de verdachte.
van de
Naar later bleek had verdachtegg4~0Na collega 4.?
vastgepakt tijdens de aanhouding. Hiervan
wordt afzonderlijk een proces-verbaal van bevindingen van opgemaakt
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door collega'
Het door ons gebruikte geweld is op de hiervoor gebruikelijke wijze
gemeld bij de co mm andant".

Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van
Wederspannigheid (verzet) en dat hij niet tot antwoorden verplicht
was.
Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te
18.00 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie,
inspecteur, Bpz D Segbroek, Politie Haaglanden.
^^^ ^^\^^^^ \^•„ \\ \aa^ \^\^c^^F:^}^\^\\\. ...

Waarvan door ons op ambtseed respectievelijk ambtsbelofte is opgemaakt
dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage,
op 21 januari 2011.

op ambtseed

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
POLITIEBUREAU SEGBROEK
BUREAU SEGBROEK
BPZ A SEGBROEK
Tele foon 09008844

Proces-verbaalnummer

: PL1524 2011015672-4

PROCES-VERBAAL

van bevindingen

Wij, verbalisanten,

7Fr_ brigadier, Bpz A Segbroek,
Politie Haaglanden en
inspecteur, Bureau Segbroek,
hv
Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
Op 21 januari 2011, omstreeks 16.35 uur, hebben wij een onderzoek
ingesteld, op locatie het forte Voorhout te 's-Gravenhage waarbij het
volgende is bevonden:
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:35 uur bevonden wij,
ons op het Korte Voorhout, tegenover
verbalisanten
de Amerikaanse ambassade te Den Haag. Wij waren aldaar in verband met
de ongeregeldheden die uitgebroken waren na afloop van een
studentendemonstratie. Bij deze ongeregeldheden waren enkele honderen
studenten aanwezig.
Wij, verbalisanten, maakten op dat moment deel uit van een

Wij zagen dat enkele leden van onze aanhoudingseenheid een verdachte
aangehouden hadden en weg liepen in de richting van het Lange
liepen richting het
Voorhout. Wij, verbalisanten
en
aanhoudingsduo om te zorgen voor afscherming.
Wij zagen dat een blanke jongen, lengte ongeveer 1,75 meter,
n een
naar het L LIMMEtAliiirende. Wij
jongen niet zag aankomen. Wij zagen
zagen dat het
dat hij van achter hard aan de kleding van een van de
collega's trok.
Wij hebben de jongen losgetrokken van de collega. Ik, verbalisant
heb op luide toon geroepen dat wij van de politie waren.
ewegen. Hierop
Echter bleef hij in de richting van het
hebben wij hem enkele klappen gegeven om hem van ons en andere
collega?s af te houden.
^^
_ ^^ \^^\^s ^^ ^
niet te verstoren hebben wij de verdachte
Om de . ^
^^^^ gehouden .
A .1:W;
niet
maar hebben ons aan d
\^,
^^^^
^^^

—

Wij zagen dat een andere
hield.
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de verdachte direkt aan

Proces-verbaalnummer PL1524 2011015672-4

Waarvan door ons op ambtseed respectievelijk ambtsbelofte is opgemaakt
dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage,
op 21 januari 2011.

op ambtseed

op ambtsbelofte
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POLITIE HANGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU DE HEEMSTRAAT
PLOEG 6 DE HEEMSTRAAT
Telefoon 09008844

Proces-verbaalnummer

: PL1513 2011015672-5

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

hoofdagent, Ploeg 6 de Heemstraat,
Wij, verbalisanten,
hoofdagent, Unit B
Politie Haaglanden,
Rijswijk, Politie Haaglanden e
Hoefkade, Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
Op 21 januari 2011, omstreeks 16.35 uur, hebben wij een onderzoek
ingesteld, op locatie Korte Voorhout te 's-Gravenhage waarbij het
volgende is bevonden:
Bevindingen
Op 21 januari 2011 omtreeks 16:35 uur bevonden wij ons, verbalisanten
in
en belast met de maatregelen rondom de studenten
demonstratie op de korte voorhout te "s-Gravenhage.
Kort hiervoor waren er wanordelijkheden geweest op het plein waarbij
door de aanwezige mobiele eenheid op een duidelijke wijze werd
gevorderd aan al het aanwezige publiek zich te verwijderen van het
plein. De menigte liep vervolgens richting het Korte Voorhout. Tijdens
deze oploop vonden wederom wanordelijkheden plaats. Deze bestonden
voornamelijk uit het bekogelen van de mobiele eenheid met diverse
materialen.
Op het Korte Voorhout werden op voornoemd tijdstip een aantal personen
v a n politie
op aanwijzen :'
^.. _
Haaglanden. Wij zagen dat de verdachte door twee politieagenten fysiek
werd aangehouden. Wij zagen dat om deze collega's met de verdachte
enkele
stonden.
Wij zagen dat op dat moment de later aangehouden verdachte
aan kwam rennen en zonder af te remmen op de politieagenten in kwam.
vervolgens een van de politieagenten van de
Wij zagen dat
beetpakte en aan hem begon te trekken kennelijk
om de
opzettelijk en met kracht. Kennelijk trachtte
aangehouden verdachte te ontzetten.
Wij zagen dat
van een

ervolgens werd aangehouden door politieagenten

Waarvan door ons op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed is opgemaakt
dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage,
op 21 januari 2011.
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p ambtsbelofte

op ambtsbelofte

op ambtseed

Form.nr: 860161 - PVBEVIN
LFN241.1.1

- Blad 2

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT RIJSWIJK / WESTLAND
BUREAU RIJSWIJK
TEAM OPSPORING RIJSWIJK

Proces-verbaalnummer

: PL1561 2011015672-6

PROCES-VERBAAL
verhoor verdachte

: Arr :
: Verhoor verdacht

Onderzoek
Betreft
Parketnummer

oofdagent, Bureau Bovenregionale
Ik, verbalisant,
Recherche, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011 te 21:00 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

:VAIWAIIIIWANOin Nederland
: Man
: Nederlandse

didlIONNOININIO

Voorafgaand aan het verhoor heeft de verdachte op vrijdag 21 januari
2011, omstreeks 20.45 uur overleg gevoerd met de raadsman
^^.

.,,__

__..............

,^
^^
^„^

Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de verdachte mede waarvan
hij werd verdacht en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
De verdachte verklaarde:
"Ik deel je mede dat je niet tot antwoorden verplicht bent.
Tevens verklaar ik je dat je verdacht wordt van belemmering bij
tijdens aanhouding.
U vraagt mij wat ik precies heb gedaan vandaag.
Ik bevond mij op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 16:15 uur op het
Buitenhof te Den Haag. Daar heb ik mijn fiets in de bewaakte
fietsenstalling geparkeerd. Ik kwam op dat moment vanaf mijn huis
gefietst, gevestigd
Vervolgens wilde ik naar het Plein lopen.
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U vraagt mij wat ik op het Plein wilde gaan doen.
Ik wilde daarheen, omdat mijn vrienden daar waren en om mee te doen
aan de vreedzame demonstratie.
U vraagt mij aan welke demonstratie ik wilde gaan meedoen.
Ik wilde meedoen aan de demonstratie tegen het kabinet, in verband met
de bezuinigingen op de studiefinanciering.
U vraagt mij of ik een studie volg.
Nee, ik studeer niet, maar dat ben ik wel van plan. Momenteel doe ik
even niets, maar dat is een lang verhaal.
U vraagt mij wat ik vervolgens ging doen, toen ik naar het Plein liep.
Eenmaal bij het Spui aangekomen kon ik vanwege de aanwezigheid van de
mobiele eenheid niet verder lopen. Ik ben toen via de Lange Vijverberg
richting de Lange Houtstraat gelopen, om zodoende naar het Plein te
kunnen lopen. Eenmaal in de Lange Houtstraat, werd de hele menigte
weer door de mobiele eenheid terug geveegd naar de Korte Voorhout.
U vraagt mij waar ik mijnvrienden ben tegen gekomen.
Op de Korte Voorhout, vlak nadat de mobiele eenheid me die kant op had
geveegd. Ik heb daar vervolgens vijf minuten met ze gepraat.
U vraagt mij wie deze vrienden zijn.
Dat zijn
. Van
weet ik de achternaam niet.
U vraagt mij waar ik deze vrienden van ken.
Ik ken ze van school. Van het Segbroek College.
U vraagt mij wat er gebeurde nadat ik met mijn vrienden heb gepraat.
Kort nadat ik met hen had gesproken hoorde ik ineens iemand luid
zeggen: "Dit is hem". Ik draaide me vervolgens om en zag da
daar ongeveer drie voor mij onbekende mannen, werd geslagen. Ook zag
door een voor mij onbekende man werd
ik in mijn ooghoeken dat
;,
vastgehouden.
U vraagt mij wat ik vervolgens deed.
Ik heb gelijk ^`„w^ bij zijn middel gegrepen, om hem los te kunnen
trekken van die mannen.
U vraagt mij waarom ik zo reageerde.
Ik dacht dat die onbekende mannen neo naties waren en met hen heb ik
geen goede verstandshouding. ik ben namelijk een AFA sympathisant.
U vraagt mij of ik heb gehoord dat die onbekende mannen zich kenbaar
maakten als politie zijnde.
Nee, dat heb ik niet gehoord en ik had dat ook niet kunnen weten.
en
U vraagt mij wat er gebeurde nadat ik mij ging bemoeien met :_:_.,. :...
de op dat moment voor mij onbekende mannen.
Nadat
3 dus om zijn middel beetpakte kreeg ik een klap op mijn
hoofd. Vervolgens pakten drie van die onbekende mannen mij. Ik hoorde
zoiets van dat ik onder arrest stond. Hierop ben ik hardhandig naar
een arrestantenbus vervoerd.
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U vraagt mij waarom "
en o-x:M7 zomaar ineens werden aangehouden.
Ik weet het niet. ik kwam net bij ze aangelopen, dus ik weet niet wat
er daarvoor gebeurd is.
ook de
U vraagt mij of ik ten tijde van het lostrekken van
onbekende mannen, die later van de politie bleken te zijn, heb
aangeraakt.
Nee, ik heb alleen mijn handen om
zijn middel heen gedaan.
U vraagt mij hoe het kan dat er meerdere politie agenten hebben
f-x ____^,V heb
verklaard dat ze zagen dat ik een politie agent
beetgepakt en hem heb belemmerd tijdens de aanhouding.
dat is complete onzin. Ik heb mij ook verder helemaal niet verzet,
nadat ik ben aangehouden."
De verdachte,

Nadat de verdachte zijn verklaring was voorgelezen en had doorgelezen
verklaarde hij daarin te volharden en ondertekende deze.
Ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 21.49 uur.
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te Den Haag, op 21 januari 2011.

op ambtsbelofte
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Proces-verbaalnummer

: PL1514 2011015672-8

PR O C E S -VERBAAL
van bevindingen

._.
hoofdagent, Ploeg Opsporing
Ik, verbalisant,
1 Hoefkade, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Bevindingen

Op 21 januari 2011 bevond ik, verbalisant, m ij op het Korte Voorhout te
Den Haag. Alhier was ik werkzaam als
in het kader
Haaglanden en belast met uitvoeren van
openbare orde.
67àHaaglanden
Op aanwijzing van collega's van de
hielden wij een persoon aan, naar later bleek de verdachte
welke zich schuldig zou hebben gemaakt aan het gooien van stenen naar
de Mobiele Eenheid op het Plein te Den Haag.
vond plaats te midden van meerdere
De aanhouding van 4
demonstranten die de aanhouding trachtten te belemmeren. De verdachte
verzette zich tegen zijn aanhouding en trachtte zich aan
zijn aanhouding te ontrekken. Tijdens deze aanhouding merkte ik dat ik
door iets of iemand werd tegengehouden c.q. belemmerd.
r eb niet op kunnen merken wie
Door de fysieke confrontatie met
er op dat moment aan mijn lichaam dan wel kleding trok en mij
belemmerde. In de

Kort na de aanhouding hoorde ik van collega's ,die bij de aanhouding
dat zij een demonstrant hadden verwijderd die mij
van achterzijde aangevallen had tijdens de aanhouding van

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 5 februari 2011.

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN

DISTRICT DELFT / PIJNACKER / NOOTDORP
BUREAU DELFT
BPZ E DELFT

Registratienummer : PL1581 2011015635-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: maandag 24 januari 2011

Zelfstandige aktie

: 1
Volgnu mm er
: Begeleiding demonstratie
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 17.57 uur
Pleegdatum / tijd : Tussen vrijdag 21 januari 2011 te 12.00
uur en vrijdag 21 januari 2011 te 18.00
uur
: Boslaan te 's-Gravenhage
Plaats voorval
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Unit E
Verbalisanten

Rijswijk
Unit G Rijswijk
Bpz E Delft,
Politie Haaglanden
Handhaving Ypenburg L'Veen, Politie
Haaglanden
Betrokken personen

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
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Postcode plaats
GBA-nummer
Rol
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: Betrokkene
: 247.99827

in Nederland
: Man
: Nederlandse

: Betrokkene
: 24799831

in Nederland
• Man
: Nederlandse
:411111111011111111Mab

: Betrokkene

Toelichting bij zelfstandige aktie

Inzet

"

bij de studentendemo Malieveld.
^
y^,^„^ _
^^^: ' ^ \^^. .:...L^ ^ ^^ .
^^^\^

^^^^
^^
^^\^\

Locatie Johanna Westerdijkplein:
In le aanleg zijde Leeghwaterplein en Hollands Spoor Waldorpstraat als
locatie ingericht. Aanbod Leeghwaterplein was nihil. Het 2e team er op
locatie HS bijgetrokken. Hier was de aanloop zeer groot.
Opvallend was dat demonstranten zeer vaak met spandoeken voorzien van
houten stokken ( soms metalen pijpen)naar het Westerdijkplein liepen.
Ter plaatste alles met stokken groter dan 2 cm in genomen en
vernietigd. Is hier vooraf goed over geco mmuniceerd?
Gezien de toestroom op het Malieveld. 1 team om 11.30 uur al die kant
op gestuurd en positie in laten nemen Koningskade nabij
poffertjeskraam.
Op het moment de stoet vanaf het J.Westerdijkplein om 12.00 vertrok
ook het 2e team laten verplaatsen. Positie ingenomen
Boslaan/Bezuidenhoutseweg. Dit was einde route demo. Voorkomen moest
worden dat lieden linksaf naar OCW zouden afbuigen. Geen
bijzonderheden.
Vervolgens met 2 teams positie gekozen loactie poffertjeskraam waar
een continue stroom van demonstranten was. Ook nu weer zeer veel
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materiaal, metname stokken en pijpen spandoen, ingenomen waar mee
geslagen kon worden.
- 1 persoon staande gehouden met een rugzak vol gekopieerde DVD's.
Gezien de kaft betrof het opruiend materiaal. Een aanhouding
voorgelegd aan HOP. deze besliste niet aan te houden. Persoon had
geweldsantecedenten maar stond nioet gesignaleerd.
Ivm problemen met invoer BVH dan maar in de vrije tekst de naam:
^^^^^
^in^_^^^^^^^
;^^^,^^^
geboren ^.
"^^^.^^
^
^"
^^^^ ^
^
^ r^^^ ZVWOVP
g
^^u„
`^

^ ^,;_ _: _,_

1 DVD bemachtigd voor de archieven! Ter beschikking gesteld aan BRI
^
^

- Verdachte
was zeer opruiend aanwezig bij de afloop van de
demo. Stond thy de poffertjeskraam en was eigenlijk de regisseur van
de oproer. Naam is genoteerd en hij heeft pv gekregen. Aanhouden was
op dat moment gezien de situatie niet mogelijk.
I

onden het nodig om luide muziek af te spelen en
daarmee op 1 meter voor de linie Me te gaan staan. Deze weigerden na
waarschuwing de muziek uit te doen.
PV aangezegd.
^ ^^
\\^^^ ^ ^^^^^
\^^^^.^^^
^^^^^
^^^^^^^ ^^^^.^ C^; ^^ ^^^^ s

°

vond het nodig om de collega's te beledigen met
kankerjood. Hij is ivm omstandighedem kort op straat afgehoord en
krijgt PV.
Verder een aantal maal met ^..._...,...
verzorgd door op linie te staan.
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK -° ESCAM
BUREAU BERESTEINLAAN
PLOEG OPSPORING BERESTEINLAAN

Registratienummer : PL1532 2011015653-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: zaterdag 22 januari 2011

Hoofdincident

2011015653

Registratienummer
HKS-nummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

PL1512.512.2011.426
Arr:
Openlijke geweldpleging tegen personen
vrijdag 21 januari 2011 te 18.21 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.20 uur
Plein te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
Bpz A Segbroek
, Ploeg
Opsporing Beresteinlaan, Politie
Haaglanden

Betrokken persoon

24799835

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: alp

: ear
:1111111111111111bin Nederland
: Man
: Nederlandse

: Verdachte

Toelichting bij incident

Verdachte tijdens een studentendemo aangehouden
geweldpleging. Na overleg met de PPS is het een
geworden.
Bonnetje is via de Beresteinlaan verzonden naar
verbalen naar Segbroek verzonden, aangezien het
van hen was. Daar laten bergen.

voor openlijke
mini baldadigheid
Bovis, de originele
een registratienumer

Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.21 uur
^ ::...
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Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.20 uur
: Plein te 's-Gravenhage
: Openbare weg/-water
, Bpz A Segbroek
:
Ploeg Opsporing
1 Hoefkade
man) , gebo.ren op
burgerservicenummer
ANOMOOMOnationaliteit Nederlandse,

Betrokken persoon

GRA-nummeraiiii111110rol verdachte,
kaartnummer 24799835
Toelichting bij actie
Verdahte gooide een blikje bier naar de ME. Door de AE aangehouden.

Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.22 uur
Pleegdatum / tijd
Op vrijdag 21 januari 2011 te 17.59 uur
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Bpz D Segbroek
Verbalisant
(man) , geboren o
Betrokken persoon
burgerservicenummer
te
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
kaartnummer

rol verdachte,
835

Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Verhoor Verdachte
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.25 uur
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 18.25 uur
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
Bijzonder gebouw/terrein
Ploeg
Verbalisant
Opsporing Beresteinlaan, Politie
Haaglanden
(man), geboren o
Betrokken persoon
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
-Z _ --^,a^•..

GBA-nummer
kaartnummer 24799835

rol verdachte,

Aktie volgnummer 5 aangemaakt onder incident

Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 21.29 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 21.28 uur
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
Bijzonder gebouw/terrein
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.: . .
^.,,
\

Verbalisant

e=W

Operationele

Teams Reg. Recherche
man), geboren op
, burgerservicenummer

Betrokken persoon

nationaliteit Nederlandse,
GBA-numme
kaartnummer 24799835
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rol verdachte,

POLITIE HAAGLANDEN
POLITIEBUREAU SEGBROEK
BUREAU SEGBROEK
BPZ A SEGBROEK

Proces-verbaalnummer

: PL1524 2011015653-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

Betreft aanhouding van
Parketnummer
brigadier, Bpz A Segbroek,
Wij, verbalisanten,
Politie Haaglanden en ';,`_
,,, , M, hoofdagent, Ploeg
Opsporing 1 Hoefkade, Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
`

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.20 uur, hielden wij,
verbalisanten, op het Plein te 's-Gravenhage, als verdachte aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

in Nederland
: Man
: Nederlandse

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 141/1 Wetboek van Strafrecht
juncto artikel 141/2/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:00 uur bevonden wij,
verbalisante
, ons op het Plein te Den Haag. Wij
waren aldaar in verband met een demonstratie, georganiseerd door
studenten. Op het Plein stonden ongeveer 200 studenten. Ze stonden
voor de ingang van het Binnenhof. Het Binnenhof was, middels een
linie, door de Mobiele Eenheid afgesloten om ongeregeldheden te
voorkomen.
-

Wij maakten op dat moment deel uit va
politie Haaglanden en waren in

van
^^^^s^^z^_
^s\Lp^^
^"

- - -_
- -'
wordt ingezet bij w a nordelij kheden na daartoe bekomen
•- ---

-

opdracht.
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Op vrijdag 21 januari 2011, te 16:10 uur, zagen wij dat een blanke
jongen,
zijn rug vanuit de groep studenten een geopend blikje bier, in een
vrijwel rechte streep, richting de linie van de Mobiele Eenheid
gooide. Wij zagen niet dat het blikje iemand of iets raakte.
De verdachte hebben wij niet uit het oog verloren.

op

Op vrijdag 21 januari 2011, te 16:20 uur hebben wij de verdachte ter
zake openlijk geweld aangehouden.

Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Openlijke
geweldpleging tegen personen en dat hij niet tot antwoorden verplicht
was.
Rechtsbijstand politieverhoor

De verdenking van de verdachte valt onder de categorie B-zaken zoals
genoemd in de Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor van het College
van procureurs-generaal.
Ik, verbalisant r,,,;,
_ _', deelde de verdachte mee, dat hij:
kosteloos recht heeft op consultatiebijstand door een raadsman
voor de aanvang van het verhoor
ook afstand kan doen van dat recht
in plaats van een toegewezen raadsman, voor eigen rekening, een
zelf gekozen raadsman mag consulteren
...,

Verdachte verklaarde geen raadsman te willen consulteren, omdat hij
afzag van een consult van een raadsman.
Wij hebben aan de verdachte geen schriftelijke informatie uitgereikt
over de rechtsbijstandsregeling politieverhoor.
Identificatie

De verdachte identificeerde zich met een geldig rijbewijs voorzien van
nummer afgegeven te Nederland op 9 juni 2009 en geldig tot
9 juni 201'
Onderzoek kleding

Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 9, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te
17.15 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie,
inspecteur, Bpz D Segbroek, Politie Haaglanden.
Deze gaf op vrijdag 21 januari 2011 te 17.59 uur het bevel de
verdachte op te houden voor onderzoek.
^

a

Waarvan door ons op ambtseed respectievelijk ambtsbelofte is opgemaakt
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dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage,
op 21 januari 2011.

•

p ambtseed

p ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN

DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU BERESTEINLAAN
PLOEG OPSPORING BERESTEINLAAN

Proces-verbaalnummer

: PL1532 2011015653-4

PROCES-VERBAAL

verhoor verdachte
7 ,,,,

: Arr:

Onderzoek
Betreft
Parketnummer

: Verhoor verdachte

Ik, verbalisant,
„ hoofdagent, Ploeg Opsporing
Beresteinlaan, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
-

Op vrijdag 21 januari 2011 te 18:25 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

in Nederland
: Mán
: Nederlandse

Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de verdachte mede waarvan
hij werd verdacht en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
De verdachte verklaarde:
Noot verbalisant:
Dit verhoor is opgemaakt in de vraag/antwoordmethode. De vragen die
gesteld zijn door de verbalisant zijn vetgedrukt weergegeven.
"Er is je gevraagd of je voor aanvang van dit verhoor onderhoud met een
advocaat wil spreken. Je hebt aangegeven dat je daar van afziet, klopt
dat?

Ja, ik zie niet in waarom ik een advocaat nodig zou hebben.
Je bent aangehouden voor openlijk geweld en ik ga je horen als
verdachte. dat betekend dat je niet tot antwoorden verplicht bent,
begrijp je dat?

Ja dat begrijp ik.
Ik begrijp niet waarom ik door twee man op mijn nek wordt gesprongen,
het had best normaal gekund die aanhouding.
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Wat kwam je vandaag doen in Den Haag?

Ik ben vandaag eerst op school geweest in Utrecht, daar heb ik geleerd
met een van mijn vrienden. Hij zei dat er een protest was in Den Haag.
Ik studeer
en ik zit nu in mijn tweede jaar en ik
leer nu vier jaar, ik loop dus achterstand op. Ik ben dus niet blij
met Rutte, want dan moet je je studie afmaken binnen zes jaar. Ik ben
het er niet mee eens dat ze de spelregels veranderen terwijl het spel
al bezig is. Je maakt een planning van je studie.
en ben daar
daardoor heb ik die
vertraging opgelopen.
Dus je kwam om te protesteren in Den Haag?

Ja.
Waar ben je geweest?

Eerst bij het Malieveld, de treinen zaten vol, dus het had geen zin om
al naar het station te gaan. Dus wilde we in de stad wat drinken in de
stad, maar daar zaten de kroegen ook allemaal vol. Toen zagen we dat
er nog werd geprotesteerd bij het Binnenhof, dus zijn we daar bij gaan
staan, omdat we reden hadden om te protesteren. Toen zijn we om een
hele do mme reden naar voren gegaan. Een van mijn vrienden merkte dat
er een leuke ME mevrouw stond, dus wilden we haar nummer regelen. Dat
lukte niet. Daarna ben ik terug naar achteren gelopen. Vervolgens voerde
de ME een charge uit. Dus iedereen in paniek en rende door elkaar heen.
Dus toen heb ik uit baldadigheid een boterham uit mijn tas gepakt en die
heb ik toen richting de ME gegooid. Ik wil benadrukken dat het niet om
een blikje bier ging.
Waarom gooide je die boterham?

Uit baldadigheid en omdat ik het niet terecht vond dat ze een charge
deden.
Toen zijn we nog een tijd blijven staan en op het moment dat wij
vonden dat we ons punt hadden gemaakt, sprongen er twee kerels op mijn
nek, die van de politie bleken te zijn. Ik heb nooit gehoord dat zij
van de politie waren, ik dacht dus echt dat ik belaagd werd.
Dat was het geloof ik, een boterham en wat liedjes.
Openlijk geweld kan tegen personen en of goederen, jij gooit naar
personen, wat vind je daar van?

Ik vind dat een boterham vrij weinig schade aan kan richten.
Jij gooit nu een boterham, begrijp jij dat jij daar anderen mee aan
kan zetten tot het gooien van dingen?

Ja, zoals u het nu stelt, begrijp ik dat, maar dat was niet mijn
intentie.
Het gaat ook om het respect, jij gooit iets naar de politie, jij gaat
bij een vrouwelijke NE-er een afspraakje proberen te regelen. Dat is
respectloos toch?

Ja, maar dat was mijn intentie niet. Ik sta daar met mijn vrienden en
het is een gemoedelijke sfeer. Het was niet mijn intentie.
Nu is er door mensen die niet herkenbaar zijn als zijnde politie
gezien dat jij een vol blikje bier gooide naar de ME-linie, wat is
jouw verklaring?

Dat kan dus niet, ik had geen bierblikjes bij me. Je mag me aan het
alcoholapparaat zetten. Ik kwam van school ik had geen bier bij me.
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Watvoor kleur is jouw rugtas?

Er is gezien dat jij vanuit jouw
en dat naar de linie gooide.

rugtas een blikje bier haalde

Dat is niet waar. het brood zat wel in een
broodjes in.

Oa

zakje. Er zaten twee

Heb je nog gezien dat je iemand raakte?

Ja, ik dacht wel dat ik iemand raakte van de ME. Ik gooide in een
boog. Ik heb het niet precies gezien.
Wil je verder nog iets verklaren?

Ik wil dat duidelijk is dat ik geen bier gooide, het maakt misschien
geen verschil omdat ik wel heb gegooid. Het is voor mij wel een
verschil. Ik begrijp nu dat het niet goed was dat ik gooide. Ik heb er
niemand mee willen opruien of verwonden."
De verdachte,

„,,..::^^^

Nadat de verdachte zijn verklaring had doorgelezen verklaarde hij
daarin te volharden en ondertekende deze.
Ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 19.00 uur.
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

r
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT RIJSWIJK / WESTLAND
BUREAU WESTLAND
OPSPORING WESTLAND

Registratienummer : PL1563 2011015593-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: donderdag 24 februari 2011

Opmaak datum
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse

2011015593
Arr: 0511201101211520, P
Overtreding overig (wetboek van
strafrecht)
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 16.52 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.20 uur
Pleegdatum / tijd
Koekamplaan , 2594 AA, 's-Gravenhage
Plaats voorval
Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten
ONENEMINNWEINEWINW Opsporing
Westland, Politie Haaglanden
Opsporing 1
Laak
Betrokken persoon
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Plaats
Land
Rol

24799783
0511201101211520
P11599:11:00002
Onbekend
Man
Onbekend 9999
Onbekend
Onbekend
Verdachte

Toelichting bij incident

Verdachte aangehouden tijdens studentendemo voor geen ID tonen. Wilde
ook geen gegevens opgeven. Als NN verwerkt.
G306 opgemaakt en verdachte op de foto.
24/02
Aa nv ,_,, ___
NN komt uit HAVANC 8X als NN voor. Geen ID bekend. Formulieren
geborgen bij admi Naaldwijk.

onder incident
Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
0511201101211520 p
Referentie
Datum / tijdstip kennisname vrijdag 21 januari 2011 te 16.52 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.20 uur
Pleegdatum / tijd

Aktie volgnummer 2 aangemaakt
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Registratienummer PL1563 2011015593-1

: Koekamplaan , 2594 AA, 's-Gravenhage
: Openbare weg/-water
Opsporing 1
Laak
: P11599:11:00002 0511201101211520 (man)
te Onbekend, Onbekend 9999, Onbekend,
Onbekend, rol verdachte, kaartnummer
24799783

Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Betrokken persoon

Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
0511201101211520 p
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 16.53 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.06 uur
Pleegdatum / tijd
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Bpz D Segbroek
Verbalisant
: P11599:11:00002 0511201101211520 (man)
Betrokken persoon
te Onbekend, Onbekend 9999, Onbekend,
Onbekend, rol verdachte, kaartnummer
24799783
,

Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Verdachten Foto / Dacty
Maatschappelijke klasse
Nn studentendemo
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 17.02 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.30 uur
Pleegdatum / tijd
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
, Opsporing
Verbalisanten
Westland, Politie Haaglanden
Ploeg E
Arrestantenzorg
: P11599:11:00002 0511201101211520 (man)
Betrokken persoon
te Onbekend, Onbekend 9999, Onbekend,
Onbekend, rol verdachte, kaartnummer
24799783
Aktie volgnummer 5 aangemaakt onder incident

Heenzenden op Last Hovj
Maatschappelijke klasse
P 0511201101211520
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 21.14 uur
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 20.32 uur
Pleegdatum / tijd
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Fin Rech
Verbalisant
Unit Rech Expertise
: P11599:11:00002 0511201101211520 (man)
Betrokken persoon
te Onbekend, Onbekend 9999, Onbekend,
Onbekend, rol verdachte, kaartnummer
24799783

^ ,^. . . _. :. . .
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT RIJSWIJK / WESTLAND
BUREAU WESTLAND
OPSPORING WESTLAND
Vierschaar 1
2671 ZV Naaldwi j k
Postkus 264
2501 CG 's-Gravenhage
Telefoon 090088 44

Dienst Nationale Recherche Informatie
t.a.v. Afdeling Dactyloscopie
Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer

Ons kenmerk
In beh. bij
'elefoon
Datum
Bijlage(n)
Onderwerp

: PL1563 2011015593-4
: 09008844
: 21 januari 2011
: Geen
: Aanvraag dactyloscopisch onderzoek

Geachte heer/mevrouw,
ik verzoek een dactyloscopisch onderzoek in te stellen in de zaak met
de volgende gegevens:
: 2011015593-4
Registratienummer
Vervolgschrijven op dNRI-nr :
Bezoek
: Overtreding overig (wetboek van
Betreft
strafrecht)
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.20 uur
Pleegdatum
: de Koekamplaan , 2594 AA, 's-Gravenhage
Locatie
: Politie Haaglanden
Inzender
Opsporing Westland
:
Burgemeester Patijnlaan 35
Adres
: 2585BG 's-Gravenhage
Plaats
Gezondheidsrisico m.b.t.
: Nee
monster
Inzender
Datum onderzoek
Contactpersoon
Telefoon

: Forensisch onderzoeke
: 21 januari 2011
: Forensisch onderzoeker

Bij gesloten
Sporendragers
Onderzoek naar latente
sporen gewenst

: Geen folies en geen foto's

Form.nr: 859886 - BRTRDACT
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: Nee

Blad 1
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Registratienummer PL1563 2011015593-4

Voorwerpen

: Nee
: Nee

Aandachtvestiging
FIT

Hoeveel folies voor archief
: Geen
afdeling Dactyloscopie
Sporen gezocht in eigen
: Nee
collectie
Geen getuigensignalement(en) gaan hierbij.
Bijzonderheden delict
Bijzonderheden sporen
Omschrijving sporen

^^^ ^^^^^^^^
^^^^^^\^^
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT RIJSWIJK / WESTLAND
BUREAU WESTLAND
OPSPORING WESTLAND
Telefoon 09008844

Registratienummer : PL1563 2011015593-4

Aanvraag Dacty / Foto

Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Plaats
Land

0511201101211520
P11599:11:00002
: Onbekend
: Man
Onbekend 9999
Onbekend
Onbekend

Geverifieerd
Nummer legitimatiebewijs

: Nee
: Onbekend

Insluiting tzv.

: artikel 447E Wetboek van Strafrecht

Aanvrager

Naam
Organisatie-eenheid

: Opsporing Westland, Politie Haaglanden

Controle

Signalering in OPS/NSIS
Komt voor in HKS
Foto aanwezig

: Nee
: Nee
: Nee

Verzoek

• Ja
• Ja

Nieuwe foto maken
Nieuwe dacty maken
Nieuw fotonummer

I

1

1

1

1

1

I

PL1500

I

I

1

I

1

I

1

I

I

I

nummer

Datum (ddmmyy)
Nieuw dactynummer

Denkt u aan het meldingsformulier persoonsgegevens (MMLPFPE)!
(invullen door degene die dacty/foto maakt)
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRALE TAKEN
BUREAU ARRESTANTENZORG
PLOEG E ARRESTANTENZORG
Telefoon 09008844

Registratienummer : PL15A6 2011015593 - 4

Meldingsformulier persoonsgegevens

Persoonsgedeelte

K en 0 sleutel

: 0511P

Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Plaats
Land
Ps nummer
Bevolkingscontrole

0511201101211520
P11599:11:00002
Onbekend
Man
Onbekend 9999
Onbekend
Onbekend
56473074
• Nee

Sepot
Foto
Nummer

: Nee
: Den Haag d.d. 21/01/2011
: 1599-11-00002

Gevarenclassificatie
Proces-verbaal van oplossing

Datum
HKS -numme r
Registratienummer
Verbalisant

vrijdag 21 januari 2011
: 2011015593-4

Signalement

Lengte
Schoenmaat

:

:

182 cm.
46

Signalement opgenomen door : Verbalisant
A. Uiterlijk
01. Blank
C.

Postuur

04. Normaal
D.

Haar

01. (do ) blond, blond
E.

Gelaat

06. Normaal
F.

Ogen

01. Blauw
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G. Oren

03. Normaal
H.

Neus

05. Normaal
I. Mond

02. Normaal
J. Gebit

02. Normaal
K. Kin

01. Normaal
L. Spraak

07. Normaal
P. Overige

02. Rechtshandig
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT ZOETERMEER
BUREAU WE GS TAPE LPLE IN
PLOEG G WEGSTAPELPLN

Registratienummer : PL1551 2011015555-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

: vrijdag 21 januari 2011

Opmaak datum
Hoofdincident

2011015555
Registratienummer
PL1521.521.2011.280
HKS-nummer
Arr:
Titel
Belediging
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 15.55 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.24 uur
Pleegdatum / tijd
Korte Voorhout te 's-Gravenhage
Plaats voorval
Openbare weg/-water
Soort locatie
P•
Ploeg G
Verbalisanten
Wegstapelpin, Politie Haaglanden
Opsporing 1
Loosduinen
perationele
Teams Reg. Recherche
^y

..

.^

^^

Betrokken persoon

: 24799742

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

in Nederland

Man
: Nederlandse

Verdachte

Toelichting bij incident

bevonden ons ivm de studentendemo op het Korte
n Wij, verb. ^^
Voorhout.
VD vond het nodig om uit te schelden voor 'eikels'.
Hierop VD aangehouden en overgedragen aan arrestantenvervoer.

Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 15.55 uur
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Registratienummer PL1551 2011015555-1

: Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.24 uur
: Korte Voorhout te 's-Gravenhage
: Openbare weg/-water
Ploeg G
Wegstapelpin, Politie Haaglanden
(man), geboren op

Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Betrokken persoon

burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
rol verdachte, kaartnummer
24799742
Toelichting bij actie
VD aangehouden voor belediging. VD had eikels gezegd.
Aanhoudingspv opgemaakt.

Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 15.57 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 15.47 uur
Pleegdatum / tijd
: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Bpz D Segbroek
Verbalisant
(man), geboren op
Betrokken persoon

te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
rol verdachte, kaartnummer

Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Betrokken persoon

: Verhoor Verdachte
: vrijdag 21 januari 2011 te 17.12 uur
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.00 uur
: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
Operationele
Teams Reg. Recherche
(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
ol verdachte, kaartnummer
24799742

Form . n r: 860077
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU LOOSDUINEN
OPSPORING 1 LOOSDUINEN

Proces-verbaalnummer

: PL1534 2011015555-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

: Arr: ^^„_....

Onderzoek
Betreft aanhouding van
Parketnummer

hoofdagent, Opsporing 1 Loosduinen,
Wij, verbalisanten
^..
^^
^^
hoofdagent, Ploeg G
Politie Haaglanden e
^^^^\^^
`
Wegstapelpin, Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
^.^

`

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 15.24 uur, hielden wij,
verbalisanten, op het Korte Voorhout te 's-Gravenhage, als verdachte
aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

: 4011.1011in Nederland
: Man
• Nederlandse

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 266/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

omstreeks 15.15 uur, waren wij,
Op vrijdag 21 januari 2011,
verbalisanten, in ME uniform gekleed en belast met de handhaving van
de openbare orde, tijdens de demonstratie van de studenten op het
Malieveld te 's-Gravenhage. Wij, verbalisanten, bevonden ons op het
Korte Voorhout te 's-Gravenhage.
Omstreeks het voornoemde tijdstip werden de studenten vanaf het
Malieveld in de richting van het Centraal Station begeleid. Wij,
verbalisanten, zagen dat een aantal studenten het Korte Voorhout op
liepen, waar op dat moment nog geen afzetting was gerealiseerd.
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Ik, verbalisant
, zag een manspersoon lopen, welke een
demonstratiebord op een lange stok bij zich had. Ik, verbalisant,
sprak deze manspersoon aan en verzocht hem de stok van het bord te
verwijderen, waaraan de manspersoon voldeed. Ik, verbalisant, zag dat
om deze manspersoon nog drie manspersonen stonden.
Ik, verbalisant „
werd door een van de andere manspersonen
aangesproken. Deze manspersoon verklaarde het onzin te vinden dat de
stok verwijderd moest worden. Hij verklaarde dat wij ook heel veel om
onze koppel hadden hangen. Hij verklaarde aan mij dat dit
waarschijnlijk wel ongeveer 1000 euro zou hebben gekost en hij vond
dit oneerlijk omdat hij zijn eigen studie moest betalen. Ik verzocht
de manspersoon door te lopen en geen discussie met mij aan te gaan.
Ik, verbalisant, wees daarbij in de richting van het Toernooiveld te
's-Gravenhage, waarin hij moest lopen.
De manspersoon zei vervolgens tegen mij dat wij in een vrij land
leefde en dat hij gewoon bleef staan. Ik, verbalisant, zei vervolgens
tegen de manspersoon dat hij moest doorlopen, omdat ik hem daar anders
bij ging helpen. De manspersoon bleef echter voor mij stil staan.
Hierop heb ik de manspersoon een zet gegeven in de richting waarin hij
moest lopen.
Ik, verbalisant
stond op eenafstand van ongeveer twee
zag
meter bij verbalisant
vandaan. Ik, verbalisant
dat verbalisant
en discussie had met de voornoemde
de
manspersoon. Ik, verbalisant, zag dat verbalisant
manspersoon een zet gaf in mijn richting en dat zij daarbij kenbaar
maakte dat hij door moest lopen.
Ik, verbalisant
ben vervolgens in de richting van
heb de
verbalisant
elopen. Ik, verbalisant
manspersoon eveneens gevorderd door te lopen. De manspersoon bleef
heb de manspersoon
echter opnieuw staan. Ik, verbalisant
vervolgens twee duwen in de richting van het Toernooiveld gegeven.
Wij, verbalisanten, zagen vervolgens dat de manspersoon door een
vriend achteruit werd getrokken. Wij, verbalisanten, zagen dat deze
vriend de manspersoon hard aan zijn kleding trok. Wij, verbalisanten,
zagen dat de manspersoon nog steeds in onze richting trok, kennelijk
om de discussie voort te zetten. Wij, verbalisanten, zagen dat de
manspersoon uiteindelijk met zijn vriend mee liep in de richting van
het Toernooiveld.
Vervolgens zagen wij, verbalisanten, dat de manspersoon zich opnieuw
omdraaide en met harde stem en op niet mis te verstane wijze riep:
"EIKELS". Wij, verbalisanten, zagen dat de manspersoon hierbij onze
richting op keek. Gezien het feit dat er meerdere studenten in deze
straat stonden, voelde wij verbalisanten, ons ernstig beledigd. Wij,
verbalisanten, voelde ons in onze goede eer en naam aangetast.
Wij, verbalisanten, zijn vervolgens in de richting van de verdachte
gelopen en hebben deze op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 15.24
aangehouden ter zake belediging.
Wij, verbalisanten, kunnen de manspersoon als volgt omschrijven:
-

een blanke manspersoon;
ongeveer 16 a 18 jaar oud;
ongeveer 1.65 meter lang;
donker vet haar met een slag erin;
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Proces-verbaalnummer PL1534 2011015555-2

M
Wij, verbalisanten, hebben de verdachte vervolgens overgedragen aan de
arrestantenbus, waarna hij werd vervoerd naar het Hoofdbureau van
Politie Haaglanden ter voorgeleiding voor de Hulpofficier van
Justitie.

Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Belediging en
dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
Identificatie

Na de aanhouding stelden wij een onderzoek aan de kleding van de
verdachte in op grond van artikel 55b van het Wetboek van
Strafvordering. Dit was noodzakelijk voor de vaststelling van zijn
identiteit. Dit onderzoek geschiedde in het openbaar, om het wegmaken
of beschadigen, van voorwerpen te voorkomen, waaruit de identiteit van
de verdachte zou kunnen blijken.
Wij vonden een kopie van een identiteitskaart voorzien van nu mmer
afgegeven te Nederland op 16 december 2010 en geldig tot 16
december 2015, op grond waarvan zijn identiteit kon worden
vastgesteld.

, ..

Onderzoek kleding

Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 9, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te
15.50 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie,
inspecteur, Bpz D Segbroek, Politie Haaglanden.
,

s ..

^ ^^

Bijzonderheden met betrekking tot het transport van de verdachte naar
de plaats van voorgeleiding en onderzoek:
Na de aanhouding hebben wij de verdachte vervolgens overgedragen aan
arrestantenzorg, onduidelijk welk personeel dit betreft.
Waarvan door ons op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

op ambtsbelofte

op ambtsbelofte
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Proces-verbaalnummer PL15J2 2011015555°4

POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JZJSTITIELE DIENST
BUREAU REGIONALE RECHERCHE
OPERATIONELE TEAMS REG. RECHERCHE

Proces-verbaalnummer

: PL15J2 2011015555-4

PROCE S - VERBAAL
verhoor verdachte

: Arr:
: Verhoor verdachte

Onderzoek
Betreft
Parketnummer

^^,^^^ ^^
_ _ ^ hoofdagent, Operationele
^^^^^^ ^
Ik i verbalisant, 4 ___
^ ,
Teams Reg. Recherche, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
^

Op vrijdag 21 januari 2011 te 20:20 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

:41111116in

Nederland

: Man
: Nederlandse

Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de verdachte mede waarvan
hij werd verdacht en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
De verdachte verklaarde:
V: U hebt om een advocaat verzocht. Heeft u inmiddels al een advocaat
gesproken?
A: Nee.
Opmerking verbalisant:
Op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 18:20 uur heb ik verbalisant
middels de fax de piket centrale voor de advocatuur un kennis gesteld
een advocaat wenswte te spreken voor zijn
dat de verdachte
verhoor.
Inmiddels is het 20:22 uur en heeft de verdachte geen advocaat
gesproken.
V: Wenst u te verklaren?
A: Ik wens niet te verklaren totdat ik met een advocaat gesproken heb.

De verdachte,
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Nadat de verdachte zijn verklaring was voorgelezen verklaarde hij
daarin te volharden en ondertekende deze.
Ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 20:24 uur.
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te Leidschendam, op 21 januari 2011.

p ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT ZOETERMEER
BUREAU WEGSTAPELPLEIN
BP 1 WEGSTAPELPLN

Registratienummer : PL1551 2011015667-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: zondag 23 januari 2011

Hoofdincident

Registratienummer
2011015667
HKS-nummer
PL1514.514.2011.270
Titel
: Arr:
Maatschappelijke klasse
Openlijke geweldpleging tegen goederen
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.41 uur
Pleegdatum / tijd
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.15 uur
Plaats voorval
Stationsplein te 's-Gravenhage
Soort locatie
Openbare weg/-water
Verbalisanten
Bp 1 Wegstapelpin,
Politie Haaglanden

Bpz B Delft
Bpz B/F Ypenburg
L'Veen
Betrokken persoon

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: 24799849
: .111111111110

41111111111111S
in Nederland
: Man

,^..

.

W

^^

,,,^^,^

: Verdachte

Toelichting bij incident

Werd de verdachte tijdens de studentendemo aangehouden terzake het
gooien van eieren naar de Mobiele Eenheid.
Iom de reco van de maatregelen werd besloten de verdachte hiervoor een
mini pv te geven terzake baldadigheid.
Zaak door mij meegenomen naar het bureau om het af te handelen. Mini
incl alle formulieren ingeleverd bij hkd zoetermeer.
Dit betreft;
-kennisgeving van bekeuring
-foto van de verdachte
-Proces-verbaal van gesprek verdachte ivm salduz
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-Arrestantenkaart
-kleurencopie rijbewijs verdachte

Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

Aanhouding Verdachte
vrijdag 21 januari 2011 te 18.41 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.15 uur
Stationsplein te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
, Bpz B Delft
Bpz B/F Ypenburg
L'Veen
(man) , geboren o
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokken persoon

^^^,^^
^^^,^^^^
^^^^

rol verdachte,
kaartnummer 24799849
Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.43 uur
Pleegdatum / tijd
Op vrijdag 21 januari 2011 te 18.15 uur
Plaats voorval
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
Bpz B/F
Ypenburg L'Veen, Regio Haaglanden
Betrokken persoon
411111111111111111man), geboren op
burgerservicenummer
AMMOMMOO1, nationaliteit Nederlandse,
MUM;
ol verdachte,
GBA-nummer
kaartnummer 24799849
....:. w .^,^.

- _• ^

Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant

: Heenzenden op Last Hovj
: vrijdag 21 januari 2011 te 20.41 uur
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 20.05 uur
: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
in Rech

Unit Rech Expertise
11
. w._,..^
(man) , geboren op a7177
burgerservicenummer

Betrokken persoon

nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
kaartnummer 24799849
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rol verdachte,

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DELFT / PIJNACKER / NOOTDORP
BUREAU DELFT
BPZ E DELFT

Registratienummer : PL1581 2011015635-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: maandag 24 januari 2011

Zelfstandige aktie

1
Volgnummer
Begeleiding demonstratie
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 17.57 uur
Tussen vrijdag 21 januari 2011 te 12.00
Pleegdatum / tijd
uur en vrijdag 21 januari 2011 te 18.00
uur
Boslaan te 's-Gravenhage
Plaats voorval
Openbare weg/-water
Soort locatie
75,:,;17,:_
Unit E
Verbalisanten
Rijswijk
Unit G Rijswijk
Bpz E Delft,
Politie Haaglanden
_ ,.,^
Handhaving Ypenburg L'Veen, Politie
Haaglanden
.

s^>

r^-^^ kf".`,_ ✓ ^

: .^

.^^

Betrokken personen

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres

Fo rrrt . nr : 860020
LFN112.0.2
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24799820

in Nederland

: Nederlandse
: 111.1111.11101M

: Betrokkene
24799825

Din Nederland
: Man
: Nederlandse
A
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Postcode plaats
GBA- nummer
Rol

: Betrokkene

: 247998 2 7

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

:0011111101000MOMMWM
in Nederland
: Man
:
: Nederlandse

: Betrokkene
24799831

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

in Nederland
: Man
AIIIIMMONOS
: Nederlandse

ANOMMOMOMMO
: Betrokkene

Toelichting bij zelfstandige aktie

Inzet

- _

___,r_

_ ..

-bij de studentendemo Malieveld.

Locatie Johanna Westerdijkplein:
In le aanleg zijde Leeghwaterplein en Hollands Spoor Waldorpstraat als
locatie ingericht. Aanbod Leeghwaterplein was nihil. Het 2e team er op
locatie HS bijgetrokken. Hier was de aanloop zeer groot.
Opvallend was dat demonstranten zeer vaak met spandoeken voorzien van
houten stokken ( soms metalen pijpen)naar het Westerdijkplein liepen.
Ter plaatste alles met stokken groter dan 2 cm in genomen en
vernietigd. Is hier vooraf goed over geco mmuniceerd?
Gezien de toestroom op het Malieveld. 1 team om 11.30 uur al die kant
op gestuurd en positie in laten nemen Koningskade nabij
poffertjeskraam.
Op het moment de stoet vanaf het J.Westerdijkplein om 12.00 vertrok
ook het 2e team laten verplaatsen. Positie ingenomen
Boslaan/Bezuidenhoutseweg. Dit was einde route demo. Voorkomen moest
worden dat lieden linksaf naar OCW zouden afbuigen. Geen
bijzonderheden.
Vervolgens met 2 teams positie gekozen loactie poffertjeskraam waar
een continue stroom van demonstranten was. Ook nu weer zeer veel
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materiaal, metname stokken en pijpen spandoen, ingenomen waar mee
geslagen kon worden.
- 1 persoon staande gehouden met een rugzak vol gekopieerde DVD's.
Gezien de kaft betrof het opruiend materiaal. Een aanhouding
voorgelegd aan HOP. deze besliste niet aan te houden. Persoon had
geweldsantecedenten maar stond nioet gesignaleerd.
Ivm problemen met invoer BVH dan maar in de vrije tekst de naam:
boren
in
.. ^

_

1 DVD bemachtigd voor de archieven! Ter beschikking gesteld aan BRI

was zeer opruiend aanwezig bij de afloop van de
- Verdachte
r
demo. Stond thy de poffertjeskraam en was eigenlijk de regisseur van
de oproer. Naam is genoteerd en hij heeft pv gekregen. Aanhouden was
op dat moment gezien de situatie niet mogelijk.
I
onden het nodig om luide muziek af te spelen en
daarmee op 1 meter voor de linie Me te gaan staan. Deze weigerden na
waarschuwing de muziek uit te doen.
PV aangezegd.

vond het nodig om de collega's te beledigen met
kankerjood. Hij is ivm omstandighedem kort op straat afgehoord en
krijgt PV.
Verder een aantal maal met
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
BUREAU VREEMDELINGENPOLITIE
BDF/S VRP

Registratienummer : PL15J6 2011015692-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

: dinsdag 25 januari 2011

Opmaak datum

^_

Hoofdincident

Registratienummer
HKS -numme r
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

2011015692
PL1512.512.2011.432
Arr •
Overige delicten openbare orde
vrijdag 21 januari 2011 te 19.20 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.21 uur
Plein te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
Ploeg 6 de
4--N"
Heemstraat

AIROMMINNINMEMW Bpz F Westland
Bpz B Hoefkade
Unit B
Rijswijk
, Bdf/S Vrp,
- --Politie Haaglanden

Bpz H J
Hendrikstraat
Betrokken persoon

: 24799863

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

:

in Nederland
: Man
: Nederlandse

: Verdachte

Toelichting bij incident

Op vrijdag 21 januari 2011, te 16:21 uur, is verdachte V. Veen
aangehouden. V. Veen had een rookbom gegooid richting de ME.
Uiteindelijk beslistte de PPSer dat hij een kennisgeving van bekeuring
kreeg voor baldadigheid. Verdachte bekende en heeft vervolgens de
bekeuring uitgereikt gekregen en is heengezonden om 20:10 uur.
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Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: Aanhouding Verdachte
:.

:
:
:
:
•

Betrokken persoon

vrijdag 21 januari 2011 te 19.20 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.21 uur
Plein te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
Bpz F Westland
Bpz H J
Hendrikstraat
man),
_
geboren o
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
rol verdachte, kaartnummer
24799863

Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 19.21 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 17.48 uur
Pleegdatum / tijd
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Bpz H J
Verbalisant
Hendrikstraat, Regio Haaglanden
Betrokken persoon
te
geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA- numme r
rol verdachte, kaartnummer
24799863
^,.

Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant

Onderzoek Overig
Rookbom
vrijdag 21 januari 2011 te 19.46 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.22 uur
Plein te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
^^^^
Unit B
^
Rijswijk
^

Toelichting bij actie
Gooien van een rookbom naar de me.

Aktie volgnummer 5 aangemaakt onder incident

Heenzenden op Last Hovj
Maatschappelijke klasse
_
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 20.51 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 20.10 uur
Pleegdatum / tijd
: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
Plaats voorval
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
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) , Unit B
Rijswijk, Regio Haa• landen

Verbalisant
Betrokken persoon

geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
rol verdachte, kaartnummer
24799863
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POLITIE HAAGLANDEN

DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT
BPZ H J HENDRIKSTRAAT

Proces-verbaalnummer

: PL1512 2011015692-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

^^^^
^^^^, ,_._

Betreft aanhouding van

,

^

^^^^^
^^^^^
^
, ^^^^

Parketnummer

^' hoofdagent,
hoofdage t, Bpz H
t7^ ^^^ .^^.....^. \\ ,,._,_,,^; ::.
hoofdagent, Bpz F
J Hendrikstraat, Politie Haaglanden en
Westland, Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
Wij,
^ ► verbalisanten,

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.21 uur, hielden wij,
verbalisanten, op het Plein te 's-Gravenhage, als verdachte aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats

'n Nederland
• Man
: Nederlandse

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 131 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.21 uur waren wij, als leden
, 3.
van een
an politie Haaglanden_
1
gekleed e belast met de maatregelen rondom de studentendemonstratie
in het centrum van 's-Gravenhage.

n

-

flr

.

Op laats genoemd tijdstip stonden wij op het Plein te 's-Gravenhage.
Aldaar stond ter hoogte van het Mauritshuis een groep van ongeveer 500
a 600 personen. Wij zagen dat er tussen de doorsteek naar het
Binnenhof een linie stond van de mobiele eenheid. Deze linie stond er
om te voorkomen dat de groep demonstranten het binnenhof op zouden
lopen. Wij zagen dat deze collega?s een helm, schild en lange
wapenstok droegen. Wij zagen dat de groep demonstraten dicht tegel
elkaar voor de linie mobiele eenheid stonden. Wij zagen dat er
geregeld vanuit de groep eieren, blikjes, flesje en onbekend gebleven
voorwerpen gegooid werd richting de mobiele eenheid. Ik verbalisant
zag meerdere malen dat een collega van de mobiele eenheid
werd geraakt door bovengenoemde voorwerpen.
Wij hoorden dat de groep demonstraten luidkeels aan het schreeuwen
waren. Wij zagen dat de demonstraten met spandoeken stonden. Wij zagen
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dat de collega's van de mobiele eenheid meerdere malen een charge
maken. Wij zagen dat de demonstraten hierop weg rende. Verder zagen
wij dat er meerdere onbekend gebleven voorwerpen werden gegooid naar
de collega's van de mobiele eenheid.
Wij zagen dat een blanke man gekleed in een zwarte jas, met
Wij zagen dat de man op een afstand van
ongeveer vijfentwintig meter stond verwijderd van de collega's van de
mobiele eenheid. Wij zagen dat de man achter een hek stond. Dit hek is
geplaatst aan de zijkant van de ingang naar de parkeergarage. Wij
zagen dat de collega's van de mobiele eenheid een charge maakte,
kennelijk om de groep demonstranten te verwijderen. Wij zagen dat de
man een voorwerp gooide in de richting van de chargerende collega?s
van de mobiele eenheid. Wij zagen dat er vanaf het voorwerp een
onbekende substantie kwam. Dit was duidelijk zichtbaar toen het
voorwerp door de lucht vloog. Wij zagen dat het voorwerp, gelijkende
op een langwerpig voorwerp, door de lucht vloog. Wij zagen dat het
voorwerp tussen de rennende demonstranten viel. De afstand tussen ons
verbalisanten en de man was ongeveer tien meter. Hierop zijn wij naar
de man gelopen. Wij pakten de man te 16.21 uur vast en deelde hem
luidkeels mede dat we van de politie waren en dat hij was aangehouden.
Wij pakten de man vast middels een aangeleerde controle techniek en
trachtte hem te verplaatsen naar het voertuig.
Ik verbalisant
z•elde dat de verdachte zijn linkerarm los
probeerde te trekken. Ik zei luidkeels tegen de verdachte dat hij
moest meewerken en zijn arm moest ontspannen. En als hij dit niet deed
een klap zou krijgen. Ik voelde dat de verdachte zijn arm nog steeds
niet ontspande en zijn arm nog steeds los probeerde te trekken. Ik gaf
de man met, platte hand een tik in het gelaat. Daarbij zei ik luidkeels
tegen de man dat hij moest meewerken. Ik hoorde de man zeggen:" Okay,
ik loop mee". Wij hebben de man middels aangeleerde controle
technieken verplaatst naar het voertuig.
De verdachte is door de collega van arrestantenzorg in een voertuig
geplaatst en overgebracht naar het hoofdbureau van politie.
De verdachte weigerde zijn persoonsgegevens op te geven die nodig
waren voor het invullen van de aanhoudingskaart.
Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Overige
delicten openbare orde en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
Rechtsbij stand politieverhoor

De verdenking van de verdachte valt onder de categorie B-zaken zoals
genoemd in de Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor van het College
van procureurs-generaal.
__
Ik, verbalisant°
deelde de verdachte mee, dat hij:
kosteloos recht heeft op consultatiebijstand door een raadsman
voor de aanvang van het verhoor
ook afstand kan doen van dat recht
in plaats van een toegewezen raadsman een zelf gekozen raadsman mag
consulteren
Verdachte verklaarde geen raadsman te willen consulteren, omdat
verdachte verklaarde geen gebruik te willen maken van een raadsman.
Wij hebben aan de verdachte geen schriftelijke informatie uitgereikt
over de rechtsbijstandsregeling politieverhoor.
Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
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_

justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te
17.35 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste
aan de hulpofficier van justitie,
inspecteur, Bpz F Westland, Regio Haaglanden.
Deze gaf op vrijdag 21 januari 2011 te 17.48 uur het bevel de
verdachte op te houden voor onderzoek.
^.... :.,

Waarvan door ons op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

^
^;^;^ ,
^.

^^\
,

^ ^ ^ ^ ..^^^..
^ ^^^^ , ,. ... _ _ ^^

p ambtsbelofte

ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT RIJSWIJK / WESTLAND
BUREAU RIJSWIJK
UNIT B RIJSWIJK
Telefoon 09008844

Proces -verbaalnummer

: PL1561 2011015692 4
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

ik, verbalisant,
hoofdagent, Unit B Rijswijk,
Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Bevindingen
Op woensdag 21 januari 2011, omstreeks 16.21 uur, bevond ik mij,
:3 oofdagent, unit B Rijswijk, van Politie Haaglanden,
in burger gekleed en belast met de veiligheid van de openbare, op de
manifestatie dat op het Malieveld in de gemeente ?s-Gravenhage heeft
plaats gevonden. De manifestatie betrof een demonstratie van
Studenten.
Nadat de manifestatie uit de hand was gelopen op het Malieveld en de
studenten richting Het Plein waren gelopen, zag ik verbalisant, dat de
menigte voor de ingang van het Binnenhof begonnen te verzamelen. Ik
verbalisant, zag dat er steeds meer mensen bij kwamen. Ik verbalisant,
schat het aantal mensen op een paar honderd man.
Ik verbalisant, zag dat op een gegeven moment de situatie gri mmig werd
en dat er voorwerpen naar de politie werden gegooid waaronder
vuurwerk. Ik verbalisant, hoorde een harde knal dat afkomstig was van
vuurwerk. Ik verbalisant ben gaan zoeken naar degene die vuurwerk aan
het gooien waren. De situatie begon op dat moment al uit de hand te
lopen. Er werd door de Mobiele Eenheid ingegrepen.
Op een gegeven moment zag ik verbalisant een blanke jongen met een
naast de ingang van de parkeergarage staan. Ik
verbalisant, bevond me op een afstand van ongeveer 3 meter van deze
jongen. Ik verbalisant, zag dat deze persoon een cilindervormig
voorwerp in zijn handen had. Het voorwerp was ongeveer 30 centimeter
lang en vermoedelijk beige van kleur. Ik verbalisant, zag dat deze
persoon iets bukte en vervolgens zag ik dat er rook uit het voorwerp
kwam.
Ik verbalisant, zag dat deze persoon het voorwerp richting de
collega's van de Mobiele Eenheid gooide die voor het Binnenhof in
linie stonden. Ik, verbalisant, heb vervolgens tegen de aanwezige
aanhoudings eenheid aangegeven dat deze persoon aangehouden kon worden
voor het gooien van een rookbom. Ik verbalisant, zag dat deze persoon
gelijk werd aangehouden. Ik verbalisant, zag dat er ernorm veel rook
vrijkwam waardoor mensen genoodzaakt waren weg te rennen. Ik
verbalisant, kreeg een branderig gevoel van de rook in mijn longen die
ik had ingeademd. Tevens begonnen mijn ogen te tranen".
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Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te Rijswijk Zh, op 21 januari 2011.

nutt
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POLITIE MAAGLANDEN
F-PLOEG
BUREAU LAAK
OPSPORING 1 LAAK

Registratienummer : PL1531 2011015651-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum

: vrijdag 21 januari 2011

Hoofdincident
: 2011015651
Registratienummer
Titel
: Arr:
Overlast vuurwerk (zonder gevolgen)
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.16 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.30 uur
Pleegdatum / tijd
Plein te Ts-Gravenhage
Plaats voorval
Openbare weg/-water
Soort locatie
Bpz C
Verbalisanten
Leidschendam /Voorburg
Opsporing 1 Laak,
t"
Politie Haaglanden
^^^
^ •ti^^
c^^-,..,:

^^
^^

Toelichting bij incident
M•,^,
^
^dat een
u
"Tijdens het studentenprotest op het Plein zag
, vuurwerk afstak en dit op het Plein de
persoon, droeg
parkeergarage ingooide.
Hierop volgende een zeer harde knal.
Ik
zag dat het een vuuwerkobject betrof gelijkend op dat
van een toffee.
Het is bekend dat dit soort vuuwerk illegaal is en afkomstig is uit
Belgie.
Op het Plein deze persoon aangehouden voor het afsteken van illegaal
vuuwerk.
.•

...,,,,r.^.::..__•.•._„

Afhandeling: Door recherche op het HB is besloten dat deze persoon een
bekeuring kreeg voor het afsteken van vuurwerk buiten de daarvoor
bestemde tijd.

Aktie volgnummer 2 aangemaakt
:
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum / tijdstip kennisname :
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

Betrokken persoon

r'orrn. nr : 860069
LFN112.0.2
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onder incident
Aanhouding Verdachte
_._•^. ^^ ^^:;^.

.

vrijdag 21 januari 2011 te 18.16 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.30 uur
Plein te Ts-Gravenhage
Openbare weg/-water
, Bpz C
Leidschendam /Voorburg
Opsporing 1 Laak,
Politie Haaglanden
geboren op

burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, 411111111173
u
rol verdachte, kaartnummer
24799824
Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 18.16 uur
Pleegdatum / tijd
Op vrijdag 21 januari 2011 te 17.25 uur
Plaats voorval
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Opsporing 1
Verbalisant
Laak, Regio Haaglanden
Betrokken persoon
ani, geboren op

^_. .

burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
GBA-nummer
,,,..
^:..:........,:^_.^^^,..
rol verdachte, kaartnummer
24799824
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - L
BUREAU ZUIDERPARK

- ESCAM

BPZ C ZUIDERPARK

Proces-verbaalnummer

: PL1533 2011015618-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

: Arr:

Onderzoek
Betreft aanhouding van
Parketnummer

it hoofdagent, Bpz C
Oin_
.
z
Zuiderpark, Politie Haaglanden en
r
brigadier, Bpz G Leidschendam/Voorburg, Politie Haaglanden, verklaren
het volgende:
Wij, verbalisanten,

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.05 uur, hielden wij,
verbalisanten, op de Rijnstraat , 2515 XP, Ts-Gravenhage, als verdachte
aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

:

0

: 101iii

in

: Man
: Nederlandse

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 424/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 16:00 uur bevonden wij,
verbalisanten, ons in burger gekleed en deel uitmakend van een
van politie Haaglanden in de Rijnstraat te
's-Gravenhage. Wij waren belast met een demonstratie van studenten waar
duizenden mensen op af waren gekomen. De demonstratie was op dat moment
reeds afgelopen en het merendeel van de demonstranten was in de richting
van het Centraal Station gelopen. Wij zagen dat er voor het ministerie
van onderwijs, cultuur en wetenschappen, gevestigd aan de Rijnstraat
tegenover het Centraal Station een paar honderd demonstranten bleven
hangen. Wij hoorden dat zij leuzen riepen in de richting en gericht aan
genoemd ministerie. Wij zagen dat er tussen het ministerie en de
demonstranten een linie stond van collega's in het blauw en bikers. Wij
zagen en hoorden dat de sfeer grimmiger werd en dat de mobiele eenheid
op een gegeven moment in compleet tenue een linie vormde tussen het
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mininsterie en de demonstranten. Wij zagen en hoorden dat er diverse
vodrwerpen waaronder zwaar vuurwerk en blikjes bier en frisdrank inde
richting van de mobiele eenheid werd gegooid. Wij zagen dat een van de
demonstranten leuzen bleef schreeuwen in de richting van de me linie. Wij zagen dat deze jongen, welke in het gezelschap was van een meisje,
een agressieve houding aannam tegen de leden van de mobiele eenheid. Wij
zagen dat de mobiele eenheid zich in linie voorwaarts bewoog teneinde de
demonstranten te doen bewegen zich te verwijderen van het plein voor het
ministerie. Wij zagen dat genoemde jongen een voorwerp, gelijkend op een
flesje frisdrank, met kracht in de richting van de leden van de mobiele
eenheid gooide. Wij zagen en hoorden dat de jongen hierbij nog steeds
leuzen in de richting de leden van de mobiele eenheid bleef schreeuwen.
Wij zagen dat de afstand tussen de jongen en de linie mobiele eenheid
ongeveer 6 meter bedroeg.
Het signalement van de jongen was:
getinte jongen, ongeveer 18 jaar oud, ongeveer 1,65 meter lang, kort
zwart haar, droeg een zogenoemde arafat skiaal.
Hierop hebben wij op 21-1-2011 te 16:05 uur de jongen, welke later opgaf
te zijn genaamd:
geboren o
aangehouden terzake openbaar geweld, gepleegd tegen personen.
i tegen ons
Tijdens zijn aanhouding hoorden wij dat verdachte
zei;"Waarom is dit? Het was maar een flesje. Dat komt toch niet hard
aan?"

Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van
Vandalisme/baldadigheid en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
Rechtsbijstand politieverhoor

De verdenking van de verdachte valt onder de categorie A-zaken zoals
genoemd in de Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor van het College
van procureurs-generaal.
ik, verbalisant r
deelde de verdachte mee, dat hij:
kosteloos een raadsman krijgt toegewezen voor consultatiebijstand
voor de aanvang van het verhoor
in plaats van een toegewezen raadsman, voor eigen rekening, een zelf
gekozen raadsman mag consulteren
Verdachte verklaarde een gekozen raadsman

e willen consulteren.

De gekozen raadsman is op vrijdag 21 januari 2011 om 11.11 uur ingelicht
over de wens van de verdachte.
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Proces-verbaalnummer PL1533 2011015618-2

Wij hebben de verdachte ' s chriftelijke informatie in de N taal uitgereikt
over de rechtsbijstandsregeling politieverhoor.
Aanvullende opmerkingen verbalisanten:

Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte,. ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de•plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan 35,
2585 BG 's-Gravenhage; waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te 16.50 uur
aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid aan de
inspecteur, Bpz G
_ ^_•_, ..^;,^^ ^
hulpofficier van justitie,
Leidschendam/Voorburg, Regio • Haaglanden.
Deze gaf op vrijdag 21 januari 2011 te 16.56 uur het bevel de verdachte
op te houden voor onderzoek.
Waarvan door ons op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed is opgemaakt
dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage, op
25 januari 2011.

^^ ^,^^^
^^^\^^ c\\
^m
\ ' ..

, \\i

p ambtsbelofte

Jp

ambtseed

^
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU ZUIDERPARK
BPZ C ZUIDERPARK

Registratienummer : PL1533 2011015618-2

Meldingsformulier consultatiebijstand

:'264
2501 CG 's-Gravenhage
: 09008844

Postbus
Telefoon
FAX-nummer
Plaats + datum

's-Gravenhage, 25 januari 2011

Op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 16:05 uur is aangehouden:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

AMINIbrin
: Man

R

: Nederlandse

ai

Zaaksnaam
Strafbaar feit

: Arr:
: artikel 424/1 Wetboek van Strafrecht
(Baldadigheid tegen goederen op voor het
publiek toegankelijke plaats [00839-1])

Categorie feit

: A

Contactpersoon politie
Telefoonnummer
Bezoek- en verblijfplaats
verdachte

: Arrestantenzorg Hoofdbureau,
Burgemeester Patijnlaan 35,
'S-Gravenhage

Zijn er beperkingen opgelegd
: Nee
aan de verdachte?
Zijn er medeverdachten
ingesloten?

: Nee

Geeft de verdachte
verslavingsproblemen aan?

: Nee
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Geeft de verdachte
(psychische) problemen aan? : Nee
Welke taal spreekt de
verdachte?
Is een tolk gewenst?

Form. nr : 860068
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POLITIE HAAGLANDEN
BUREAU SEGBROEK
FAHRENHEITSTRAAT 192 'S-GRAVENHAGE

Proces-verbaalnummer

: PL1524 2011015629-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

Betreft aanhouding van
Parketnummer
j41111111111111phoofdagent, Opsporing 1
Wij, verbalisanten,
Segbroek, Politie Haaglanden en _
hoofdagent, Bpz H J Hendrikstraat, Politie Haaglanden, verklaren het
volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.35 uur, hielden wij,
verbalisanten, op Lange Voorhout ter hoogte van nu mm er 1, 2514 EA,
's-Gravenhage, als verdachte aan:
Verdachte
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

. 4111IMMOMI in Nederland
: Man
: Nederlandse
: 481.0•11.1111

Grond aanhouding
Op heterdaad als verdachte van: artikel 141/1 Wetboek van Strafrecht
juncto artikel 141/2/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen
Wij, verbalisanten, maken deel uit van et

wanordelijkheden na daartoe bekomen opdracht.
Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:30 uur bevonden wij,
verbalisanten, ons op het Korte Voorhout te 's-Gravenhage. Wij,
verbalisanten, waren aldaar in verband met ongeregeldheden die waren
uitgebroken naar aanleiding van een demonstratie van studenten. Deze
demonstratie was begonnen op het Malieveld te 's-Gravenhage en
demonstratie ging verder op het Plein nabij het Binnenhof. Na enkele
charges van de mobiele eenheid werden de demonstranten uiteen gedreven
in diverse richtingen waaronder richting het Korte Voorhout.
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16:30 uur liepen wij, verbalisanten,
over het Korte Voorhout komende uit de richting van het Binnenhof en
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gaande in de richting van het Malieveld te 's-Gravenhage.
Omstreeks 16:34 uur werden wij, verbalisanten, aangesproken door twee
leden van de .-::.:;
_'onder het verbalisantennummerav, en
Zij deelden ons, verbalisanten, mede dat twee personen konden
worden aangehouden ter zake openlijk geweld. Deze twee personen hadden
het openlijk geweld gepleegd nabij het Plein en Binnenhof. Wij,
verbalisanten, zagen dat de twee leden van de Verkenningseenheid wezen
naar de twee personen. Wij, verbalisanten, zagen dat deze twee
personen het volgende signalement hadden:
1) man, leeftijd +/- 20 jaar,
2) man, leeftijd +/- 20 jaar,

O'.

Deze twee leden van dei
mede dat dit de juiste personen betrof.
'

deelden ons, verbalisanten

Hierop hebben wij, verbalisanten, de verdachte (persoon 1) op vrijdag
21 januari 2011 te 16:35 uur ter zake openlijk geweld aangehouden
middels een haakprocedure.
Later gaf deze verdachte op te zijn:
geborer.

Cautie
Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Openlijke
geweldpleging tegen personen en dat hij niet tot antwoorden verplicht
was.
Rechtsbijstand politieverhoor
De verdenking van de verdachte valt onder de categorie B-zaken zoals
genoemd in de Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor van het College
van procureurs-generaal.
Ik, verbalisan t
deelde de verdachte mee, dat hij:
kosteloos recht heeft op consultatiebijstand door een raadsman
voor de aanvang van het verhoor
ook recht heeft op verhoorbijstand door die raadsman of van een
vertrouwenspersoon
ook afstand kan doen van dat recht op consultatiebijstand en dat
hij dan tevens afstand doet van verhoorbijstand door die raadsman
in plaats van een toegewezen raadsman, voor eigen rekening, een
zelf gekozen raadsman mag consulteren
Verdachte verklaarde geen raadsman te willen consulteren, omdat niet
nodig.Verdachte verklaarde geen gebruik te willen maken van
verhoorbijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon, omdat niet
nodig.
Wij hebben de verdachte schriftelijke informatie in de Nederlandse
taal uitgereikt over de rechtsbijstandsregeling politieverhoor.
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Proces-verbaalnummer PL1524 2011015629-2

Identificatie

De verdachte identificeerde zich met een geldige identiteitskaart. Een
kopie van deze identiteitskaart zal worden bijgevoegd.
Onderzoek kleding

Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 9, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 aankwam.
Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie, _
inspecteur, Bpz D Segbroek, Politie Haaglanden.
Deze gaf op vrijdag 21 januari 2011 te 17.30 uur het bevel de
verdachte op te houden voor onderzoek.

=

Waarvan door ons op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

p ambtsbelofte

ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
BUREAU SEGBROEK
FAHRENHEITSTRAAT 192 'S-GRAVENHAGE
Telefoon 09008844

Proces - verbaalnummer

: PL1524 2011015629 5
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

Ik, verbalisant,
hoofdagent, Opsporing 1
Segbroek, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:

Ik, verbalisant, maak deel uit
wordt ingezet bij
wanordelijkheden na daartoe bekomen opdracht.

Op vrijdag 21 januari 2011 te 16:35 heb ik, verbalisant en collega
zijnde hoofdagent van politie Haaglanden, de
verdachte INDOMEMMEMOOK in opdracht van leden (verbalisantennummers
van defeillinffiliffilralla ter zake openlijke
geweldpleging op het Lange Voorhout te 's-Gravenhage te 16:35 uur
aangehouden.
De verdachte gaf mij, verbalisant, later op te zijn:
, geboren

Op zaterdag 22 januari 2011 bekeek ik, verbalisant, de internetsite
REGI015.nl. Het is mij, verbalisant, bekend dat fotografen van REGI015
foto's maken van ongeregeldheden die plaats vinden in Den Haag en op
deze internetsite plaatsen.
Op de internetsite WWW.REGI015.NL zag ik, verbalisant, dat er 156
foto's waren gemaakt door diverse fotografen van REGI015.
Op de internetsite WWW.REGI015.NL zag ik, verbalisant, dat er twee
= met de aangehouden
foto's van mij, verbalisant, met
°'
waren gemaakt en op deze site waren geplaatst.
verdachte
waren
Ik, verbalisant, zag dat deze twee foto's
gemaakt door Alimmommippmams
Ik, verbalisant, herkende mij zelf op beide foto's alszijnde de
verbalisant, die links op de foto staat. Ik, verbalisant, herkende
mijn collega01.11010bop beide foto's alszijnde de verbalisant, die
rechts op de foto staat. ik, verbalisant, herkende de verdachte
fr=°?`'
die in het midden van mij, verbalisant, enc
staat afgebeeld alszijnde de verdachte die ik, verbalisant, op vrijdag
21 januari 2011 te 16:35 uur ter zake openlijke geweldpleging op het
lange Voorhout had aangehouden op aanwijzing van leden van de
Mijn gezicht is op beide foto's door de fotograaf enigzins onherkenbaar
gemaakt daar ik werk bij í
í
:;:;<r 111111111111111111111k0,:'', binnen
het politie korps Haaglanden. Deze onherkenbaarheid wordt aangebracht,
om herkenning te voorkomen van leden van dez
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU HOEFKADE
BPZ B HOEFKADE
Telefoon 09008844

Proces -verbaalnummer

: PL1514 2011015629 6
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

_ &, agent, Bpz B Hoefkade, Politie
Wij, verbalisanten, Haaglanden ert611,mmmi.
hoofdagent, Ploeg 6 de Heemstraat,
Politie Haaglanden, verklaren het volgende:

Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:20 uur, maakten wij deel uit
rdt ingezet op moment van
van de'°-.^r.
Deze
bestaat uit mensen
dreigende u
eli:'?'
in

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:20 uur, bevonden wij ons op
het Plein te 's-Gravenhage. Wij stonden op dat moment voor de ingang
van het Binnenhof tussen de demonstrerende studenten. Wij voelde dat
de sfeer gespannen werd. Wij merkte dit door het feit dat de
demonstranten zich begonnen te bewegen en er goederen in de richting
van de mobiele eenheid werden gegooid.
Wij zagen dat de . mobiele eenheid op linie stonden voor het Binnenhof
zodat de menigte deze niet kon betreden.
Op het moment dat de mobiele eenheid een charge uitvoerde in de
richting van de Lange Houtstraat zagen wij de totale menigte zich in
die richting bewoog.
Gekomen op de Lange Houtstraat, ter hoogte van cafe de Dansig, zagen
wij drie manspersonen bij elkaar. Wij zagen dat deze mannen zeer
actief met elkaar in de weer waren. Wij hoorden dat ze met woord en
gebaar de confrontatie zochten met mobiele eenheid die in de Lange
Houtstraat op linie stonden.
Naar later bleken dit te zijn:

geboren op

geboren o
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en

geboren op
en van
Het drietal viel ons tevens op omdat wij zagen dat
uit een fietsenrek, een tweetal op slot staande fiest, pakte
en deze midden op de rijbaan plaatste voor de linie van de mobiele
eenheid.
Wij zagen dat het drietal vervolgens door de Lange Houtstraat in de
richting van het Korte Voorhout liepen. Wij zijn hun blijven volgen en
niet meer uit het zicht verloren.
Op het moment dat wij op het Korte Voorhout liepen kwamen wij collega
ptoopowerniffenif
tegen. Hij is tevens lid van de
van de politie Haaglanden.

mi

Wij hoorden dat hij zei dat de personen waar wij achter liepen konden
worden aangehouden.
Hierop is via de gebruikelijke wijze de aanhoudingseenheid van de
regio politie Haaglanden in kennis gesteld. Wij zagen dat diverse
leden van de aanhoudingseenheid de drie juiste personen aan hield en
afvoerde richting hun bus.
Op het moment dat de verdachta r anNalairaerd aangehouden had hij
het volgende signalement:
iO met
Hij droeg een gimill.MMONIMMIllk, een dalling
. Deze
daaronder een
Tevens had hij eeninNOMMONINNIMIMO

Van deze aanhouding door de aanhoudingseenheid is een foto gemaakt
door persfotograaf''
ANIA Deze foto heeft hij gepubliceerd
op de website www.regio15.n1 Deze foto is terug te vinden op de
;;. .-L2,
website onder nummer
en t

Waarvan door ons op ambtseed respectievelijk ambtsbelofte is opgemaakt
dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage,
op 26 januari 2011.

op ambtseed

op ambtsbelofte
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Zie foto: Regio15.n1

foto

MOM
Image

Zie foto: Regiol5.nl foto 4.
deliMMIVINNOMPP
Image

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 23 januari 2011.

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU LOOSDUINEN
OPSPORING 1 LOOSDUINEN
Telefoon 09008844

Proces-verbaalnummer

: PL1534 2011015629-7

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

hoofdagent, Opsporing 1
Ik, verbalisant, Loosduinen, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op 23 januari 2011, omstreeks 16.20 uur, heb ik een onderzoek
ingesteld, op locatie de Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage waarbij het volgende is bevonden:
Relevante acteurs

(man),
te
Aommommlik burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Verdachte

geboren

opiuMMINIMMENNIMP

GBA-nummer dmivelM
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011, om 18:10 uur bevond ik, verbalisant, mij
in de sporthal van het Hoofdbureau van politie. Ik deed daar dienst
als rechercheur om de werkzaamheden ten aanzien van de
studentendemonstratie af te handelen.
Op dit tijdstip werd mij door een leidinggevende verzocht de zaak
af te handelen.
=;' toe en stelde mij voor.
Hiertoe liep ik naar verdachte
Ik zag dat verdachte _was gekleed in

p-dat hij werd verdacht van openlijke
Ik vertelde verdachte .
geweldpleging. Verdachte 10.11110 had aangegeven geen gebruik te
willen maken van een raadsman.
,l zeggen dat hij op straat liep en
Ik hoorde verdachte
plotseling werd aangehouden en dat hij niets had gedaan.

_:

°` idat ik een en ander ging uitzoeken
ik, verbalisant, vertelde
en dan bij hem terug zou komen.
en ontstond er
Vervolgens sprak ik collega's van de ,gij:*,.>
en een andere
verwarring door de kleding van de verdachten 1
verdachte.
140 Ik, verbalisant, herkende WireptVz ambtshalve
van een eerdere aanhouding enkele maanden geleden en zag dat hij op
dat moment in de sporthal gekleed was
zie bijgevoegde foto's. Deze foto's zijn gemaakt op het
hoofdbureau van politie.
Omdat op dat moment niet duidelijk werd wat precies de rol was van AV

Form.nr: 922473 - PVBEVIN
LFN241.1.1

-- Blad 1

) welke een en
, mede omdat de collega's van de
ander aan waarnemingen hadden doorgegeven aan dg
4fk=4e
nog niet bereikbaar waren in verband met het voortduren van de
onrustige situatie rondom de demonstratie, is in overleg met een
heen te zenden.
leidinggevende besloten verdachte
;

=;„)

Op zondag 23 januari 2011 te 16:20 uur werd het volgende onderzocht en
bevonden;
In een proces-verbaal van bevindingen omtrent de aanhouding van
verdachtC,
, waarvan een duplicaat is bijgevoegd, staat
vermeld dat1.111.11 op het moment van het plegen van de strafbare
feiten en de aanhouding kort daarna, was gekleed in een

kans gezien om na
Kennelijk hebben de verdachte
erhun aanhouding van kleding te wisselen. Uit onderzoek bleek ook dat
beiden in dezelfde arrestantenbus zijn vervoerd en hier geen
rechercheur bij het vervoer aanwezig is geweest, vanwege het uit de
hand lopen van de demonstratie en het opschalen van het vervoer.
tijdens zijn
Op foto's van regio15.n1 bleek later dat
aanhouding was gekleed in e ï
ausimilMINNIMDeze foto's werden bij dit proces-verbaal gevoegd.
Op foto 1 en 2 is verdachte te zien op het moment van zijn
aanhouding,
Op de daarop volgende foto's is te zien dat verdachte_f
waarvoor inmiddels apart proces-verbaal is ingezonden,
draagt. Deze foto is gemaakt na hun aanhouding. Hieruit
blijkt dat beide mannen van kleding hebben gewisseld.
Dit blijkt ook uit de verklaring van verdachte
duplicaat is bijgevoegd.

'', waarvan een

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 20 februari 2011.

0
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG

Proces-verbaalnummer

: PL1534 2011015629-8

PROCES-VERBAAL

relaas

Ik, verbalisant,
verklaar het volgende:
Inzake gepleegde strafbare feit(en), Openlijke geweldpleging tegen
personen, heb ik het navolgende onderzoek ingesteld.
START ONDERZOEK
Op vrijdag 21 januari 2011 vond een studentendemonstratie plaats op
het Malieveld te Den Haag. Deze demonstratie liep uit de hand, waarna
de Mobiele Eenheid.
Tijdens de confrontatie met de Mobiele Eenheid werd door een drietal
verdachten stenen gegooid naar de Mobiele Eenheid (ME) en werd deze
gehinderd doordat zij fietsen voor de linie plaatsten.
OPBOUW DOSSIER
Het dossier werd opgebouwd conform modeldossier.
INBESLAGGENOMEN GOEDEREN
Er werden geen goederen inbeslaggenomen.
TERWEE
Er was geen materiele schade.
VERDACHTE 1
PERSOONSGEGEVENS
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Woonplaats
AANMERKEN VERDACHTE
als een van een drietal
Verdachte werd door de
gezien welke stenen gooiden naar de ME en deze hinderden in hun linie.
OVERLEG OFFICIER VAN JUSTITIE
Verdachte werd in eerste instantie op heterdaad aangehouden door de
aanhoudingseenheid. Omdat de omstandigheden voorafgaand aan de
aanhouding op dat moment niet duidelijk werden en verdachten van
kleding hebben gewisseld tijdens hun vervoer, waardoor onduidelijkheid
ontstond, werd NINNIIIIMMNIMMMIIIk weer heengezonden. Bij later
onderzoek bleek uit nieuwe feiten dat
wel degelijk
betrokken was bij genoemd incident.
Op vrijdag 18 februari 2011 te 16:34 uur werd contact opgenomen met de
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Nadat zij terzake dienende
Officier van Justitie
was ingelicht beval zij de aanhouding van verdachte
AANHOUDING
Op
LEGITIMATIE
Verdachte

te .... uur werd verdachte

aangehouden.

legitimeerde zich middels een geldig

SALDUZ
Verdachte werd gewezen op het recht voorafgaand aan zijn verhoor een
raadsman te raadplegen. Verdachte wenstte hiervan .... gebruik te
maken.
IN KENNIS STELLEN OUDERS
De .... van verdachte werd van zijn aanhouding in kennis gesteld.

INVERZEKERINGSTELLING
in verzekering
te
Verdachte '
erd op
gesteld.
De instanties werden op de gebruikelijke wijze op de hoogte gesteld.
OVERLEG OFFICIER VAN JUSTITIE
Op
te
uur was er contact met de Officier van
Nadat deze terzake dienende was ingelicht
Justitie
HEENZENDEN

IN KENNIS STELLEN OUDERS HEENZENDEN

LANDELIJK OVERDRACHTSFORMULIER
VerdachteCTIEWOMOis minderjarig. Derhalve werd een Landelijk
Overdrachtsformulier opgemaakt.
ANTECEDENTEN
Na onderzoek bij de herkenningsdienst van Politie Haaglanden, bleek
dat de verdachte wel voorkwam ter zake enig misdrijf.

ZAAK 1
PROCES-VERBAAL BEVINDINGEN
Omtrent de gedragingen van verdachte in confrontatie met de ME werd
een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door de
verkenningseenheid.
PROCES-VERBAAL BEVINDINGEN
Omtrent de eerste aanhouding van verdachte proces-verbaal van bevindingen opgemaakt.

• werd een

PROCES-VERBAAL BEVINDINGEN
Er werd een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt omtrent de
kleding van verdachte 4011MOOMMIONMPen een andere verdachte, waarmee
hij van kleding had gewisseld. Hierbij werden duplicaten toegevoegd
van enkele foto's en processen-verbaal.
VERHOOR VERDACHTE
te .... uur werd verdachte gehoord.
Op
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Hij verklaarde
SLUITEN ONDERZOEK
werd het onderzoek naar dit openlijke geweld afgerond
Op
en afgesloten.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 20 februari 2011.

op ambtseed
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
BUREAU REGIONALE RECHERCHE
OPERATIONELE TEAMS REG. RECHERCHE

Registratienummer : PL15J2 2011015699-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: woensdag 16 februari 2011

Hoofdincident

Registratienummer
HKS-nummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: 2011015699
: PL1512.512.2011.433
Arr:4111
: Belediging
: vrijdag 21 januari 2011 te 19.35 uur
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.01 uur
: Binnenhof te 's-Gravenhage
: Openbare weg/-water
. . (HGLGAST), Rotterdam
, Operationele
Teams Reg. Recherche, Politie Haaglanden
Opsporing
flagINORMINNIMOIMOINNIM
Karnebeek

Betrokken persoon

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: 24799866

: Man
['
: Nederlandse

:

1 1

: Verdachte

Toelichting bij incident

Zaak ibbaNININNINIM
Tijdens studentendemo werd de verdachte door collega's van Rotterdam
aangehouden tzv belediging.
Aangifte en getuigeverklaring is opgenomen in de aanhoudingskaart.
Verdachte is in concept gehoord.
I.o.m. PPS `""
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Registratienummer PL15J2 2011015699-1

zaak moet worden afgemaakt.
Verkort PV opgemaakt.
Summier PV verzonden naar PPS aan bureau 12. Daar wordt er een
geleidelijst aan verbonden en verder afgehandeld.
Middels de PPS =
een aantal verzoeken ontvangen om het PV aan
te passen.
In afwachting van ontvangst van het PV en de reactie van de PPS gaat
deze verder afgemaakt worden.
.,,

Aktie volgnummer 2 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
Datum / tijdstip kennisname :
Pleegdatum / tijd
:
Plaats voorval
:
Soort locatie
:
Verbalisant
:
Betrokken. persoon

onder incident
Aanhouding Verdachte
!

vrijdag 21 januari 2011 te 19.35 uur
Op vrijdag 21 januari 2011 te 16.01 uur
Binnenhof te 's-Gravenhage
Openbare weg/-water
.. . . (HGLGAST), Rotterdam
(man), geboren
opj

1 te

burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

GBA-numme4111,111011, rol verdachte,
kaartnummer.
Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 21 januari 2011 te 19.39 uur
Pleegdatum / tijd
: Op vrijdag 21 januari 2011 te 17.50 uur
Plaats voorval
: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
Bpz C Hoefkade
Betrokken persoon
(man), geboren
op
te Leiden,
burgerservicenummer`-illho
nationaliteit Nederlandse
,

rol verdachte,

GBA-nummer
kaartnumme
Aktie volgnummer 4 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
Datum / tijdstip kennisname :
Pleegdatum / tijd
:
Plaats voorval
:

onder incident
Heenzenden op Last Hovj

:

Soort locatie
Verbalisant
Betrokken persoon
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Op vrijdag 21 januari 2011 te 20.20 uur
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
(HGL04189), Fin Rech
Un
ech Expertise
(man), geboren
oplIMMOMMEIPe

alms

- Blad 2

Registratienummer PL15J2 2011015699-1

burger s ervicenummer
nationaliteit' Nederlandse,

gliMWOMIR

RIIMM

GBA-nummer rol verdachte,
kaartnumme
Aktie volgnummer 5 aangemaakt
:
Maatschappelijke klasse
Referentie
:
Datum / tijdstip kennisname :
:
Pleegdatum / tijd
:
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant

onder incident
Onderzoek Overig
Bevindingen aanhoudingskaart
maandag 24 januari 2011 te 09.06 uur
Op maandag 24 januari 2011 te 09.00 uur
Overgoo 4, 2266 JZ, Leidschendam, binnen
de gemeente Leidschendam-Voorburg
: Openbare weg/-water
Operationele
Teams Reg. Recherche, Politie Haaglanden

Toelichting bij actie
Omschrijving aanhoudingskaart.

Aktie volgnu mm er 6 aangemaakt
:
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname :
:
Pleegdatum / tijd

onder incident
Verhoor Verdachte
maandag 24 januari 2011 te 09.40 uur
Tussen vrijdag 21 januari 2011 te 18.35
uur en vrijdag 21 januari 2011 te 18.50

uur
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Betrokken persoon

: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG,
's-Gravenhage
: Bijzonder gebouw/terrein
, Operationele
Teams Reg. Recherche, Politie Haaglanden
(man), geboren
te
o.
burgerservicenummer_
nationaliteit Nederlandse,

Toelichting bij actie
Verdachte ontkend.
In concept gehoord.
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
BUREAU REGIONALE RECHERCHE
OPERATIONELE TEAMS REG. RECHERCHE
Telefoon 09008844

Proces verbaalnummer
-

: PL15J2 2011015699 5
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

ik, verbalisant, 111010MMINIIIM, brigadier, Operationele Teams
Reg. Recherche, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011 vond er op het malieveld te Den Haag en in
de directe omgeving hiervan, een landelijke studentendemonstratie
plaats.
Gezien de grootschalige inzet van politie-eenheden werd er gewerkt met
zogenaamde "aanhoudingskaarten/processen-verbaal.
Deze kaart wordt, bij aanhouding van een verdachte, op straat ingevuld
waarop de aangehouden verdachte wordt overgebracht naar een bureau van
politie.
Ten aanzien van de verdachteallIMINIVerd ook een
aanhoudingskaart/proces-verbaal opgemaakt.
De verdachte
werd aangehouden op het Binnenhof te Den Haag.
Samenvattend werd op deze aanhoudingskaart/proces-verbaal het volgende
vermeld:
Door verbalisant41101.11111111116werd aangifte gedaan van belediging. Zij
hoorde dat de verdachte
de navolgende woorden naar haar riep:
"Dikke Prop en Hoer"
Door verbalisantenemsmpenallEIMINOwerd de verdachte
ter zake van belediging aangehouden.
Door verbalisant 11111111111110werd een getuigeverklaring afgelegd.
Hij verklaard te hebben gehoord dat de verdacht4111101We navolgende
woorden riep: "Dikke prop, hoer jij bent echt een hoer"
Verder wordt door 41111111111110verklaard dat de verdachteilMW bij
deze uitingen in de richting van verbalisantlallwees.
De voornoemde aanhoudingskaart/proces-verbaal is bij dit
proces-verbaal van bevindingen gevoegd.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 24 januari 2011.

op ambtseed
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
BUREAU REGIONALE RECHERCHE
OPERATIONELE TEAMS REG. RECHERCHE

Proces-verbaalnummer

: PL15J2 2011015699-6

PROCES-VERBAAL
verho dact

: Verhoor verdachte

Betreft

brigadier, Operationele Teams
Ik, verbalisant,
Reg. Recherche, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011 te 18:35 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:

VIM

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA--numme r

:=111Wrow
:101111p
in Nederland

: Man
:

: Nederlandse

A111101111P'

De verdachte verklaarde:
"V: Je bent niet tot antwoorden verplicht.
A: Dat begrijp ik.
V: Je wordt verdacht van belediging.Wat kun je hierover verklaren.
A: ik heb ze niet beledigd.
V: Een vrouwlijke collega van de ME heeft verklaard dat je haar Dikke
Prop en Hoer hebt genoemd.
A:Ik stond vooraan bij de linie ik zag in de linie 3 MEers staan.
Ik zag dat het een kleine vrouw was, een MEer en een MEer met een.
bril
Ik zei tegen de MEer : "Voel je je wel veilig tussen iemand met een
bril en iemand van twee turven hoog."
Er kwamen toen 2 MEers aan en werd aangehouden met geweld. Mijn jas is
kapotgegaan. Het was buitenproportioneel geweld.
V: een andere collega heeft ook verklaard dat jij dikke prop en hoer
zei
A: Hoer zeker niet.
V: Wil je verder nog iets verklaren.
A: Wat ik heb gezegd vond ik niet beledigend."
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De verdachte,

Nadat de verdachte zijn verklaring had doorgelezen verklaarde hij
daarin te volharden en ondertekende deze in concept.
ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 18:50 uur.
Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 24 januari 2011.

op ambtseed
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Proces-verbaalnummer PL1512 2011015630-2

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT
BPZ H J HENDRIKSTRAAT

Proces-verbaalnummer

: PL1512 2011015630-2

PROCES-VERBAAL
aanhouding

: Arr:

Onderzoek
Betreft aanhouding van
Parkétnummer

brigadier,
11
Wij, verbalisanten,
Bpz H J Hendrikstraat, Politie Haaglanden en
1011111111,hoofdagent, Opsporing 2 J Hendrikstraat, Politie Haaglanden,
verklaren het volgende:

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.43 uur, hielden wij,
verbalisanten, op het Korte Voorhout te 's-Gravenhage, als verdachte
aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

Amimasing
Ammmumumir
: Man
:1
: Nederlandse

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 141/1 Wetboek van Strafrecht
juncto artikel 141/2/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 16.40 uur bevonden wij,
verbalisanten, ons op het Korte Voorhout te Den Haag.
Wij maakten deel uit van een aanhoudingseenheid van politie Haaglanden
en belast met de maatregelen voor de manifestatie van studenten op het
Malieveld.
Na de Manifestatie ontstonden er op diverse locaties in het centrum
van Den Haag ongeregeldheden.
Ook op het Plein waren ongeregeldheden geweest en hierbij had de
Mobiele Eenheid opgetreden.
De Mobiele Eenheid was hierbij bekogeld door meerdere personen.
De Mobiele Eenheid had hierbij opgetreden en de menigte vanaf het Plein
via de Lange Houtstraat het Korte Voorhout op in de richting van de
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Proces-verbaalnummer PL1512 2011015630-2

Bosbrug.
Op het Lange Voorhout op de Bosbrug werden wij, verbalisanten,
aangesproken door een collega welke deel uitmaakte van 4
van politie Haaglanden.
vertelde ons dat hij had gezien
Deze collega met kledingnummer 'k
dat twee jongens met voorwerpen naar de Mobiele Eenheid hadden gegooid
en dat die twee jongens op de Bosbrug tegenover de Mobiele Eenheid
stonden
Hierbij wees hij verdachte
aan.
Vervolgens hebben wij, verbalisanten, de verdachte aangehouden terzake
openlijk geweld en hem dit medegedeeld.

vim

Cautie
Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Openlijke
geweldpleging tegen personen en dat hij niet tot antwoorden verplicht
was.
Identificatie
De verdachte identificeerde zich met een geldige Nederlandse
identiteitskaart
Onderzoek kleding
Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 9, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding
Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Burgemeester Patijnlaan
35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari 2011 te
17.00 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie,
inspecteur, Bpz D Segbroek, Politie Haaglanden.
Deze gaf op vrijdag 21 januari 2011 te 17.14 uur het bevel de
verdachte op te houden voor onderzoek.
Waarvan door ons op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
wij sloten en ondertekenden te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

p ambtsbelofte

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN

DISTRICT ZOETER ME ER
BUREAU WEGSTAPELPLEIN
BP 1 WEGSTAPELPLN

Proces-verbaalnummer

: PL1551 2011015630-4

PROCES-VERBAAL
verho dact
Arr:
: Verhoor verdachte

Onderzoek
Betreft
Parketnummer

hoofdagent, Bp 1 Wegstapelpin, Politie
Ik, verbalisant,
Haaglanden, verklaar het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011 te 17:54 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

: Man
:
: Nederlandse
: 1.111111111.1111.

Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de verdachte mede waarvan
hij werd verdacht en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
De verdachte verklaarde:
"Vetgedrukte tekst betreft vragen c.q opmerkingen van de verbalisant.
Je weet dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Je hebt je
gelegitimeerd met een id kaart voorzien van documentnummer
Je hebt aangegeven dat je geen advocaat wenst te consulteren. Ik zie
Versta je de Nederlandse taal goed?
dat je bent geboren in
Ja

Hoe lang ben je in Nederland?
15 jaar
Hoe ben je naar Den Haag gekomen?
den
Met de trein met mijn vrienden
kwamen naar Den Haag voor de studenten demonstratie.
Waarom deed je daaraan mee?
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We

Proces-verbaalnummer PL1551 2011015630-4

Ik ben studentellinla in Den Bosch en wil hierna mijn master nog
halen. Daarom gaan de bezuinigingen mij aan.
Wat had je bij je toen je hierheen kwam?

Sleutels, eten en drinken, bivakmuts.
Waarom een bivakmuts?

Die heb ik altijd bij mij voor de kou. Als ik het koud heb dan zet ik
hem op. Niet in de bus ofzo maar op de fiets, als ik het echt koud heb
en het bij mij in de buurt is. Ik heb de bivakmuts vandaag helemaal
niet opgehad en ik was ook niet van plan om hem op te zetten.
Was je van plan om te gaan rellen?

Nee, helemaal niet. ik heb nooit iets met de politie gehad en dat
wilde ik zo houden ook.
Waar ben je dan geweest?

We gingen eerst naar het
iemand waarop stond "Kom
hele menigte liep achter
voor het plein bij de 2e
stond voor de ingang. We
werd omgewisseld voor de
paard. Dat werden Me'ers

Maliveld. Daar kreeg ik een pamflet van
om 16:00 uur naar het pannekoekenhuis". De
elkaar aan en we kwamen uiteindelijk terecht
kamer. Ik zag dat de politie al in linie
mochten er niet door. Ik zag dat de politie
ME. Dat goldt ook voor de politie op de
op een paard.

En toen?

Mensen reageerden op deze wisseling heel erg. Er werd geschreeuwd en
gejoeld. De menigte ging de ME uitdagen. ik zag dat ze neus aan neus
gingen staan. Mijn vrienden en ik deden daar niet aan mee. We bleven
wel staan om te kijken. Ik zag dat er een ei werd gegooid over de ME
heen. De ME kwma naar voren en de mensenmassa ging naar achter en
begon weer te schreeuwen. De ME sloeg hierbij. De massa begon spullen
over de ME te gooien. Dit waren o.a. melkflessen, manderijnen en
eieren. Mijn vrienden en ik gooiden niets.
En toen?

Ik zag dat er naast mij een groepje jongens stond. Dit waren er
ongeveer 4 of 5. Deze jongens waren allen blank. Ik zag dat de jongens
beige sjaals tot over hun neus getrokken hadden. Tevens hadden zij hun
capuchon over hun hoofd getrokken. Ik zag alleen maar ogen. Ik zag dat
deze jongens ineens de stenen uit de straat gingen halen. Ik vond dat
geen goed idee. De jongens leken mij geen studenten maar relschoppers.
Mijn vrienden en ik en nog een aantal andere studenten liepen naar de
jongens toe en zeiden dat zij niet de stenen moesten pakken. Dat dat
fout zou gaan. Dat dat te ver zou gaan. Ik zag dat de jongens de
stenen los lieten. Mijn vrienden en ik liepen naar achter. Dat deden
we omdat de ME naar voren kwam. ik zag dat er een manderijn op de
grond lag. Ik heb deze manderijn opgepakt. Ik heb hem opgepakt met de
bedoeling om ermee over de ME heen te gooien. Ik heb de manderijn
vervolgens over de ME gegooid. Ik heb hierbij geen ME 'er geraakt.
En toen?

Toen werd ik op de brug aangehouden en mijn vriendallIMEWP ook.

En nu?

ik weet dat ik het niet had moeten doen. Ik heb er spijt van. ik heb
nooit de bedoeling gehad om iemand te raken of te bezeren. Ik heb mij
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mee laten slepen door de menigte.
Heb je verder nog iets te verklaren?

Nee

De verdachte,

Nadat de verdachte zijn verklaring had doorgelezen verklaarde hij
daarin te volharden en ondertekende deze.
Ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 18:30 uur.
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te Zoetermeer, op 21 januari 2011.

p ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU BERESTEINLAAN
Telefoon 09008844

Proces - verbaalnummer

: PL1532 2011015630 5
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

Ik, verbalisant,
„ inspecteur, Bureau Beresteinlaan,
Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op 21 januari 2011, omstreeks 16.10 uur, heb ik een onderzoek
ingesteld, op locatie het Plein 2, 2511 CR, 's-Gravenhage waarbij het
volgende is bevonden:
Bevindingen

"Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:10 uur, was ik verbalisant
maakte ik deel uit van
IMIMEIRISI in
INEIRMIlvan politie Haaglanden en was ik belast met de maatregelen
omtrent een studentendemonstratie.
Op genoemde dag, datum en tijdstip bevond ik mij op het Plein ter
hoogte van de ingang naar het Binnenhof te 's-Gravenhage.
Ik zag dat er op de kruising van het Plein en het Binnenhof een linie
van de Mobiele Eenheid stond opgesteld. Ik zag dat er voor de linie
van de ME enkele honderden personen stonden opgesteld. Ik zag dat er
regelmatig vanuit deze groep personen eieren, appels, flessen en
stenen in de richting van leden van de ME werden gegooid.
Midden in de groep zag ik een jongen staan met een licht getint
uiterlijk en ongeveer 18 jaar oud. Ik zag dat deze jongen gekleed was
Ik zag dat deze
in eenAMM1111111111111 jas met een
jongen zijn aju naar achteren hief en met kracht een mandarijn gooide
naar leden van de ME. ik zag dat deze mandarijn op ongeveer een halve
meter achter de ME hard op de grond terecht kwam.
Vervolgens zag ik dat de aanwezige ME de personen in de groep
verwijderde in de richting van het Lange Voorhout.
Op het Lange Voorhout met de kruising van de Prinsessegracht zag ik de
jjongen wederom voor de linie van de ME staan. Ik heb hierop direct
collega's van de
oo,_ iaangesproken. Ik zag dat hierop de
jongen door de collega's van deze eenheid werd aangehouden."
'

;

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

op ambtsbelofte
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DISTRICT ZOETERMEER
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Proces-verbaalnummer

: PL1551 2011015630-7

PROCES-VERBAAL
relaas

Ik, verbalisant, 4111111111W hoofdagent, Bp 1 Wegstapelpin, Politie
Haaglanden, verklaar het volgende:
Inzake gepleegde strafbare feit(en), Openlijke geweldpleging tegen
personen, heb ik het navolgende onderzoek ingesteld.
AANLEIDING:

Op vrijdag 21 januari 2011 vond er een demonstratie van studenten
plaats op het Malieveld te 's-Gravenhage. Tijdens deze demonstratie
werd er politie ingezet gepleegd in zowel dagelijks teneu als de
zogenaamde Mobiele Eenheid. Tevens bevond zich tussen de
demonstrerende personen, politie in burger.
Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:10 uur, zag een
politieambtenaar, in burger gekleed en belast met de maatregelen
rondom de studentendemonstratie, dat een persoon, een lichtgetinte
jongen, ongeveer 18 jaar oud, en gekleed in een 411111111111.1111111111110 jas
, een voorwerp naar de opgestelde Mobiele
met
Eenheid gooide. De politieambtenaar zag dat de verdachte met kracht
een manderijn gooide in de richting van de Mobiele Eenheid. De
manderijn kwam op ongeveer een halve meter afstand voorbij de Mobiele
Eenheid terecht. Hierna werd door de Mobiele Eenheid een charge
uitgevoerd. De eerdergenoemde politieambtenaar zag vervolgens op
vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:40 uur, werderom eerdergenoemde
verdachte voor de linie van de Mobiele Eenheid staan. Dit was op de
Korte Voorhout te 's-Gravenhage. Hierop heeft de eerdergenoemde
politieambtenaar, twee politieambtenaren van
aangesproken, waarop zij de verdachte aanhielden.
AANHOUDING:

Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:43 uur, werd de verdachte op
heterdaad aangehouden als verdacht van het overtreden van artikel
141.1 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 141.2.1 van het
Wetboek van Strafrecht.
VERDACHTE:

De verdachte gaf op te zijn genaamd;
e n wonende op het adres

geboren op

OVERBRENGING EN VOORGELEIDING:

De verdachte werd onmiddelijk overgebracht naar de plaats van
onderzoek, Burgemeester Patijnlaan 35 te 's-Gravenhage alwaar hij op
vrijdag 21 januari 2011, te 17:00 uur, aankwam. Daar werd de verdachte
ten spoedigste geleid voor de hulpofficier van justitie
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inspecteur van politie Haaglanden, welke te 17:14 uur het bevel
gaf de verdachte op te houden voor onderzoek.
SALDUZ:

Door de inspecteur van politie,
" is de verdachte gewezen
op het feit dat hij kosteloos voorafgaand aan zijn verhoor gebruik kan
maken van een onderhoud met een advocaat. De verdachte verklaarde
hiervan geen gebruik te willen maken.
VERHOOR VERDACHTE:

Op vrijdag 21 januari 2011, te 17:54 uur, werd de verdachte door mij,
verbalisant, gehoord. In het kort bekende hij een manderijn in de
richting van de Mobiele Eenheid te hebben gegooid. Hij verklaarde deze
manderijn gegooid te hebben met de bedoeling om hem over de Mobiele
Eenheid heen te gooien. De verdachte verklaarde spijt te hebben van
zijn handelen.
PROCES VERBAAL VAN BEVINDINGEN:
-

Door de eerdergenoemde politieambtenaar in burger, MIIIMMINIO, is
een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt betreffende het handelen
van de verdachte. Dit proces-verbaal van bevindingen wordt bij dit
proces-verbaal gevoegd.
OFFICIER VAN JUSTITIE:

Tijdens de maatregelen betreffende deze studentendemonstratie was
vanuit het openbaar ministerie de Officier van Justiti
aanwezig bij team opsporing. In overleg met deze officier werd
besloten tot een zogenaamde loopzaak betreffende deze verdachte.
HEENZENDING VERDACHTE:

op
Op vrijdag 21 januari 2011, te 20:10 uur, is de verdachte
, heengezonden.
last van de hulpofficier van justitie

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te Zoetermeer, op 23 januari 2011.

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT ZOETERME ER
BUREAU WEGSTAPELPLEIN
PLOEG H WEGSTAPELPLN

Proces-verhaalnummer

: PL1551 2011015619-2

PROCES-VERBAAL
anhoudig

. Arr:

Onderzoek
Betreft aanhouding van

emensimmsmost

Parketnummer
, hoofdagent, Ploeg H Wegstapelpin,
Wij, verbalisanten,
Politie Haaglanden enallIMPOINIMIMINIMINEM, hoofdagent, Bpz D
Scheveningen, Politie Haaglanden, verklaren het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16.35 uur, hielden wij,
verbalisanten, op de Prinsegracht ter hoogte van nu mmer 1, 2512 EW,
's-Gravenhage, als verdachte aan:
Verdachte

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

in Nederland
: Man
: Nederlandse

=OM

111111111111111111"

Grond aanhouding

Op heterdaad als verdachte van: artikel 141/1 Wetboek van Strafrecht
juncto artikel 141/2/1 Wetboek van Strafrecht.
Bevindingen

Op 21 januari 2011, omstreeks 16:30 uur, bevonden wij, verbalisanten,
ons op de Prinsessengracht te 'S-Gravenpage, ter hoogte van de
Bosbrug, inverband met dreigende wanordelijkheden naar aanleiding van
een studentendemonstratie. Inverband met wanordelijkheden werd de
mobiele eenheid ingezet.
Wij, verbalisanten, waren in burgerkleding gekleed en maakten deel uit
van een aanhoudingseenheid van het politiekorps-Haaglanden.
Wij, verbalisanten, hoorden dat een medewerker van de
verkenningseenheid van het politiekorps Haaglanden had gezien dat een
persoon meerdere malen voorwerpen naar de leden van de mobiele eenheid
had gegooid. Het was ons, verbalisanten, niet bekend wat voor
voorwerpen dit waren. De persoon zal verder omschreven worden
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vertelde
alszijnde verdachte. De medewerker van de
ons, verbalisanten, dat de verdachte eenIMIMMOOMIIIIIONOMMOOMMO
droeg. De medewerker van de 4111.11111111110111111.11kertelde dat
de verdachte voor linie van de mobiele eenheid stond. De linie van de
mobiele eenheid stond gepositioneerd op de kruising van de
Prinsessengracht met de Bosbrug te 'S-Gravenhage. Wij, verbalisanten,
-wees in de richting
zagen dat de medewerker van de
van de verdachte. Wij, verbalisanten, zagen dat de verdachte een
blanke man betrof met een lichtkleurige jas en een

Op 21 januari 2011, omstreeks 16:35 uur, hebben wij, verbalisanten, de
verdachte aangehouden op verdenking van het plegen van openlijk geweld.

Cautie

Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Openlijke
geweldpleging tegen personen en dat hij niet tot antwoorden verplicht
was.
Identificatie

De verdachte identificeerde zich met een geldige identiteitskaart.

Onderzoek kleding

Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 9, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding

De verdachte is, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, overgebracht naar de plaats van onderzoek, Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG 's-Gravenhage, waar hij op vrijdag 21 januari
2011 te 17.00 uur aankwam. Daar werd de verdachte ten spoedigste
voorgeleid aan de hulpofficier van justitie,.
inspecteur, Bpz D Scheveningen, Regio Haaglanden.
Waarvan door ons op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
wij sloten en ondertekenden te Zoetermeer, op 21 januari 2011.

op ambtsbelofte

op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU BERESTEINLAAN
PLOEG OPSPORING BERESTEINLAAN

Proces-verbaalnummer

: PL1532 2011015619-4

PROCES-VERBAAL
verhoor verdachte
: Arr:
: Verhoor verdachte

Onderzoek
Betreft
Parketnummer

hoofdagent, Ploeg Opsporing
Ik, verbalisant, c
Beresteinlaan, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op vrijdag 21 januari 2011 te 17:30 uur, hoorde ik op de Burgemeester
Patijnlaan 35, 2585 BG, 's-Gravenhage als verdachte:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer

111110 in Nederland
:
: Man
: 411..111W
: Nederlandse

:=11
:^^^

Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de verdachte mede waarvan
hij werd verdacht en dat hij niet tot antwoorden verplicht was.
De verdachte verklaarde:
Noot verbalisant:
Dit verhoor is opgemaakt in de vraag/antwoordmethode. De vragen die
gesteld zijn door de verbalisant zijn vetgedrukt weergegeven.
"Je bent gewezen op het feit dat je voor dit eerste verhoor gebruik mag
maken van onderhoud met een advocaat. Dit heb je geweigerd, dat klopt?
Ja, dat klopt, dat hoef ik niet.
Je bent aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ik ga je horen als
verdachte, dat betekend dat je niet tot antwoorden verplicht bent.
Begrijp je dat?
Ja dat begrijp ik.
Ben je wel eens eerder aangehouden geweest?
Nee, nog nooit.
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Wat kwam je vandaag doen in Den Haag?

Ik kwam vandaag protesteren tegen de bezuinigen. Dat wilde ik meer
doen, dan allen op het Malieveld te blijven staan, dus daarom ben ik
ook de stad in gegaan. ik kwam om te protesteren tegen de
bezuinigingen en niet tegen de politiek. ik baal er ook van dat
anderen het misbruiken om er een politiek spel van te maken.
Waar ben je geweest in de stad?

ik ben naar het Binnenhof gelopen en daarna ben ik naar de brug
gelopen en daar heb ik voor de ME gestaan. Daar stond ook een
cameraman en daar heb ik nog een praatje mee gemaakt. Daar ben ik in
mijn kraag gegrepen.
Waarom ben je dan aangehouden?

Ze zeggen voor openlijke geweld pleging. Maar misschien dat ik op
iemand lijk, ik heb niemand geslagen en ik heb naar niemand gegooid.
Ik heb achter de eerste rij met mensen gestaan.
Heb je anderen wel zien gooien en op welk moment?

Bij het Binnenhof zag ik dat de ME een charge uitvoerde en toen liepen
mijn vrienden terug en die ben ik tegemoet gelopen. Toen stonden we
met z'n drieen. Ik zag dat er mensen toen de stenen uit de straat
haalde om deze te gaan gooien. We hebben toen een jongen daar nog voor
belet.
Daarna kwamen de politiepaarden eraan en toen zijn we met z'n allen
terug gelopen. Zo kwamen we ook op de brug terecht.
zo ook politiemensen
Bij de politie heb je meerdere eenheden werken
die niet herkenbaar zijn als politie. Een van deze mensen heeft jou
iets zien gooien. Hoe kan dat dan?
,

Ik wil graag weten wat hij mij heeft zien gooien. het enige wat ik heb
weggegooid is een flesje over mijn hoofd naar achteren. Ik had niet de
intentie om iets naar agenten te gooien.
Dus jij weet zeker dat behalve dit flesje, je niets anders hebt
gegooid?

Dat weet ik zeker.
Er is gezien dat jij appels en mandarijnen hebt gegooid naar de
mobiele eenheid bij het Binnenhof. Hoe verklaar je dat?

Ja, mandarijnen, een per persoon, we waren met z'n drieen.
Wat die gooide jij naar de mobiele eenheid?

Naar de wagen ervan, die stonden erachter. Zoals ik al zei, ik heb
geen zin om naar agenten te gooien.
Openlijk geweld is tegen personen en goederen, begrijp je dat?

Ja, politiewagens zijn ook goederen.
Begrijp jij dat jij er ook voor zorgt dat je groepen ook opjut of
opruidt om ook dingen te gooien?

Daar was ik mezelf op dat moment niet van bewust. Ik vind het nu ook
stom. Ik zit er nu zelf ook bij dat ik dit niet kan gebruiken. Ik wil
graag docent worden, dan kan ik dit er niet bij hebben.
Wat was je doel om die mandarijn te gooien?

Om de bus te besmeuren.
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Begrijp je nu dat als je met z'n drieen iets gooit dat je dan wordt
aangehouden voor openlijk geweld?
Ja.
Hoe heten de twee jongens met wie je was?
WIMMINIMINNW en411.1161111pOis ook aangehouden.1111Iris niet
aangehouden.
Wil je verder zelf ook nog wat verklaren?
Stom, laag, het is mijn eigen schuld. Het is stom dat ik dit zelf heb
gedaan?

De verdachte,

Nadat de verdachte zijn verklaring had doorgelezen verklaarde hij
daarin te volharden en ondertekende deze.
Ik beëindigde het verhoor op 21 januari 2011 te 18.10 uur.
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.

p ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM
BUREAU BERESTEINLAAN
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Proces verbaalnummer
-

: PL1532 2011015619 5
-

PROCES-VERBAAL
van bevindingen

Ik, verbalisant,
, inspecteur, Bureau Beresteinlaan,
Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Op 21 januari 2011, omstreeks 16.10 uur, heb ik een onderzoek
ingesteld, op locatie het Plein ter hoogte van nummer 12, 2511 CR,
's-Gravenhage waarbij het volgende is bevonden:
Bevindingen

"Op vrijdag 21 januari 2011, omstreeks 16:10 uur, was ik verbalisant
4 maakte ik deel uit va
INNINIMINIP, in
AMNIMMOOkran politie Haaglanden en was ik belast met de maatregelen
omtrent een studentendemonstratie.
Op genoemde dag, datum en tijdstip bevond ik mij op het Plein ter
hoogte van de ingang naar het Binnenhof te 's-Gravenhage.
Ik zag dat er op de kruising van het Plein en het Binnenhof een linie
van de Mobiele Eenheid stond opgesteld. Ik zag dat er voor de linie
van de ME enkele honderden personen stonden opgesteld. ik zag dat er
regelmatig vanuit deze groep personen eieren, appels, flessen en
stenen in de richting van leden van de ME werden gegooid.
Midden in de groep zag ik een blanke jongen staan van ongeveer 18 jaar
oud. Ik zag dat deze jongen gekleed was in een
een 1111111111111111111111116droeg. Ik zag dat deze jongen zijn arm
naar achteren hief en met kracht een mandarijn gooide naar leden van
de ME. Ik zag dat deze mandarijn op ongeveer een halve meter achter de
ME hard op de grond terecht kwam.
Vervolgens zag ik dat de aanwezige ME de personen in de groep
verwijderde in de richting van het Lange Voorhout.
Op het Lange Voorhout met de kruising van de Prinsessegracht zag ik de
jjongen wederom voor de linie van de ME staan. Ik heb hierop direct
collega's van de aanhoudingseenheid aangesproken. ik zag dat hierop de
jongen door de collega's van deze eenheid werd aangehouden.
Ongeveer 1 uur later zag ik dat de jongen werd verhoord door een
rechercheur in het hoofdbureau van politie Haaglanden.
Nadat ik de personalia van de jongen had bekeken op de
arrestantenkaart bleek deze te zijn genaamd:
geboren

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 21 januari 2011.
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M.11.11.MW op ambtsbelofte
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / LOOSDUINEN - LAAK - ESCAM

BUREAU BERESTEINLAAN
PLOEG OPSPORING BERESTEINLAAN

Proces verhaalnummer
-

: PL1532 2011015619 7
-

PROCES-VERBAAL
relaas

Ik, verbalisant, immilm1111,9 hoofdagent, Ploeg Opsporing
Beresteinlaan, Politie Haaglanden, verklaar het volgende:
Inzake gepleegde strafbare feit(en), Openlijke geweldpleging tegen
personen, heb ik het navolgende onderzoek ingesteld.
AANVANG ONDERZOEK

Naar aanleiding van en ten gevolge op de aanhouding van de verdachte
41111111Pater zake openlijke geweldpleging, gepleegd op vrijdag 21
omstreeks 16:10 uur, heb ik, verbalisant, het onderzoek
januari 2011,
voortgezet.
KORT RELAAS VAN ONDERZOEK

Op vrijdag 21 januari 2011, vond er een studentenprotest plaats. Er
werd door studenten geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het
onderwijs, voor het behoud van studiefinanciering, tegen boetes van
langstudeerders en tegen de afschaffing van de OV-kaart. Dit
studentenprotest vond plaats op het Malieveld te Den Haag, echter
gingen na het protest veel demonstranten naar het Binnenhof en het
plein om daar verder te demonstreren. Op het Plein en het Binnenhof is
er vervolgens door de mobiele eenheid opgetreden. Bij dit
politieoptreden zijn er meerdere aanhoudingen door verschillende
eenheden verricht, onder andere de aanhouding van de verdachte
Lamberts ter zake openlijke geweldpleging.
*Zie hiervoor een proces-verbaal van bevindingen van de
sectiecommandant van de mobiele-eenheid van politie Haaglanden.
AANHOUDING VERDACHTE LAMBERTS

Op vrijdag 21 januari 2011, te 16:35 uur werd ter zake openlijke
geweldpleging aangehouden:
Naam
Voornamen
geboren
=1=0 teliIIIIIIIIMOMMINMP
adres
Postcode plaats
GBA-nummer
legitimeerde zich met een geldige
De verdachte
identiteitskaart voorzien van documentnurnmer
*Zie hiervoor het proces-verbaal van aanhouding en kopie
identiteitskaart
*Zie hiervoor het proces verbaal van bevindingen van
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Proces-verbaalnummer PL1532 2011015619-7

SALDUZ
Op vrijdag 21 januari 2011, te 17:18 uur werd door de inspecteur van
politie Haaglanden, zijnde hulpofficier van justitie, 111111111111.
medegedeeld dat hij voor aanvang van het
aan de verdachte
eerste verhoor het recht heeft op onderhoud met een advocaat. De
verdachte111111110 verklaarde geen gebruik te willen maken van het
onderhoud met een advocaat.
*Zie hiervoor proces-verbaal gesprek verdachte
VERHOOR VERDACHTE

Op vrijdag 21 januari 2011, te 17:30 uur, werd de verdachte
gehoord. de verdachte bekende het feit te hebben gepleegd.
*Zie hiervoor het proces-verbaal van verhoor verdacht
OVERLEG POLITIEPARKETSECRETARIS

Op vrijdag 21 januari 2011 werd er overleg gepleegd met de politie
Nadat hij ter zake dienende was ingelicht
parketsecretaris,
dat hij gedagvaard
bepaalde hij ten aanzien van de verdachte
wordt op 30 maart 2011 te 9:00 uur.
UITREIKING DAGVAARDING

werd op vrijdag 21 januari 2011, te 22:00
Aan de verdachte
uur, na ondertekening van een akte van uitreiking, de dagvaarding
uitgereikt, opgemaakt door de politieparketsecretaridgIMMINIMP
INVRIJHEIDSTELLEN VERDACHTE i

Op vrijdag 21 januari 2011, te 22:01 uur werd de verdachtell11111110
na verhoor en op last van de inspecteur van politie HaaglandenAMMINO
zijnde hulpofficier van justitie, in vrijheid gesteld.

arar»,

ANTECEDENTEN VERDACHTE

Bij navraag bij de herkenningsdienst van politie Haaglanden,
de verdachte 4111111phniet voor kwam ter zake misdrijven.

bleek dat

AFSLUITEN ONDERZOEK

Dit onderzoek met betrekking tot de binnen dit onderzoek genoemde
verdachte 14111111gis bij deze afgesloten en beeindigd.

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat
ik sloot en ondertekende te 's-Gravenhage, op 22 januari 2011.

op ambtsbelofte
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2011 12:32
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
nderwerp: Aanmelden demonstratie "Onderwijs is een recht"
ijlagens Aanmelding demonstratie OIR.doc
Geachte heer/mevrouw,
In de bijlage gevoegd bij deze e-mail vindt u een brief, bedoeld om een demonstratie aan te melden.
Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging.
Met vriendelijke groet,
Namens Platform "Onderwijs is een Recht"
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Platform "Onderwijs is een Recht"
Contactpersoon;

Gemeente Den Haag
T.a.v. Burgemeester van Aardsen
operationelezaken haaa^landen .politie. n 1
Utrecht, 7 maart 2011
Betreft: Aanmelding demonstratie "Onderwijs is een recht"

Geachte burgemeester van Aartsen,
Graag wil ik u middels deze e-mail op de hoogte brengen van een voorgenomen
demonstratie tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Deze demonstratie zal op vrijdag
25 maart plaatsvinden in Den Haag.
De demonstratie wordt georganiseerd door het platform "Onderwijs is een recht". Voor
de contactpersoon zijn.
deze demonstratie zal ik,
Het doel van de demonstratie is om met zoveel mogelijk studenten en sympathisanten een
tegengeluid te laten horen tegen de voorgenomen bezuinigingen in het onderwijs. Dit
vvi"', n wij doen door een demonstratieve optocht te houden door het centrum van Den
Ha g, waarbij wij een aantal - voor ons - relevante stops willen houden. Tijdens deze
stops zullen diverse sprekers een toespraak houden.
Tijdens de demonstratie zullen wij gebruik maken versterkt geluid en zal er een kleine
Prachtwagen meerijden om dit geluid te verzorgen. Er zal mogelijkerwijs live-muziek
gespeeld worden. Tevens zal onze boodschap uitgedragen worden middels spandoeken,
)orden, megafoons, en andere.
)e demonstratie zal, zoals eerder vermeld, plaatsvinden op vrijdag 25 maart. We zullen
eginnen met verzamelen bij het startpunt rond 13.00 uur, en willen gaan lopen rond
4.00 uur.
fe voorgenomen route van de demonstratie is de volgende:
Wij zullen beginnen op het Spuiplein, nabij het stadhuis. Daarna zullen wij
onze weg vervolgen via het Plein, alwaar wij een stop willen houden. Om

vervolgens de weg te zullen voortzetten richting het ministerie van OC&W,
waar tevens een stop gehouden zal worden.
In de bijlage vindt u een link met de exacte route, ingevuld in Google Maps.

Over het aantal deelnemers kunnen wij op dit moment geen informatie geven. Het is
moeilijk een goede inschatting hierover te maken.
Om de demonstratieve optocht in goede banen te leiden zal er op de dag zelf een
contactpersoon voor de politie aanwezig zijn. Ook zullen er mensen van onze organisatie
aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden, en zullen zij, waar nodig en mogelijk de
demonstratie bij sturen. Verder zal onze geluidswagen de demonstratieve optocht leiden,
waardoor het voor de demonstranten duidelijk is welke route zij dienen te lopen.
"r hoop dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven, en hoop op een goede
samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Mede namens platform "Onderwijs is een Recht"

_

Bijlage:
Kaart met route, Google Maps:
I_ ://ma s. oo le.nl/ma s?f d&source=s d&saddr=S • ui • lein +Centrum +Den+Haa,&daddy= Plei
n,+Centrum, +D en+Haag,+ZuidHolland+to:52.0801731,4.3149552+to:52.0812109,4.313 9712+to:Rijnstraat, +Centrum,+Den+Haag
&hl =nl &geocode=FXKhG_MdAOBBACkJtuhMIrfFRzGIK_F28MEe0Zw;FXisGgMd49hBAC1L a
QpII7fFRzHB6u4H1 eRIYg;FS2uGgMdS9dBAC1NCbRFI7fFRzHgRYb9KtxMrg;FTgyG gMdc9N
BACk1.oZ9WO7fFRzEri ^m c2vQA;FQ6wGgMd ZBACnXYnGPF7fFRzHmerKHgxxLYA&mra=dpe&mrs =3 &sz-18
via=2,3&4irflg=w&s11=52.080541 94.315688c ss •n=0.001513 0.0048178cie=UTF8&11=52.079585
4.31878686s n=0.012106 0.038538&z=15

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER
Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Lees ook de toelichting!
Organisator
Platform Onderwijs is een Recht.

Telefoon:

Telefoon:

Manifestatie
Doel van de manifestatie
onderwijs.
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers

Faxnummer:
: Aandacht vragen voor de bezuinigingen in het
: 25-03-2011 13:00 uur
: 25-03-2011 15:30 uur
: 500

Bijzonderheden:
: Spandoeken, borden, megafoons, kleine
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
vrachtwagen met geluid, live-muziek.
: Spuiplein, Spui, Hofweg, Kneuterdijk, Lange
Route
Vijverberg, Lange Houtstraat, Plein,(tussenstop 30 min) Korte Vijverberg, Korte Voorhout, Bosbrug,
Koekamp.
: Spuiplein
'erzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen
Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
Demonstratieve optocht door het centrum met een aantal stops en diverse sprekers.
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.

De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
De eventueel door derden weggeworpen fl yers worden door de organisatie opgeruimd.

Datum 16 maart 2011
Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 22-3-2012

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur :=-estuurrszaken)
'iostadres
.jezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spul 70, Den Haag

Telefoon

Fax

: 070 : 070 - 4242814

Toelichting procedure kennis

aderin

beto in

^

Kennisgeving

De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxn urnmer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.

Bevestiging
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener
a.
de dagtekening
b.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
c.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener
a.
b.
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
c.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

Algemene richtlijnen
)e volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
a.
goederen.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
b.
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
c.
en/of gebruiken.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
d.
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
e.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
f.
orde te handhaven.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
g.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan
h.
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Politie Haaglanden

Algemeen Draaiboek Studentendemonstratie

Sam Gravatth c^
O.treden
Datum en tijd

Vrijdag 25 maart 2011 13.00 uur-15.30 uur

Feitelijke situatie

Op vrijdag 25 maart 2011 zal het Platform "Onderwijs is een recht" een demonstratieve optocht
organiseren van het Spuiplein naar de Koekamp (Malieveld) te Den Haag.
Beleids- & Tolerantiegrenzen Standaard beleids- en tolerantie. renzen
Locatie- Route
Manifestatieterrein :Spuiplein, Plein en de Koekam • Malieveld .
Doelgroep
Studenten.
Verwachte aantal mensen
500 deelnemers
Flankerende activiteiten
Tot op heden geen bijzonderheden
Ti'dschema
25 maart

09.00 uur
09:30 uur

SGBO overleg (vergaderruimte CCB)
Cornmandantenoverleg (a

10:00 uur

Groot Appél ( Aula)

10.30 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur

Deelbrïefingen
Eenheden I OCC operationeel
A el recherche maatregelen

14.00 uur
15:30 uur
.
uur

Start loop demonstratie

Staf GBO

.

élruimte BOB

Start demo Spuiplein

Einde manifestatie
Einde maatregelen

Telefoon
AC
HOHA
HON
HIN
HOPS

Brandweer

Aileen voor intern gebruik
Versie 1.1
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i Toestand
o

1.1 AHriierïi
Op vrijdag 25 maart 2011 wordt er door het Platform "Onderwijs is een recht een " demonstratieve
optocht gehouden vanaf het Spuiplein naar de Koekamp f Malieveld). Deelnemers aan de demonstratie
zullen grotendeels met het openbaar vervoer komen. De organisatie heeft tot op heden niet kunnen
aangeven hoeveel deelnemers er zullen komen. De organisator gaf aan dat op Facebook inmiddels

300 terugmeldingen waren binnengekomen van personen die aangeven mee te doen aan de
demonstratie. Volgens de organisator kan het aantal oplopen naar 500 tot 1000 deelnemers.

1.1.1

P ilátueke/rnaatschappeiijke

rail-datable e n achterrgrrond

Nadat er door het kabinet bekend is gemaakt wat de bezuinigingsplannen zijn is gebleken dat er ook in
het onderwijs bezuinigd moet worden. Hierdoor moeten er in het onderwijs maatregelen genomen
worden die ten koste zou gaan van het niveau van het onderwijs. De maatregelen die vanuit deze
bezuinigingsplannen zijn voorgesteld moeten de Tweede en de Eerste Kamer nog passeren.

1.1.2 Feitelijke situatie
Op vrijdag 25 maart zal men om 13:00 uur verzamelen op het Spuiplein waarna men om 14:00 uur zal
beginnen met de demonstratieve optocht. De route die gelopen zal worden is Spuiplein, Spui, Hofweg,
Buitenhof, Lange Vijverberg, Lange Houtstraat, Plein, Korte Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout,
Bosbrug, Koekamp.
Op het Spuiplein, Plein en de Koekamp zullen enkele toespraken worden gehouden.
De demonstraties zijn gericht tegen de voorgenomen kabinetsplannen.
De bezuinigingsmaatregelen moeten nog zowel de Tweede als de Eerste Kamer passeren. De studenten
trachten met de demonstratie te voorkomen dat het Kabinet de maatregelen aan de Kamer gaat
voorleggen.

Sfeerbeefld
Wat betreft het duiden van het risico ten aanzien van deze demonstratie zijn nog diverse aspecten die
nader uitgelopen moeten worden. Deze kwamen met name voort uit het gesprek met de organisator dat
op woensdag 16 maart 2011 is gevoerd:
.,....

^

.._

^.-

,_

{ •^

^

.. .?.^•^ ^^r^AR:3m.ranleLi."^.^x.i sx!c,.Te"
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1.1.3 Aligemene Lbedeiduátgangspuntern
Kaderstelling
Ten behoeve van het opstellen van de kaders voor het draaiboek en de deeldraaiboeken heeft het
bevoegd gezag op maandag 21 maart 2011 de onderstaande beleidsuitgangspunten vastgesteld. Deze
uitgangspunten en kaders zijn in algemeenheid bedoeld voor politie-inzet voorafgaand aan en tijdens de
demonstratie in de gemeente Den Haag.
Beleidsuitgangspunten
Het beleid is — rekening houdend met het (grond-)recht op demonstratie - gericht op:
de demonstratie in goede orde te doen verlopen;
het voorkomen van confrontaties tussen deelnemers aan de demonstratie en derden;
het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de demonstratie;
aanhoudingen wanneer er sprake is van strafbare feiten;
de demonstratie te laten verlopen als vooraf is kennis gegeven en besproken;
het op tactisch en strategisch niveau gebruik maken van social media, zoals Twitter, Hyves,
Facebook etc.;
-

-

De politie treedt in ieder geval op ais er sprake is van:
blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
een demonstratie die zich als geheel of als gedeelte ervan in een andere richting of oop een
andere locatie wit voortzetten dan kennis is gegeven en besproken;
een demonstratie die langer voortduurt dan vooraf kennis gegeven en besproken;
direct gevaar voor personen of goederen;
het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
het hinderen van de hulpdiensten;
strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten;
overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;
belediging;
racistische leuzen;
het in de brand steken van voorwerpen:
bij verbranding pop - waarvan de naam van beoogd slachtoffer zeer duidelijk
is - te zien als bedreiging;
overige verbrandingen (bijv. vlaggen): strijdig met at 5:34 APV;
bedreiging via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan...");
aanzetten tot geweld tegen personen of goederen.
mee voeren van voorwerpen die plegen, te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden
gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende middelen, helm /
bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking.

Ii Betrokken groeperfingen
1.2.1 Aantall

sannensteQQing

De organisatie Platform "Onderwijs is een recht" heeft aangegeven niet aan te kunnen geven hoeveel
deelnemers te verwachten zijn. Op dit moment zijn er volgens de organisatie op Facebook 300
aanmeldingen gedaan. Mede hierdoor is de verwachting dat er 500 deelnemers mee zullen doen aan de
demonstratieve optocht.
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1.22 Locaties
Het Spuiplein zal als verzamellocatie voor de demonstratie van de studenten worden gebruikt, waarna
men een route loopt. De route die gelopen zal worden is Spuiplein, Spui, Hofweg, Buitenhof, Lange
Vijverberg, Lange Houtstraat, Plein, Korte Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, Bosbrug, Koekamp.
Op het Spuiplein, Plein en de Koekamp zullen enkele toespraken worden gehouden.

1.2.3 Middelen
Door de het Platform "Onderwijs is een recht" is aangegeven dat de deelnemers tijdens de optocht met
spandoeken en of tekstborden zullen lopen. Tijdens de gehele demonstratie zal ook gebruik worden
gemaakt van een rode podiumwagen. Met de organisatie is afgesproken dat deze zelfstandig van het
Spuiplein, naar het Plein en de Koekamp { Malieveld) zal verplaatsen. De podiumwagen zal niet
meerijden in de demonstratieve optocht.
Tevens wordt voorzien in een eigen sfeerteam rondom de deelnemers van de demonstratieveoptocht. Dit
sfeerteam zal niet herkenbaar zijn, maar is wel bekend bij de organisatie.

1.2.4

flt

eisteIilngen

Het doel van de demonstratie is te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet om te
bezuinigen in het onderwijs.

1.2.6 Eigenaardigheden en beperkingen
,

.. :^^^ ^.° ^•.R^\\ ^c. ^^^m^^_ ^r_^C^C^C

1.2.6 Mogelijkheden
N.V.T.

11.2.7 Activiteiten
N.V.T.

1.2.8 wijze va n o ptred e n
N.V.T.
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1.3

Ellh&derra

1.3.1 Onder c o mman do Algemeen C o mmandant
De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van het model "Grootschalig en Bijzonder
Optreden". Er is sprake van een SGBO structuur onder leiding en verantwoordelijkheid van een
Algemeen Commandant. Direct ondergeschikt aan de Algemeen Commandant zijn de Hoofd
Ordehandhaving, Hoofd informatie, Hoofd Ondersteuning en Hoofd Opsporing.
Overige eenheden
Alle commandanten en eenheden die worden ingezet voor de maatregelen van de demonstraties
ressorteren onder een van de bovenstaande Hoofden.

1.3.2 Herrkeron5ng eenheden
De verschillende eenheden zijn te herkennen volgens de in de deeldraaiboeken gemaakte afspraken.

IA

ondersteun'ing/Partners

t.4=1 Partners politie Haagfarden
Officier van justitie
Voor dit SGBO is ter ondersteuning, toetsing en vervolging van het opsporingsproces de coordinerende
officier van justitie mr.
--w-77 toegevoegd.

1.6

Elfalluatie toestand

Tijdens de maatregelen houdt iedere commandant zoveel als mogelijk een journaal bij van de
gebeurtenissen.
Ongeacht het verloop stelt ieder commandant na afloop van de maatregelen een standaard
evaluatierapport op.
In dit rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen;
chronologisch overzicht ( journaal) van de werkzaamheden van de eenheid voor en tijdens de
maatregelen;
wijze van voorbereiden en evalueren van de eenheid;
de maatregelen die zijn getroffen;
de hoeveelheid ingezet personeel;
in hoeverre gemaakte afspraken zijn nagekomen;
geweldsaanwending: tijdstippen, locaties en wijze I mate van geweldsaanwending;
overige relevante informatie
Alle rapportages dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk I april 2011 te worden gekoppeld aan de
korpsagenda.
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^

21

Doellstellining

opet rachten

DolltellQ6ncg polltopfredr

De doelstelling van het politieoptreden is het bevorderen van een veilig en ordelijk verloop en het
handhaven van de openbare orde tijdens de demonstratie. Uitgangspunt hierbij is de veiligheid van
personen en objecten.

2o2 Opdrichteir Hoofden en Cortrtcter
2.2.1 AQgenneen Commandant
Uitgangspunt is dat de Algemeen Commandant zorg draagt voor de preparatie op een grootschalig
optreden. Daarnaast is de Algemeen Commandant (binnen de hem gegeven kaders) verantwoordelijk
voor het inrichten ("het indrukken van de specifieke knoppen'), het beheer en de aansturing van de staf
van het GBO. Hij is verantwoordelijk voor het formuleren van de te behalen resultaten en het vast laten
stellen van de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen.
Tevens het zorg dragen voor de evaluatie, met het doel resultaatverantwoording en leren en verbeteren
van het GBO. De Algemeen Commandant voert overleg niet Bestuur en Openbaar Ministerie over de
beleidsuitgangspunten van het optreden.
Daarnaast draagt hij zorg voor het informeren van de korpsleiding.

2.2.2 Hoofd Orde Handhaving
Het Hoofd Ordehandhaving is in het kader van het veilig, ongestoord en ordelijk laten verlopen van een
demonstratie, verantwoordelijk voor het voorkomen van ordeverstoringen en het daadwerkelijk
handhaven van de openbare orde.
in een multidisciplinair optreden worden aan hem verder de processen afzetten, ontruimen en
landhaven van de rechtsorde toevertrouwd.
Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval
van een GBO worden ingevuld.

Opdracht Commandant Denrionstratie
De Commandant Demonstratie is, indien er een demonstratie tevoren is aangekondigd en plaats vindt,
belast met de maatregelen rond deze demonstratie. Hieronder vallen onder andere het formeren van
afzettingen, het formeren van de demonstratieve stoet, het onderhouden van contacten met de
organisatoren en andere instanties ter plaatse, het aanwezig hebben van voldoende personele capaciteit
rond de demonstratieve stoet en de bijeenkomsten in overleg met de andere commandanten. Het
contact is gericht op de dialoog en het ordelijk en veilig verloop van de demonstratie.
Hij levert met name een bijdrage aan de planvorming en de ontwikkeling van scenario's.

Commandant Openbare Orde
De Operationeel Commandant is belast met alle activiteiten gericht op het handhaven, reguleren en
herstellen van de openbare orde in de gemeente Den Haag, met uitzondering van de
demonstratielocatie. Er is een commandant openbare orde is aangesteld voor het Binnenhof en directe
omgeving, en voor de rest van de regio (waaronder ministeries).
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Opdracht Commandant fillobiele Eenheid
De Commandant Mobiele Eenheid is belast met de politiemaatregelen bij grootschalige ordeverstoringen.
Indien zich grootschalige ordeverstoringen voordoen kan op verzoek van andere operationele cornmandanten in overleg met de Algemeen Commandant de mobiele eenheid worden ingezet. Hij draagt
zorg voor een zorgvuldig ME-optreden en schakelt zo spoedig mogelijk terug naar een eerdere fase in
het optreden waarin een andere operationele commandant de politiemaatregelen overneemt.
^;,
.,_, pdracht

C o mm a n dan t Statische Verkeersmaatregelen

De Commandant Statisch Verkeersmaatregelen houdt een optimale veilige afwikkeling van het verkeer
(mensen- en goederenstromen) in stand door middel van statisch verkeerstoezicht en handhaving van
verkeersmaatregelen. Tevens zorgt hij voor het verkeersluw maken van de omgeving middels een
verkeerskring.

2.2.3

Ho (t fd

^^^
^

roderrsteuming

Het Hoofd Ondersteuning is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van
het GBO, ondersteunen van de gehele organisatie op het gebied van personeel, materieel, waaronder
het samenstellen van het algemene draaiboek conform de geldende standaarden. Het Hoofd
Ondersteuning past zijn organisatie op de omvang van het optreden aan. Hij kan hierbij gebruik maken
van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval van een GBO worden
ingevuld.

Logistiek Coördinator facilitaire dienst
Deze stuurt als backoffice in het GBO het reguliere proces van de afdeling facilitaire dienst aan.

Coördinator Operationele zaken
De Coördinator Operationele zaken is verantwoordelijk voor overleg met gemeente, aanmelders van
demonstraties, aanvragers van evenementen en het maken van afspraken. Daarnaast verzorgt de
Coordinator Operationele zaken ten aanzien van deze onderwerpen expertise ten behoeve van het GBO.
,;roTenslotte verzorgt hij, als backoffice in het GBO, de personeelsaanvragen.

2.2.4

Ho fd Inforrma&

Het Hoofd Informatie is verantwoordelijk voor het, gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het
GBO, tijdig, actueel en volledig informeren van de SGBO. Deze informeert de SGBO ten aanzien van alle
relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke risico's en dreigingen.
Het Hoofd Informatie is, gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het GBO, verantwoordelijk
voor het verzamelen van relevante informatie binnen de eigen organisatie, en afstemming omtrent
informatie met gelieerde organisaties, zoals andere regiokorpsen en overheidsdiensten. Bovendien
draagt dit Staflid zorg voor informatieverzameling in de buitenwereld. Hierbij worden interne, externe en
openbare bronnen gebruikt.
Het Hoofd Informatie verstrekt met regelmaat en bij gewijzigde en/of nieuwe informatie rappo rten.
Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval
van een GBO worden ingevuld.
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Opdracht Co mmandant Verkenningseenheid

Es-

2.2.6

ofd ® spolrBng

Het Hoofd Opsporing is tijdens GBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afhandeling van
gemaakte arrestanten, het voorkomen van aantasting van de rechtsorde en het opsporingsonderzoek ter
opheldering van beraamde of gepleegde strafbare feiten.
Over strafbare feiten die gepleegd worden op een zodanige manier dat zij een effect hebben dat de regio
Haaglanden overstijgt (bijvoorbeeld uitlatingen in krant of op de televisie), dan vindt afstemming plaats
met de andere regio's of landelijke instanties. Wanneer sprake is van het plegen van strafbare feiten met
een terroristisch oogmerk of een nationale impact zal afstemming plaats vinden met het korps Landelijke
politie diensten en de dienst Nationale recherche.
Afhankelijk van de omvang van de maatregelen wordt dit door I of meer van de volgende
functionaliteiten uitgevoerd. indien de maatregelen beperkt kunnen blijven kunnen deze functionaliteiten
worden gecombineerd.
Opdracht Commandant Tactische Opsporing Lokaal
De Commandant Tactische Opsporing Lokaal is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van klein- en
grootschalige opsporingsonderzoeken in relatie met de openbare orde binnen het GBO, alsmede voor de
gehele afhandeling van arrestanten binnen het GBO. Dit behelst zowel de zaaksafhandeling van de
gepleegde feiten als het logistieke proces. Het betreft hier alle strafbare feiten gepleegd in de regio
Haaglanden met betrekking tot demonstraties van de LSVb en de professoren.
Tevens is de commandant tactische Opsporing Lokaal verantwoordelijk voor eventuele aanhoudingen op
rif rond de diverse locaties. Hiervoor gee ft hij leiding aan de coordinatie van de werkzaamheden m.b.t.
,rootsc alrge arrestantenafhandeling zoals I^^^^^^^^^^^^ ^a^^^^^^\^^ ^^^^^- het plannen,
uitvoeren, controleren, journaliseren en bijsturen van de arrestantenafhandelingsactiviteiten ten behoeve
van de opsporing
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3 UNvoorring
en
3a1 o1 operationeeQ p lan
In de algemene staf wordt eventueel politieoptreden bepaald aan de hand van een aantal voorzienbare
en onvoorzienbare scenario's.
De uitvoering en mogelijke scenario's zijn middels een operationeel deeldraaiboek uitgewerkt door de
commandanten die onder verantwoording vallen van de desbetreffende Hoofden. Deze deeldraaiboeken
zijn als bijlagen gekoppeld aan dit algemeen draaiboek.

3.1.2 Tactiek e n soetnarráo°s handhaving

^.;

peilbare orde

Voor wat betreft de strafrechtelijke afhandeling van openbare-orde-incidenten in relatie tot demonstraties
geldt de algemene richtlijn die door de driehoek in haar vergadering is vastgesteld op 14 september
2009.
Door het bevoegde gezag is ingestemd met de inzet van de mobiele eenheid ter handhaving van de
openbare orde alsmede ter aanhouding van ordeverstoorders.

3.2
3.2.1

To9erantiegrenzentrasering
T oierraratiegrenzeru

De noodzaak van het optreden van de politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt. Het
politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. Een eventueel optreden zal
een gefaseerd karakter hebben.
Ten aanzien van iedere demonstratie geldt dat in eerste instantie, in overleg met de organisatie, de
ordedienst van de organisatie zal worden ingezet.

322 Faserrflng
Bij ongeregeldheden zullen politie-eenheden in ME-vredestenue (paraat peloton) worden ingezet. indien
wanordelijkheden aanhouden dan wel grootschaliger worden kan de mobiele eenheid van de politie
optreden. De politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Steeds wordt
getracht weer terug te keren naar een `normale' situatie. De politie zal vooraf contact zoeken met de
burgemeester indien het opleggen van formele beperkingen wenselijk is en voor het verkrijgen van
toestemming voor mogelijk politieoptreden van de mobiele eenheid. Indien vooraf geen mogelijkheid
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meer is om toestemming te verkrijgen, zal zo spoedig mogelijk na het ME-politieoptreden met de
burgemeester contact worden gezocht door de Algemeen Commandant of anders een directielid.
Afhankelijk van het incident I delict kan vanuit de SGBO worden besloten tot de opstart van een Team
Grootschalige Opsporing (TGO). De definitieve besluitvorming hierover zal conform de huidige landelijke
richtlijn plaatsvinden. Hierbij consulteert de Chef Opsporing het Hoofd Korpsrecherche en de Recherche
officier van justitie. Het vaste kader leidinggevenden voor het TGO is op afroepbasis beschikbaar.

3.2.3 GeweWsgebiruik
Geweldsgebruik vindt zoveel mogelijk groepsgewijs plaats onder leiding van een kaderlid en wordt
voorafgegaan door overleg met de operationeel commandant.
In noodsituaties is individueel geweldsgebruik uiteraard toegestaan. Zo spoedig mogelijk dient
gerapporteerd te worden aan verantwoordelijke kaderleden.
Geweldsgebruik dient in principe altijd vooraf te zijn gegaan door een duidelijke
waarschuwing c.q. vordering.
Altijd geldt dat geweldsgebruik voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

3.2.4

r^.

ejegenQngsprofie9

Personen en partijen die hun mening willen uiten dienen met respect te worden benaderd en behandeld.
Zoveel als mogelijk dient hen ruimte te worden gegeven hun mening te uiten. Vanzelfsprekend geldt
hierbij dat zij binnen de grenzen van de wet dienen te blijven. Het uitgangspunt is dat er zoveel als
mogelijk contact gezocht dient te worden met dergelijke personen en groepen om hun activiteiten
zodanig te sturen dat deze binnen de geldende beleids- en tolerantiegrenzen blijven.
Het politieoptreden met betrekking tot demonstratie is er primair op gericht om de demonstratie zo goed
mogelijk te laten verlopen. Hiertoe dient in een zo vroeg mogelijk stadium contact te worden gezocht met
de organisator/leider van de demonstratie teneinde onder meer afspraken te maken over hetgeen wel en
niet zal worden getolereerd.

3.2.6 Spandoeken
De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (dikte max. 2 bij 2 cm) en de teksten op de
spandoeken zullen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. De spandoeken zullen worden
beoordeeld door de OC alvorens actie wordt ondernomen. ER WORDT NIET IN BESLAG GENOMEN
ZONDER TOESTEMMING HOHA.

3.2.6 Gezichtsbedekking
Het is de organisatie bekend dat het bij een betoging verboden is voorwerpen mee te voeren die plegen
te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals stokken, helm,
beschermende middelen, bivakmuts of andere gezichtsbedekking.

3.2.7 Fotografen
Fotograferen en filmen is niet strafbaar en er is geen vergunning voor nodig. Mensen die foto- of
filmopnames maken zijn geen verdachte. Zij kunnen dus niet worden aangehouden en zelfs niet worden
staande gehouden. De politie legt mensen met camera's geen beperkingen op. Zij worden dus niet
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weggestuurd of weggeduwd. Er worden geen camera's afgenomen, er wordt geen hand voor de lens
gehouden etc. Ook niet als een politieambtenaar zelf wordt gefotografeerd.
Wel dient men, indien daartoe aanleiding is, signalementen en vervoersmiddelen vast te leggen of te
melden. Tevens is er altijd de mogelijkheid, in het kader van openbare orde en veiligheid, mensen op
straat aan te spreken en een praatje te maken.

3.2.8 6iiiled6a regelling
Het te woord staan van de pers wordt uitsluitend gedaan door de communicatiemedewerk(st)ers van
politie Haaglanden. Iedereen onthoudt zich van het belemmeren van de pers bij haar werkzaamheden.
Indien twijfel bestaat over de handelingen van de pers, dient de persvoorlichter ter plaatse gevraagd
worden. Het passeren van de politieafzetting is in principe mogelijk op vertoon van de landelijke
perskaart, tenzij het operationeel belang zich hier tegen verzet (beoordeling kaderlid).
Er wordt gestreefd om de journalisten op straat zodanig te begeleiden dat de politie van hen geen hinder
ondervinden.
De persvoorlichter kan via het 0CC of meldkamer ter plaatse gevraagd worden.
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4 V©jfiçJ
4a1 Vrzorgiing
4.1.1 Voeding
Lunchpakketten worden verzorgd.

4.1.2 Materiaall
Kan op aanvraag van de betreffende knop door de Hoofd Ondersteuning worden verzorgd.

4.13 Brandstof
Voertuigen kunnen worden afgetankt aan het hoofdbureau bij de benzinepomp van de garage.

41.4 Kkkdir gvoorschrrlif en
Personeel in vredestenue tenzij in desbetreffende deeldraaiboek anders staat omschreven, ME volgens
voorschriften.

4.1.6 Po rt ofoons
De wachtcommandanten dienen bij aanvang van het dienstverband zorg te dragen dat po rt ofoons correct
worden aangemeld bij de meldkamer zodat noodoproepen cq. eindrapporten correct ontvangen kunnen
worden bij de meldkamer.
De personeelsleden dienen een portofoon mee te nemen van hun eigen bureau.

4.1.6 (Dooropsnd) Journaal
Het doorlopend journaal is actief op intranet evenementenkalender (korpsagenda). Een ieder die
gekoppeld is aan het SGBO en maatregelen kan hier informatie op plaatsen die voor de knoppen van
belang kan zijn.
Voor zover tijdens en in verband met de manifestatie door collega's aantekeningen worden gemaakt
(bijvoorbeeld persoonsgegevens in een persoonlijk notitieboekje), dienen die aantekeningen -voor zover
relevant gebleken- te worden vastgelegd in het journaal en zonodig in BVH.
De aantekeningen dienen na afloop van de manifestatie door de betreffende collega te worden
vernietigd.

4.2 Onderhoud en herstell
Volgens de reguliere regelingen.
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4.3 Geneeskundige arvoer verplegilnd
4.31 indeQing Bedrilfsopvang
De huidige structuur binnen Politie Haaglanden op het gebied van bedrijfsopvang voorziet in de
individuele opvang van medewerkers aan de hand van een Top 10-incidentenlijst. Indien van toepassing
worden de diensten van de bedrijfsopvang aan collega's direct na beëindiging van het incident
aangeboden.
Conform het landelijk referentiekader CCB 2002, referentie 22; "Opvang en nazorg personeel", heeft
Haaglanden het proces grootschalige opvang en nazorg georganiseerd voor medewerkers die tijdens
grootschalig optreden een ingrijpende gebeurtenis meemaken.
Het aanbieden van groepsopvang na grootschalig optreden is binnen dit SGBO georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van de AC door de commandant opvang en nazorg. De commandant opvang en
nazorg kan besluiten tot inzet van:
1. een procesondersteuner opvang en nazorg die commandanten ondersteunt bij de debriefings
van medewerkers ( bv. bij stress reacties e.d.)
2. een liason opvang en nazorg die in een ziekenhuis coordineert waar één of meerdere collega's
liggen
3. inzet van de reguliere bedrijfsopvang
4. inzet van specialisten van bureau VGW, bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts.
Via het RCC kan de HON dit proces activeren.
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Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keuze van het
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie.
Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzien
van hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, te -- laten -- verzenden naar
[n BVH dient . ij de registratie de projectcode GTPA "Geweld tegen politieambtenaren" aangemaakt te
worden. Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke immateriële schade tijdens het
strafproces.

4.3.3 Genleeskunc6ge afvoer

verrpiegQrrag derden

Gewonde collega's en derden worden gescheiden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en
derden naar verschillende ziekenhuizen worden gebracht.

4.4

PersoirteeD

4.4.1 D6ensttiidelra
De diensttijden zijn omschreven in de personeelsaanvraag en deeldraaiboeken van de betreffende
Locatie.
Hierin zal tevens vermeld staan de tijdstippen van Briefing en Debriefing.

Alleen voor intern gebruik

Versie 1.1
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vertrouwelijk

AIgemeen Draaiboek Studentendemonstratie

Politie Haaglanden

4A.2 Afiossing
indien van toepassing zullen de aflostijden zijn omschreven in de deeldraaiboeken van de betreffende
Locatie.

4.4.3 Einde dienstverband
U verlaat uw post niet eerder dan wanneer u hiervoor van uw directe chef toestemming hebt verkregen.
Uw dienstverband na de maatregelen eindigt na contra-appèl en met toestemming van de
operationeelcommandant. In verband met eventuele namaatregelen kan het dienstverband van de bij de
maatregelen betrokken M.E.-secties of droppingeenheden worden verlengd.

Alleen voor intern gebruik

Versie 1.1
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vertrouwelijk

Algemeen Draaiboek Studentendemonstratie

Politie Haaglanden

Bevellvoorring
gooi

Verbrirricfingsra

Bv&voru r^^
Driehoek gemeente D en H aa g

6.1.1

De driehoek van de gemeente Den Haag bestaat uit de Burgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en
de Korpschef of diens waarnemers. In geval van calamiteiten (Grip) komt de driehoek op het stadhuis
van Den Haag tezamen.

6.1.2 Staf Grootschalig Bilizonm7err Optreden
Algemeen Commandant
Hoofd Orde Handhaving
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Informatie
Hoofd Opsporing

6.1.3

,

..,
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Overzicht operationele eenheden

Onder de hierboven genoemde Hoofden worden diverse eenheden ingezet, welke in de deeldraaiboeken
staan vermeld.

5.2 Verbndigdlliema
5.2.1 Verbindingsschema
Als bijlage gevoegd

6.2.2 Groepen 0 reservegroepen
Zie hiervoor het verbindingsschema

6.2.3 R (1 epnarnen
)

Zie hiervoor het verbindingsschema

Alleen voor intern gebruik
Versie 1.1
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vertrouwelijk

Algemeen Draaiboek Studentendemonstratie

Politie Haaglanden

Tagera
verbóndu ngsscheme
( seperaat bijgevoegd)

Arleen voor intern gebruik
Versie 1 .
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vertrouwelijk

Algemeen Draaiboek Studentendernonstratie

Politie Haaglanden

Plattegrond Studentendemonstratie
( seperaat bijgevoegd)

Aileen voor intern gebruik
Versie 1.1
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vertrouwelijk
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Haaglanden

De leden van de Operationele Driehoek

Bureau Conflict- en Crisisbeheersing
0•-r
en

i.b.b.
Postadres Postbus 26
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon
Datum 1 maart
Onderwerp Demonstratie studenten 25 maart 2011
09

,:nrnerk
Bijlagen

Geachte leden,
Aanmelding demonstratie
Op maandag 7 maart 2011 werd de afdeling Operationele Zaken van Politie Haaglanden
middels een mail van Platform "Onderwijs is een recht" op de hoogte gesteld van het voornemen
op vrijdag 25 maart 2011 een demonstratie te organiseren op het Spuiplein met een loop via het
Plein naar het ministerie van OCW aan de Rijnstraat te Den Haag. De doelstelling van deze
demonstratie is aandacht te vragen voor de bezuinigingsplannen van het kabinet waarin het
onderwijs financieel gekort gaat worden. De kennisgeving gaf aan dat de demonstratie zou
plaatsvinden tussen 13:00 uur en 15:30 uur. De verwachting van het aantal deelnemers kon men
niet aangeven.
Op woensdag 16 maart 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de organisatie van de
demonstratie. Tijdens dit gesprek is overeengekomen om de demonstratie te laten beginnen om
13.00 uur en te laten eindigen om 15.30 uur. De organisator gaf aan dat op Facebook inmiddels
300 terugmeldingen waren binnengekomen van personen die aangeven mee te doen aan de
demonstratie. Volgens de organisator kan het aantal oplopen naar 500 tot 1000 deelnemers.
Er is met de organisator overeengekomen om de route als volgt te laten verlopen;
Verzamelen op het Spuiplein, Spui, Hofweg, Buitenhof, Lange Vijverberg, Lange Houtstraat,
Plein, Korte Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, Bosbrug, Koekamp.
Op het Spuiplein, Plein en de Koekamp zullen enkele toespraken worden gehouden.
Sfeerbeeld
Wat betreft het duiden van het risico ten aanzien van deze demonstratie zijn nog diverse
aspecten die momenteel nader worden onderzocht door de politie. Deze kwamen met name
voort uit - • es rek met de organisator dat op woensdag 16 maart 2011 is • evoerd:

_. ,

-

■ - i r; _ .
a • e Ijk te hebben verspreid over
- ,,
zowel HBO-instellingen als Universitaire onderwijsinstellingen.
De organisator geeft aan dat zij via Social Media als lndymedia en Facebook aandacht
vraagt voor deze demonstratie. Op Facebook hebben zich inmiddels 300 personen gemeld
die aa. A - '• zullen zijn tijdens deze demonstratie.

2

- De organisator gaf in het gesprek tevens aan geen herkenbare ordedienst in te willen zetten.
Reden hiervoor is volgens haar dat dit tot mogelijke escalatie zou kunnen leiden tussen de
deelnemers aan deze demonstratie.
Het vorenstaande zou erop kunnen duiden dat deze demonstratie wordt georganiseerd vanuit
links activistische organisaties, die mogelijk uit zijn op openbare orde verstoringen.

Projectorganisatie
Voor de organisatie van de maatregelen rond de demonstratie is een projectgroep in een SGBOst r
r ingericht. Deze projectgroep wordt voorgezeten door de Algemeen Co u - ' - nt
onder verantwoordelijkheid van de directeur opsporing en informatie

Voorlopige beleidskaders en uitgangspunten
Door de leden van de operationele driehoek van Den Haag vast te stellen onderstaande
beleidsuitgangspunten zullen de basis vormen voor de uitvoering van de te nemen maatregelen
en uitwerking krijgen in de plannen van aanpak. Het algemene uitgangspunt bij de samenstelling
en coordinatie van het maatregelenpakket door politie en organisatie is een ongestoord verloop
van de demonstratie.

Beleidsuitgangspunten
Het beleid is -- rekening houdend met het (grond-)recht op demonstratie - gericht op:
de demonstratie in goede orde te doen verlopen;
het voorkomen van confrontaties tussen deelnemers aan de demonstratie en derden;
het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de demonstratie;
aanhoudingen wanneer er sprake is van strafbare feiten;
de demonstratie te laten verlopen als vooraf is kennis gegeven en besproken;
het op tactisch en strategisch niveau gebruik maken van social media, zoals Twitter,
Hyves, Facebook etc.;
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
een demonstratie die zich als geheel of als gedeelte ervan in een andere richting of op een
andere locatie wil voortzetten dan kennis is gegeven en besproken;
een demonstratie die langer voortduurt dan vooraf kennis gegeven en besproken;
direct gevaar voor personen of goederen;
het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade
toebrengen aan derden;
het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
het hinderen van de hulpdiensten;
strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten;
overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;
belediging;
racistische leuzen;
het in de brand steken van voorwerpen:
- bij verbranding pop - waarvan de naam ván beoogd slachtoffer zeer duidelijk
is - te zien als bedreiging;
- overige verbrandingen (bijv. vlaggen): strijdig met art. 5:34 APV;
bedreiging via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan...");
aanzetten tot geweld tegen personen of goederen.
mee voeren van voorwerpen die plegen, te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden
gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende middelen, helm /
bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking.
-

'

De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de
'openbare orde ervan. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend te zijn. Een
politieoptreden kan eventueel worden uitgesteld indien het gevaar voor escalatie aanwezig is of
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indien politiepersoneel of derden door dit optreden gevaar lopen. De afspraken met de
organisatie dienen te worden gehandhaafd. Door de massaliteit en het mogelijke gevaar voor
escalatie zal politieoptreden niet altijd mogelijk of wenselijk zijn.
Fasering
Een eventueel optreden zal een gefaseerd karakter hebben. Indien wanordelijkheden aanhouden
dan wel grootschalig worden kan de mobiele eenheid van de politie optreden. De inzet van de
mobiele eenheid zal slechts geschieden na overleg met en in opdracht van de Algemeen
Commandant. De politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Steeds wordt getracht weer terug te keren naar een `normale' situatie. De politie zal vooraf
contact zoeken met de burgemeester voor het verkrijgen van toestemming voor mogelijk
politieoptreden van de mobiele eenheid. Indien vooraf geen mogelijkheid meer is om
toestemming te verkrijgen, zal zo spoedig mogelijk na het ME-politieoptreden met de
burgemeester contact worden gezocht door de Algemeen Commandant of anders een directielid.

Scenario's

Er dient rekening gehouden te worden met een aantal scenario's.
1.
Openbare orde verstoringen
Gezien het (grote) aantal demonstranten aan de demonstratie is het denkbaar dat individuen
en/of kleine groepen zich schuldig zullen maken aan (lichte) overtredingen/ misdrijven. Mede op
grond van bovenstaande beleidsuitgangspunten/tolerantiegrenzen kan dit leiden tot
aanhoudingen.
2.
Afs•litsen individuen/ • roe en richtins Plein/Binnenhof / ministerie OCW
- Groepen demonstranten splitsen zich af na aankomst op het CS danwel het Spui en begeven
zich naar het Plein / Het Binnenhof / ministerie OCW.
- Tijdens of na de demonstratie splitsen groepen demonstranten zich af en lopen in de richting
van het ministerie OCVV, het Plein en/of het Binnenhof.
In beide gevallen zal de politie interveniëren. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de
sfeer onder deze deelnemers, wordt bepaald hoe in dit geval wordt opgetreden. In dit geval zal
mogelijk een formele beperking benodigd zijn.
3.
Bezetting ministerie OCW, Binnenhof en/of Plein cq sit-down actie
Groepen demonstranten hebben zich afgesplitst van de manifestatie/demonstratie en bezetten
spontaan één van de genoemde locaties of objecten. Afhankelijk van de hoeveelheid
deelnemers en de sfeer onder deze deelnemers, wordt bepaald hoe in dit geval wordt
opgetreden. Het Binnenhof wordt op voorhand afgesloten.
4.
Aantal deelnemers
Er komen meer demonstranten dan het aantal demonstranten dat zich vooraf heeft aangemeld.
Afhankelijk van het aantal demonstranten kan_ dit inhouden dat de demonstratieve optocht zowel
op grond van de handhaving van de openbare orde als vanuit verkeerstechnisch oogpunt
onvoldoende beheersbaar begeleid kan worden. In dit geval zal mogelijk een formele beperking
benodigd zijn.
Ik stel u voor om bovengenoemde scenario's als vertrekpunt vast te stellen.
Maatregelen politie
De i

order k - I••• van de demonstratie.
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De voorgenomen inzet is gebaseerd op de huidige informatie en ingeschatte risico's. Deze
kunnen nog omhoog en omlaag worden bijgesteld.
ik verzoek u in te stemmen met de voorgestelde beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen,
maatregelen en inzet.
Directeur opsporing en informatie,

HAAGLANDEN

SGBO 'Onderwijs is een recht'

Postadres
Bezoekadres

Postbus 264, 2501 CG Den Haag

Aan:
De leden van de operationele driehoek

Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG DEN HAAG

Behandeld door:
Telefoon
Fax
E-mail
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
Onderwerp
Bijlagen

PL1500 / SGBO
25-03-2011
SGBO 'Onderwijs is een recht`
0

Geachte leden,
Op vrijdag 25 maart 2011 heeft in Den Haag een demonstratie plaatsgevonden gericht tegen de
aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. In diverse vergaderingen en met diverse brieven bent
u de afgelopen tijd over de aanmeldingen en voorbereidingen geïnformeerd.
Op of omstreeks woensdag 9 maart 2011 kwam een verzoek binnen tot het houden van een
demonstratie onder de noemer 'Onderwijs is een recht'. De aanvraagster is gelieerd aan de
krakerscene in Utrecht. In uw vergadering heeft u daarop besloten om naar aanleiding van deze
informatie enkele extra politiemaatregelen te nemen en een SGBO in te stellen. Onderstaand
informeer ik u nader over het verloop van de demonstratie.
Verloop van de maatregelen bij de demonstratie `Onderwijs is een recht' d.d. 25 maart 2011

Om 12:15 uur verscheen de geluidswagen, rode DAF, als eerste op het Spuiplein. Vanaf 13:00 uur
kwamen gefaseerd groepen studenten aan op het Spuiplein om zich te verzamelen voor de
demonstratieve optocht via de route Spuiplein, Spui, Hofweg, Kneuterdijk, Lange Vijverberg, Lange
Houtstraat, Plein, Korte Vijverberg, Korte Voorhout, Bosbrug naar de Koekamp.
Omstreeks 13:30 uur heeft de politie een aantal deelnemers aangesproken op de aanwezigheid van
zogenaamde protestborden annex schilden. In overleg met de organisatie zijn hier maatregelen op
genomen.
Tijdens de demonstratie werden flyers uitgedeeld met daarop de tekst: "wat te doen als u wordt
aangehouden door de politie. U heeft het recht om u naam niet te noemen". Betrokken zijn
vastgelegd. Dit heeft niet geleid tot aanhoudingen.
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Om 14:00 uur is de demonstratieve tocht aangevangen met ongeveer 150 deelnemers. De
geluidswagen reed achter de demonstratie aan. Om 14:30 uur is de kop van de stoet zonder
noemenswaardige problemen gearriveerd op het Plein.
Omstreeks 15:00 uur is de demonstratieve tocht vanaf het Plein verder gegaan in de richting van de
Koekamp, waar men om 15:10 uur aan kwam. Daar werd nog een korte bijeenkomst gehouden voor
de geluidswagen.
Om 15:30 uur werd de demonstratie "Onderwijs is een recht" ontbonden.
Opsporing
Er zijn geen verdachten aangehouden. Tijdens de demonstratie bleek dat een groot aantal
deelnemers gelieerd is aan de krakersbeweging in den lande.
De politiemaatregelen zijn vanaf 15:00 uur gefaseerd afgebouwd en zijn om 16:00 uur beëindigd.

De Directeur Opsporing en Informatie,

AANGEKONDIGDE DEMONSTRATIES, ONTVANGSTEN
CORPS DIPLOMATIQUE, REGERINGS-BEZOEKEN, EN
OVERIGE EVENEMENTEN TEN BEHOEVE VAN BESPREKING
IN DE OPERATIONELE DRIEHOEK OP

Maandag 14 maart 2011
Demonstraties
k.

Datum:
Organisator:
Doel:
Locatie / Route:
Aantal personen:
Middelen:
Bijzonderheden:

Vrijdag 25 maart 2011 van 13.00 - uur
Platform Onderwijs is een Recht
Aandacht vragen voor de bezuinigingen in het onderwijs
Spuiplein naar de Rijnstraat, min. Van OC&W, exacte route onbekend.
Vooralsnog onbekend
Kleine vrachtwagen met geluid, live muziek, spandoeken, borden,
megafoons
Demonstratieve tocht door het centrum met meerdere stops en
diverse sprekers. (Inmiddels al besproken met bestuursdienst)

VERTROUWEL IJK

Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 21 maart 2011
Aanwezig:
Bestuur:
Politie:

Aarts- •

Van Essen,

6.

eidskaders / tolerantiegrenzen Studentendemonstratie 25 maart 2011.
geeft aan dat de vrouw die de demonstratie organiseert, dat ook vrijdag in Utrecht
eeft gedaan. Daar waren slechts 25 de- -mers. Het is dan ook denkbaar dat komende
- _ • . •- loitte
o
. • •• - •
e .- d '-h - _. ze
vrijdag ook w- a • • - - • hou
legrenzen en
eei.s a ers,
ifen;
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e
Ill ...
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VERTROUWELIJK

Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van woensdag 23 maart 2011
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aartsen,
Mw. Bannin
Van Essen,
Opening en mededelingen

Er zijn geen mededelingen.
2.

D

"Onderwi's is een

Il

lieeft aan dat de organisator voornemens is om de demonstratie te laten starten op
et Spuiplein. Daar zullen eerst enkele sprekers zijn, vervolgens begint een
demonstratieve optocht door de stad. De organisator wil op het Plein een stop maken,
waarbij ook daar enkele speeches worden gehouden. De optocht eindigt op de Koekamp
en ook daar zijn enkele sprekers voorzien. Met de organisator zijn inmiddels goede
afspraken te maken, zoals over het gezamenlijk gebruik van sociale media. In een goede
ordedienst wil de organisator echter nog niet voorzien. Voorts is de organisator
voornemens om een geluidswagen mee te nemen. Deze zelfde wagen is eerder door
krakers gebruikt tijdens een demonstratie. Met de organisator is afgesproken dat de
geluidswagen niet meerijdt in de optocht, maar zich verplaatst van het Spuiplein naar het
Plein naar de Koekamp.

enadrukt dat bij de organisator is gemeld, dat de route via het Plein niet mogelijk
i grote aantallen demonstranten. Zeker wanneer de sfeer daar aanleiding toe geeft,
zullen met de organisator hier afspraken over worden gemaakt. Zo nodig kan gebruik
worden gemaakt van een formele beperking.
IT

Operationele driehoek Den Haag

2011

VERTROUWELIJ K

Iaat weten dat de Haagse Hogeschool niet in deze demonstratie betrokken is.
heeft begrepen dat ook de LSVb heeft aangegeven niet te pa rticiperen bij de
zal
demonstratie van vrijdag, zij komen op 5 april met een eigen demonstratie.
hierover nog telefonisch contact zoeken met de LSVb.

VERTROUWELIJK

to,
Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 28 maart 2011
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aarts
Hofstee,
Van Essen,

b erslag operationele driehoek van woensdag 23 maart 2011
meldt, dat in tegenstelling tot het gestelde in de afspraken met de organisator niets
wa opgenomen over het al dan niet meenemen van de geluidswagen. Met in,
achtneming van deze wijziging stelt de driehoek het verslag vast.

Datum:
Organisator:
Doel:
Locatie / Route:
Aantal personen:
Middelen:
Bijzonderheden:

Dinsdag 12 april 2011 van 12.00 —15.00 uur
Studenten in Actie (diverse organisaties waaronder SP en
FNV)
Aandacht vragen voor de bezuinigingen in het onderwijs
.Plein, Korte Vijverberg, Lange Vijverberg, Buitenhof, Spui,
Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht, Prinséssegracht,
Korte Voorhout, Lange Houtstraat, Plein.
1000-1500
Podium met muziek, spandoeken en borden.
Deze demonstratie was eerst aangekondigd voor 5 april. Op
basis van het aantal deelnemers is de voorgestelde route en
met name de lokatie Plein een punt van discussie.

Samenvatting journaal Platform Onderwijs is een recht 25 maart 2011
9 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal, route, locatie en geluidswagen.
10 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal, route en eventuele aansluiting door
andere organisaties.
14 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal en route.
16 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal, route en doelstellingen.
22 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent route, locatie en deelnemersaantal.
24 maart 2011:
- informatie over situatie ter plaatse.
- contact met organisatie omtrent deelnemersaantal, locatie en podiumwagen.
25 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent meegenomen schilden.
- stoet begint te lopen.
- rustige sfeer.
- diverse groepjes verlaten het Malieveld, het Plein en het Spuiplein en gaan op in de
dagelijkse menigte.
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BUREAU JAN HENDRIKS T ?AT
BPZ B J HENDRIKSTRAAT

Registratienummer : PL1512 2011061722-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: donderdag 24 maart 2011

Opmaak datum
Hoofdincident
Registratienummer
HKS-nummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval

2011061722
PL1512.512.2011.1955
Spandoek Hofvijver
Overige delicten openbare orde
donderdag 24 maart 2011 te 12.26 uur
Op donderdag 24 maart 2011 te 12.00 uur
Lange Vijverberg , 2513 AC,
's-Gravenhage
Openbare weg/-water
Bpz B J
WZN
Hendrikstraat, Politie Haaglanden

Soort locatie
Verbalisant

),

Betrokken personen
Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA- numme r
Rol

24835044
T ^^^^^^^^^^^^

: Man
: Nederlandse

: Verdachte
: 24835045

Kaartnummer
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
GBA-nummer
Rol

: Man
: Nederlandse

: Verdachte

Toelichting bij incident

Form.nr: 987723 - FOMUTRA
LFN112.0.2

-- Blad 1

Registratienummer PL1512 2011061722-1

omstreeks 11.50 uur kregen wij op B12 telefoontje van algemene zaken,
er zouden mensen in de hofvijver een spandoek ophangen.
wij zijn met de s terplaatse gegaan.
op de hofvijver aangekomen waren de heren al gevlucht.
op het eiland in de hofvijver hing een spandoek met de tekst:
demonstreer mee! rechtoponderwijs.nl 25 maart 13.00 uur Spuiplein den
haag.
op de Lange vijverberg twee demonstrant uitziende personen
aangesproken die verklaarden er niks mee te maken te hebben.
Ze wisten wel alles van een eventuele demonstratie, kort gesproken en
verteld het morgen rustig te houden.
namen en gegevens genoteerd.

Form.nr: 987723 - FOMUTI
LFN112.0.2

-- Blad 2
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Vane
Verzon en maandag 14 maart 2011 11:27
Aan: Operationele Zaken Haaglanden
Onderwerp: Melding demonstratie
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij een melding voor een demonstratie op het Plein. In onderstaande heb ik getracht zo veel
mogelijk informatie over onze bedoelingen te geven. ik ga er vanuit u snel te spreken over een en
ander.
Met vriendelijke groet,
t--

naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt

0 het doel van de demonstratie
Een studentenprotest tegen de aangekondigde bezuinigingen van de regering op het hoger onderwijs.
Wij vormen comite 'onderwijs is ons recht', een club van (normale) studenten die op een nette maar
duidelijke manier actie willen voeren tegen de bezuinigingen. Omdat de Tweede Kamer die dag de
onderwijsplannen bespreekt willen we een bescheiden protestactie houden op het Plein.
0 de hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek
enzovoorts)
We maken gebruik van vlaggen en spandoeken, maar ook een podium met een geluidsinstallatie
voor muziek en sprekers
0 de datum, tijdstip van de start en het einde van de demonstratie
Dp 29 maart, tussen 12.00 en 15.00
0 de plaats waar u start en eindigt en de route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route gaat
lopen)
?l ein>Korte vijverberg>Lange vij verberg>Buitenhof/hofweg>Spui>Kalvermarkt>Fluwelen
urgwal>Blij enburg>s chouwburgstraat>Korte Voorhout> Lange Houtstraat>Plein.
0 het aantal deelnemers
Te verwachten 1.000-1.500 studenten.
0 de manier waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de fiets of auto
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De route zal warden gelopen
a de maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed te laten verlopen
We zullen natuurlijk zorgen voor een ordedienst en zorgen dat alle regels worden nageleefd. In ons
comite zitten studenten die betrokken warre hij bijna alle studentendemonstraties van afgelopen jaar,
dus aan ervaring geen gebrek.
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Van:
Verzonden: vrijdag
Ann.
ratio

maart 2011 14:38
aaglanden
enten in Actie

Best

Bij deze de informatie zoals beloofd. Allereerst is bekend geworden dat het debat niet één, maar
twee weken verplaatst wordt, omdat Halbe Zijlstra zelf niet in het land is in de week van 5 april.
Omdat we vandaag alle aanpassingen bekend maken naar buiten toe grijpen we de kans aan om de
demo te verschuiven naar 12 april. Excuses voor het ongemak voor jullie, wij hadden het ook graag
anders gezien.

Over het programma. Zoals we zeiden weten we nog niet welke spreker wanneer komt, maar het
programma zal er globaal gezien als- volgt uit komen te zien:

10.00 Opbouw, briefing ordedienst
12.00-13.00 Sprekers
13.00-14.00 Lopen (evt 15 minuten uitloop)
14.15-15.00 Sprekers en afsluiting
15.00 Schoonmaak

We zijn nog even aan het uitzoeken hoe we de sanitaire voorzieningen kunnen regelen voor een
-edelijke prijs. We zoeken ook uit of we wettelijk verplicht zijn om dergelijke maatregelen te treffen,
vocht het een erg duur grapje worden. Daarover later dus meer. De hesjes voor de ordedienst
gorden geïnventariseerd. Als ik nog belangrijke zaken vergeten ben, dan hoor ik het graag.

kan a.s. woensdag niet om 12.00, maar wel om 16.00. Is dat mogelijk?

4et vriendelijke groet, namens Studenten in Actie,
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Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENN1sGEVINGFORMl1LIER
Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Lees ook de toelichting!
Organisator
Onderwijs is Ons recht.

Telefoon:

elefoon:

Manifestatie
Doel van de manifestatie

Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beëindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
voor muziek en sprekers.
Route

;a kt
Verzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

Faxnummer:
: Aandacht vragen voor de aangekondigde
bezuinigingen op het hoger onderwijs.
: 12-04-2011 12:00 uur
: 12-04-2011 15:00 uur
: 1500
: Vlaggen, spandoeken, podium, geluidsinstallatie
: Plein, Korte Vijverberg, Lange Vijverberg,
Buitenhof/Hofweg, Spui, Kalvermarkt, Fluwelen
Burgwal, Herengracht, Prinsessengracht, Korte
Voorhout, Lange Houtstraat, Plein.
: Plein, 12.00 - 15.00 uur.
: Eigen vervoer

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
>De organisatie draagt zorg voor een orderlijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie
ordelijk en veilig te laten verlopen:
>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
>De demonstratie locatie za! na afloop schoon worden opgeleverd.
>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid warden strikt
nageleefd.

>De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
>lndien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
>Op de route zal men gebruik maken van het trottoir en niet van de rijbanen. Deze blijven beschikbaar
voor het verkeer en openbaar vervoer.
>De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
Datum 12 april 2011

Namens de organisatie

Politie Haaglanden
Operationele Zaken

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting.

Datum: 27-3-2012

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
(bij ondermandaat naarrtn plv. Directeur = estuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij onderrrnandaat ply. Directeur es$uurszaken)
^tiyk7
^

Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
: Spui 70, Den Haag

Telefoon
Fax

: 070 : 070 - 4242814

Toelichting p rocedure kennisgeving en bevesti g in g verrgad ering o^ beto^in cji

Kennisgeving
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variërend in
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het
noodzakelijk vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beëindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Faxnummer 070-4242814
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoördineerd worden.

Bevestiging
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
::n degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
d.
de gronden van het bezwaar
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.

Algemene richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Vet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
a
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
goederen.
b.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
c.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
en/of gebruiken.
d.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
e.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
f.
De manifestatie kan in ieder geval worden beëindigd indien de organisatie niet in staat is de
orde te handhaven.
g.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
h.
Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan

Samenvatting journaal Onderwijs is ons recht 24 april 2011
23 maart 2011:
- contact met organisatie omtrent route en ordedienst.
12 april 2011:
- cabaretier op podium.
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