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Geachte heer liernilaim*

Op 11 april 2012 ontving ik uw pro forma bezwaar d.d. 6 april 2012 gericht tegen het besluit van
28 februari 2012. Op 23 april 2012 ontving ik uw gronden van bezwaar d.d. 20 april 2012.
Op grond van artikel 7:3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht is afgezien van de hoorplicht.
Deze brief vormt het besluit op uw bezwaar.
Bezwaar

U heeft — kort weergegeven — de volgende bezwaargronden aangevoerd.
1. Bij beide verstrekkingsrapporten van de RID zijn stukken weggelaten onder de noemer
van de veiligheid van de Staat. De stukken die zijn weggelaten zijn niet zwartgemaakt
waardoor u niet kunt beoordelen wat er mogelijk stond en waar. Daardoor is moeilijk te
beoordelen wat er is weggehaald en of dat dat terecht is of niet.
2. Het niet openbaar maken van de e-mailberichten is in strijd met de Wet openbaarheid van
bestuur, aangezien er geen sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen.
Beoordeling
Ten aanzien van het ingestelde bezwaar oordeel ik als volgt.
1. Het bezwaar is tijdig ingesteld.
2. Verstrekkingsrapporten openbare orde
In het besluit in primo zijn uit de verstrekkingsrapporten openbare orde de namen van
medewerkers van de regionale inlichtingendienst weggelaten. Uit één verstrekkingsrapport is één
passage weggelaten. De namen en de passage zijn op de documenten wit gemaakt. Voor het
weglaten van de passage is in het besluit in primo een beroep gedaan op artikel 10 lid 1 sub b.
Voor de motivering hiervoor verwijs ik naar het besluit in primo.

Voor het weglaten van de passage kan ook een beroep gedaan worden op artikel 10 lid 2 aanhef
en onder d. Bekendmaking van de passage dient achterwege te blijven daar het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen.
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De inhoud van de passage is onmiddellijk herleidbaar naar het actuele kennisniveau en de
specifieke wijze van informatievergaring door de R ID . Als de passage bekend zou worden
gemaakt dan wordt de informatiepositie van de R ID bekend.

U gee ft in uw bezwaar aan dat u niet kunt zien welke informatie u is onthouden, nu de namen en
de passage niet zwa rt maar wit gemaakt zijn. Ik heb hiervoor aangegeven dat in beide rappo rten
de namen van medewerkers van de RID zijn weggehaald en dat in het rapport 00 18762 één
passage van twee regels is weggehaald. Deze gegevens zijn weggehaald door het gebruik van
correct-it en niet door het wegstrepen door een zwa rte sti ft . Dit is niet bewust gedaan en maakt
geen verschil tussen de manieren van weglaten van de gegevens. Ik kan me voorstellen dat het
verwarrend is en zal uw suggestie om in het ve rv olg één manier van weglaten te gebruiken,
ove rn emen. Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat weglakken (bedoeld) tot gevolg heeft dat
de inhoud onbekend is.
3. E-mailberichten
De e-mailberichten zijn opgesteld met de bedoeling te communiceren met collega's en ze alleen
binnen de politie te gebruiken. De e-mailberichten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Ik ben echter met u van mening dat de feitelijke gegevens in de e-mailberichten niet gezien
kunnen worden als persoonlijke beleidsopvattingen. Daarnaast zijn de feitelijke gegevens al
openbaar. De feitelijke gegevens uit de e-mailberichten verstrek ik u dan ook. Met een beroep
artikel 10 lid 2 sub e van de Wob zijn de volgende gegevens van de politieambtenaren
weggelaten: de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van politieambtenaren.
Beslissing
Ik verklaar het bezwaar gegrond voor zover het gaat om het weigeren van het verstrekken van de
e-mailberichten. Voor het overige verklaar ik het bezwaar ongegrond en blijft de bestreden
beslissing in stand, onder aanvulling met bovenstaande motivering.
Mocht u nog nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met de behandelaar van dit
dossier, mevrouw mr. E.P.M.E. van Dongen.
Hoogachtend,
de Korpsbeheerder

drs. H.M.F. Bruls

Tegen dit besluit staat • roep open. Hebt u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit,
bel dan met bovenv
elde behandelaar van dit dossier. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen
zes weken een t 'roepschrift in en stuur dit naar de sector bestuursrecht van de Rechtbank Arnhem.
Postbus 6030, 6800 EMARNHEM Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste: a)
naam en adres van de indiener, b) de dagtekening, c) een omschr ijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en d) de gronden van het beroep.
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Van:
Verzonden: donderdag 16 februari 2012 9:04
Aan:
Onderwerp: FW: bezetting radboud
Hierbij de le mail, intern!!
Met vriendelijke groet,

411111111101110111110111110111101 1111
Gsm
Politie Gelderland -zuid

Van:
Verzonden: dinsda 5 a ril 2011 9:26
Aan:
CC:
Onderwerp: bezetting radboud

Hallo,
Net gebeld doorn111111111111111110, hij heeft gesproken met het hoofd van de beveiliging Radboud. Deze geeft aan
dat er geen schade is en dat er geen aangifte vernieling zal volgen.
Met gillbafgesproken dat hij nogmaals contact opneemt met het hoofd beveiliging. Deze moeten intern
even kort sluiten met college van bestuur.
Indien dit duidelijk is, wordt het ko rt gesloten metes Hij zal dan ook pv bevindingen maken.

Grt

16-02-2012
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Van:

11/

Verzonden: donderdag 16 februari 2012 9:06
Aan:

4111111111.11111111111.111111111111110

Onderwerp: FW: PV radboud
Mijn PV bevindingen in concept (ik was thuis ten toen ik telefonisch werd benaderd). Deze tekst heb ik later in
BVH verwerkt!!
Met vriendelijke groet,

Gsm
Politie Gelderland -zuid

Van:
Verzonden: woensdag 6 april 2011 9:05
Aan:
Onderwerp: PV radboud
Op dinsdag 5 april 2011, omstreeks 15.45 uur, sprak ik, verbalisantellia, werkzaam als wijkagent
zorginstellingen Nijmegen, telefonisch het hoofd beveiliging Radboud UMC/RU te Nijmegen zijnde de heer
IMO Dit omdat ik eerder die dag de vraag bij de heerallle had neergelegd of de Radboud
Universiteit, als aangever van huis/lokaalvredebreuk schade had geleden tengevolge van de bezetting van
het Erasmusgebouw op
. april 2011 door actievoerders i.v.m. studentenprotesten.
Volgens de heem had de Universiteit wel immateriële schade geleden maar geen materiële schade,
dit was kenbaar gemaakt aan hem door de woordvoerder van de Radboud Universiteit en de aangever ...
De Radboud Universiteit, zo verklaarde de hee
tegen mij, wenste geen verdere aangifte te doen
door de woordvoerder en de
van de geleden immateriële schade. Dit werd, volgens de heer
aangever ondersteund en bevestigd.

16-02-2012

Van:
Ve rzonden: donderdag 16 februari 2012 9:11
Aan:
Onderwerp: FW: PV bezetting Erasmusgebouw
Bijlagen:

515934.rtf

De 3e interne mail, het door mij opgemaakte PV bevindingen (def. versie).
Met vriendelijke groet,

MONNININNOOD
Gsm immommumpirmilm
Politie Gelderland-zuid

Van:
Verzonden: woensda4 6 april 2011 16:55
Aan:
Onderwerp: PV bezett ing Erasrnusgebou ww
Heren,

De papieren versie is onderweg via de interne post naar

Grp

16-02-2012
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Besluit in primo
Documenten

Geachte VEIMMINEEM
Bij brief van 9 januari 2012 heeft u verzocht om documenten die betrekking hebben op
studentenprotesten in 2010 en 2011.
Bij brief van 12 januari 2012 is u de ontvangst van dit verzoek bevestigd. Bij brief van 6 februari
is de antwoordtermijn met vier weken verlengd.
Deze brief vormt het primaire besluit op uw verzoek.
Het verzoek
U heeft gevraagd om documenten die betrekking hebben op studentenprotesten in 2010 en 2011.
Het gaat om mensen/burgers/ingezetenen die actief waren rond de bezuinigingen op het
onderwijs.
Wettelijk kader
Uw verzoek is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ingevolge het bepaalde in
artikel 2 van de Wob verstrekt een bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd
het elders bij de wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet.

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wob, voor zover hier van belang , kan een ieder een verzoek om
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een
bestuursorgaan.
Een verzoek om informatie wordt op grond van artikel 3 lid 5 Wob ingewilligd met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
Documenten
Over de door u genoemde aangelegenheid berusten inderdaad documenten bij het korps
Gelderland-Zuid, namelijk twee verstrekkingsrapporten openbare orde, documenten van het naar
het openbaar Ministerie ingezonden strafdossier, vier mutatierapporten, twee aanvragen dacty en
foto van twee personen en een aantal e-mails van de wijkagent van het betreffende gebied.
Overige documenten zijn niet aangetroffen.
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Ik heb besloten om u de twee verstrekkingsrapporten openbare orde en de vier mutatierapporten
en de twee aanvragen dacty en foto van twee personen te verstrekken, zij het met weglating van
bepaalde gegevens. Ik heb besloten de e-mails van de wijkagent van het betreffende gebied met
betrekking tot de studentenprotesten 2010 en 2011 niet aan u te verstrekken. Ik licht hieronder
mijn besluit toe.

Verstrekking
Verstrekkingsrapporten openbare orde
Als vaste regel geldt dat het openbaar maken van informatie omtrent werkwijze, actuele
onderzoeken, bronnen en het actuele kennisniveau de veiligheid van de Staat in gevaar kan
brengen. Informatie over werkwijzen die nu nog gebruikt worden en het actueel kennisniveau kan
geweigerd worden in verband met het belang van de veiligheid van de Staat. Ik verstrek u de
rapporten met uitzondering van de gegevens die de veiligheid van de Staat in gevaar kunnen
brengen (onder verwijzing naar artikel 10 lid 1 sub b Wob) en die dus actuele werkwijzen en
kennisniveau van de RID betreffen.
De persoonsgegevens van de politieambtenaren, werkzaam bij de R ID, zijn (onder verwijzing
van artikel 10 lid 2 aanhef en onder e van de Wob) weggelaten, omdat het openbaar maken van
hun namen zich verzet tegen het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Het
bekendmaken van de namen zou mogelijkerwijs tot misbruik kunnen leiden. Het privacybelang
weegt mijns inziens zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Overigens doet weglating van
deze informatie niet af aan het door u met dit informatieverzoek beoogde doel.
Aangezien het beroepsmatig functioneren betreft, wordt tevens een beroep gedaan op artikel 10
lid 2 onder g van de Wob. Het voorkomen van onevenredige benadeling van deze
politieambtenaren dient in dezen zwaarder te wegen dan het belang dat bij verstrekking is
gediend.
Strafdossier
Op 19 mei 2011 is het strafdossier `demonstratie Radboud' verstuurd naar het openbaar
Ministerie te Arnhem. In artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering is een bijzondere en
uitputtende openbaarmakingregeling vervat, die de Wob terzijde stelt. Artikel 365 van het
Wetboek van Strafvordering geeft een exclusieve bevoegdheid aan de voorzi tter van de
strafkamer om een afschrift van de in dat artikel vermelde, tot het strafdossier behorende stukken
aan derden te verstrekken.
Aanvragen dacty en foto van twee personen
Ik verstrek u de aanvragen dacty en foto geanonimiseerd. De aanvragen behoren niet tot het
strafdossier dat aan de strafrechter is voorgelegd. Artikel 365 van het Wetboek van
Strafvordering is dan ook niet van toepassing op deze stukken. De namen van de betrokken
politieambtenaren zijn met een beroep op artikel 10 lid 2 sub e van de Wob.
Mutatierapporten
Ik verstrek u de mutatierapporten geanonimiseerd.
Met een beroep op artikel 10 lid 2 sub e van de Wob zijn de volgende gegevens weggelaten:
- namen van politieambtenaren;
- naam, adres, nationaliteit, telefoonnummer, postcode,
geboorteplaats en geboortedatum en functie van betrokkenen.
Bovengenoemde gegevens zijn namelijk rechtstreeks herleidbaar tot individuele personen dan
wel raken de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het gaat om persoonsgegevens in de zin
van de Wet Politiegegevens en in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het belang
van het vertrekken van bovengenoemde gegevens weegt niet op tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de bij de aangelegenheid betrokken personen.
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Aanvullend wordt ook een beroep gedaan op artikel 10 lid 2 onder g van de Wob, het voorkomen
van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken personen dan wel derden.
Dit geldt ook voor de politieambtenaren.
E- mailberichten wijkagent
Ik verstrek u deze e-mailberichten niet, omdat het persoonlijke beleidsopvattingen zijn die zijn
opgesteld ten behoeve van intern beraad. De e-mailberichten zijn opgesteld met de bedoeling ze
alleen binnen de politie te gebruiken.
Wel laat ik u weten dat één van de e-mails een concept proces verbaal van bevindingen
(mutatierapport) is. Het mutatierapport verstrek ik u geanonimiseerd, zoals hierboven toegelicht.
Besluit
Uw verzoek wijs ik gedeeltelijk toe, zij het met weglating van bepaalde informatie zoals
hierboven beargumenteerd.
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Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hooga hten
de plaa ► .very ngend Korpsbeheerder

drs. G.E.

Tegen ' it s \ l . ' taat bezwaar open. Hebt u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit
besluit, bel da et bovenvermelde behandelaar van dit dossier. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan
binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar de Korpsbeheerder van de politie GelderlandZuid, Postbus 9109, 6500 HL NIJMEGEN. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat
tenminste: a) naam en adres van de indiener, b) de dagtekening, c) een omschr ijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en d) de gronden van het bezwaar.
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PLITIE
•
•

Gelderland -Zuid
RID

Verstrekkingrapport openbare orde.
RID — rapportnummer

: 00 18762

Naam verzoeker
Politieregio, team/eenheid, dienst
Telefoonnummer

Eigen initiatief
Regio Gelderland -Zuid, team Nijmegen Zuid
0900-8844

Naam verstrekker
Datum verstrekking
Verstrekkingcode
Betrouwbaarheidscode informatie

29-01-2010
11
B3 Meestal betrouwbaar/ Gehoord-bevestigd

Inhoud verstrekking
Onderzoek van de RID Gelderland -Zuid heeft het navolgende opgeleverd:
De week van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2010 is door het Nijmeegs
Onderwijsplatform uitgeroepen als actieweek. Het Onderwijsplatform is tegen de bezuinigingen die in
het hoger- en wetenschappelijk onderwijs worden doorgevoerd en heeft derhalve een aantal acties
voor aankomende week gepland:
•
•
•
•

dagelijks: van 12:00-14:00 en 16:45-18:30 informatiestand in de Refter;
dinsdag 2 februari: Publiciteitsactie met banner-drop. Onduidelijk is het geplande tijdstip
hiervoor;
woensdag 3 februari: Discussie- en filmavond met panel van oud-actievoerders en kritische
docenten. Deze vindt om 19:00 uur plaats in CC3;
donderdag 4 februari: Menselijke ketting om 12:30 uur aan de Thomas van Aquinostraat.

Het Nijmeegs Onderwijsplatform is een initiatief van AKKU, CDJA, DWARS, Jonge Democraten,
ROOD en studenten die zich betrokken voelen bij onderwijs.

Ik ga er vanuit u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra nadere informatie
beschikbaar komt zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Goedgekeurd door leidinggevende RID
Datum en paraaf

: 12 januari 2012

Verstrekkingrapport openbare orde
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PLITIE
• Gelderland -Zuid
• RID

Verstrekkingrapport openbare orde.
19893

RID — rapportnummer

:

Naam verzoeker
Politieregio, team/eenheid, dienst
Telefoonnummer

RIK/ RID Haaglanden
Politie Haaglanden
• 0900-8844

Naam verstrekker
19-01-2011
:
Datum verstrekking
11
:
Verstrekkingcode
Betrouwbaarheidscode informatie : A: betrouwbaar/waar
Inhoud verstrekking

In verband met de studentenmanifestatie die gehouden wordt op 21 januari 2011 te Den Haag is
bij de RID Gelderland-Zuid de navolgende informatie binnengekomen:
In het totaal hebben 500 studenten van de Radboud Universiteit zich aangemeld voor het busvervoer
naar genoemde manifestatie. Er zullen ook nog studenten reizen met een OV-kaart, deze zijn niet in
het aantal opgenomen.
Op vrijdag 21 januari 2011 omstreeks 7.15 uur vertrekken vier bussen met daarin de hoogleraren en
het college van bestuur van de Radboud Universiteit naar Den Haag.
Omstreeks 10.00 uur zullen nog eens 12 bussen vertrekken met daarin de studenten van de Radboud
Universiteit. Alle bussen vertrekken vanaf de Comeniuslaan te Nijmegen.
De bussen zullen respectievelijk om 15.00 uur en om 19.00 uur terug zijn in Nijmegen.
Vanaf de HAN (Hoge School Arnhem/ Nijmegen) zullen ook bussen met studenten vertrekken naar
Den Haag. Op dit moment zijn er bij de RID nog geen aantallen bekend.
Door een Nijmeegse politieke partij wordt ook een busregeling naar Den Haag aangeboden. Deze bus
zal op 21 januari omstreeks 11.30 uur vertrekken vanaf het Stationsplein te Nijmegen. Deze bus zal
omstreeks 21.30 uur weer in Nijmegen zijn.
Mocht er nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Goedgekeurd door leidinggevende RID
Datum en paraaf

: 12 januari 2012

Verstrekkingrapport openbare orde

Pagina I van I

POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
STADSRECHERCHE

Telefoon 09008844

Registratienummer : PL081N 2011028092-11

Aanvraag Dacty / Foto

Verdachte

Achternaam
Geslacht
Adres
Plaats
Land

:
:
:
:
:

Nn2
Man
Zvwovp 1
Zvwovp
Onbekend

Geverifieerd
Nummer legitimatiebewijs

: Nee
: Onbekend

Insluiting tzv.

: artikel 139/1 Wetboek van Strafrecht

Aanvrager

.
: Stadsrecherche, Politie Gelderland -Zuid

Naam
Organisatie-eenheid

Controle

Signalering in OPS/NSIS
Komt voor in HKS
Foto aanwezig
Verzoek

Nieuwe foto maken
Nieuwe dacty maken

:•
•

Ja
Ja

Nieuw fotonummer

11

I

1

I

I

I

08

11

1

1

1

1

1

1

1

1

nu mm er

Datum (ddmmyy)
Nieuw dactynummer

I

I

I

I

Denkt u aan het meldingsformulier persoonsgegevens (MMLPFPE)!
(invullen door degene die dacty/foto maakt)

Form.nr: 502557 - FOAANDAF
LFN355.1.0

- Blad 1

POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
STADSRECHERCHE
Telefoon 09008844

Registratienummer : PL081N 2011028092-8

Aanvraag Dacty / Foto

Verdachte

Achternaam
Geslacht
Adres
Plaats
Land

:
:
:
:
:

Geverifieerd
Nummer legitimatiebewijs

: Nee
: Onbekend

Insluiting tzv.

: artikel 139/4 Wetboek van Strafrecht
juncto artikel 139/1 Wetboek van
Strafrecht juncto artikel 47/1/1 Wetboek
van Strafrecht

Nnl 21-03-2011-12.05
Man
Zvwovp 1
Zvwovp
Onbekend

Aanvrager

Naam
Organisatie-eenheid

.
: Stadsrecherche, Politie Gelderland -Zuid

Controle

Signalering in OPS/NSIS
Komt voor in HKS
Foto aanwezig
Verzoek

Nieuwe foto maken
Nieuwe dacty maken

:• Ja
• Ja

Nieuw fotonummer
I

I

I

I

I

1

1

08

I

Datum ( ddmmyy )

I

I

I

I

i

1

1

1

1

nummer

Nieuw dactynummer

Denkt u aan het meldingsformulier persoonsgegevens (MMLPFPE)!
(invullen door degene die dacty/foto maakt)

Form.nr: 502550 - FOAANDAF
LFN355.1.0

- Blad 1

POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
TEAM MIDDEN-ZUID

Registratienummer : PL081K 2011028092-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: maandag 21 maart 2011

Hoofdincident

Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten
:

2011028092
Demonstratie Radboud
Lokaalvredebreuk
maandag 21 maart 2011 te 09.34 uur
Op maandag 21 maart 2011 te 09.30 uur
Erasmusplein 1, 6525 HT, Nijmegen
Openbare gelegenheid
1.1111.11.11111 (GLZ02208) , Politie
Gelderland-Zuid
(GLZ01030) , Team
Midden-Zuid, Politie Gelderland-Zuid
(GLZ01273), Team Midden-Zuid,
Politie Gelderland-Zuid
(GLZ01826) , Team
Stadscentrum, Politie Gelderland-Zuid
(GLZ01866), Team Zuidrand,
Politie Gelderland-Zuid
(GLZ02006) , Team
Nieuw-West, Politie Gelderland-Zuid
1111111111(GLZ02360), Team Nieuw-West,
Politie Gelderland -Zuid
(GLZ02801), Team Midden-Zuid,
Politie Gelderland -Zuid
(GLZ03331), Team Oud -West,
Politie Gelderland -Zuid

(GLZ03460) , Team
Stadscentrum, Politie Gelderland -Zuid

11111111(GLZ03508), Team Lindenholt,
Politie Gelderland -Zuid
IIIIIIIIIII(GLZ03512), Team Midden-Zuid,
Politie Gelderland -Zuid
IIIIIIII(GLZ06161), Team Waalsprong,
Politie Gelderland -Zuid
(GLZ06262) , Team
Zuidrand, Politie Gelderland -Zuid
IIIIIIIIIIIIIII(GLZ06287), Team
Midden-Zuid, Politie Gelderland -Zuid
Betrokken persoon

Kaartnummer
Achternaam
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Registratienummer PL081K 2011028092-1

Geslacht
Adres
Plaats

:
:
:
:
:

Land
Rol

Man
Zvwovp 1
Zvwovp

Onbekend
Verdachte

Toelichting bij incident

werd gebeld door de wijkagent van het radboud terrein
met de informatie dat het Erasmusgebouw bezet zou zijn
door ongeveer 35 studenten. Exacte locatie is de begange grond in de
hal. De deuren etc zouden vergrendeld zijn.
WVD

09:30 uur Het college van bestuur is op dit moment in beraad
De beveiliging van het radboud is tp en hebben conctact met een
woordvoerder.

OVD
OVD

te 09:25 uur ikg
heeft
en

ik
ikg

Omstreeks 11:00 bericht dat de demonstranten het pand niet willen
verlaten. Hierop met meerdere eenheden tp gegaan. De Ovd heeft TP in
het gebouwd de betrokkenen gevorderd weg te gaan. Daar gaven zij geen
gehoor aan waarop wij betrokkenen hebben verwijderd en daarbij twee
aanhoudingen hebben gedaan. Eea ging vreedzaam.
Te 14:00 uur komt er een medewerker van het Radboud aangifte doen tz
lokaalvredebreuk.
Persvoorlichting en teamleiding is ikg. Tevens met z'n allen
debriefing gehouden op de Muntweg.

Aktie volgnummer 2 aangemaakt onder incident

Onderzoek Overig
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname : maandag 21 maart 2011 te 12.00 uur
Tussen maandag 21 maart 2011 te 12.00
Pleegdatum / tijd
uur en maandag 21 maart 2011 te 13.00
uur
Erasmusplein 1, 6525 HT, Nijmegen
Plaats voorval
Openbare gelegenheid
Soort locatie
(GLZ02006), Team
Verbalisant
Nieuw-West, Politie Gelderland-Zuid
Aktie volgnummer 3 aangemaakt onder incident

Maatschappelijke klasse
Aanhouding Verdachte
Nn2
Referentie
Datum / tijdstip kennisname : maandag 21 maart 2011 te 13.40 uur
Op maandag 21 maart 2011 te 12.05 uur
Pleegdatum / tijd
Erasmusplein 1, 6525 HT, Nijmegen
Plaats voorval
Openbare gelegenheid
Soort locatie
(GLZ03512), Team Midden-Zuid,
Verbalisanten
Politie Gelderland-Zuid
IIIIIIIIIIIIIII (GLZ06287), Team
Midden-Zuid, Politie Gelderland-Zuid
Nn2 (man) , Zvwovp 1, Zvwovp, Onbekend,
Betrokken persoon
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rol verdachte, kaartnummer 177120
Aktie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

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

Betrokken persoon
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: Voorgeleiding Hovj
: Nn2
: maandag 21 maart 2011 te 13.44 uur
: Op maandag 21 maart 2011 te 12.34 uur
: Stieltjesstraat 1, 6511 AB, Nijmegen
: Bijzonder gebouw/terrein
(GLZ03732),
Districtsrecherche, Politie
Gelderland-Zuid
: Nn2 (man), Zvwovp 1, Zvwovp, Onbekend,
rol verdachte, kaartnummer 177120
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POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
TEAM MIDDEN-ZUID

Telefoon 09008844

Proces-verbaalnummer

: PL081K 2011028092-18

PROCES-VERBAAL

van bevindingen

Team Midden-Zuid,

Ik,-verbalisant,

Politie Gelderland -Zuid, verklaar het volgende:
Op 5 april 2011, omstreeks 15.45 uur, heb ik een onderzoek ingesteld,
op locatie het Erasmusplein 1, 6525 HT, Nijmegen waarbij het volgende
is bevonden:
Bevindingen

Op dinsdag 5 april 2011, omstreeks 15.45 uur, sprak ik, verbalisant
zorginstellingen Nijmegen, telefonisch
werkzaam als
••• d UMC/RU te Nijmegen zijnde de heer
het
Dit omdat ik eerder die dag de vraag bij de heer IIIIIIIhad
neergelegd of de Radboud Universiteit, als aangever van
huis/lokaalvredebreuk schade had geleden tengevolge van de bezetting
van het Erasmusgebouw op 21 maart 2011 door actievoerders i.v.m.
studentenprotesten.

Volgens de heer 11111111. had de Universiteit wel immateriele schade
geleden maar geen materiele schade, dit was kenbaar gemaakt aan hem
door de woordvoerder van de Radboud Universiteit, zijnde de heer
en de aangever

De Radboud Universiteit, zo verklaarde de heer 111111111tegen mij,
wenste geen verdere aangifte te doen van de geleden immateriele
schade. Dit werd, volgens de heerill.1111 door de heer 11111111len
de 11111111111ondersteund en bevestigd.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik

sloot en ondertekende te Nijmegen, op 6 april 2011.

op ambtseed
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POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
TEAM STADSCENTRUM
Telefoon 0900 8844

Registratienummer : PL081A 2010123893-1

Mutatie rapport (vertrouwelijk)

Opmaak datum

: vrijdag 10 december 2010

Zelfstandige aktie

Volgnummer
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd

Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

:
:
:
:

1
Algemene mutatie
vrijdag 10 december 2010 te 15.44 uur
Tussen vrijdag 10 december 2010 te 13.30
uur en vrijdag 10 december 2010 te 15.00
uur
: het Stationsplein te Nijmegen
: Openbare weg/-water
(GLZ03951), Team Stadscentrum
(GLZ03995) , Team
Stadscentrum
(GLZ03996), Team Stadscentrum
(GLZ04525), Team Stadscentrum
(GLZ04536), Team Stadscentrum

Toelichting bij zelfstandige aktie

Op vrijdag 10 december 2010 omstreek 13:30 uur heeft er een
demonstratie plaatsgevonden door het centrum van Nijmegen. De
studenten zijn gestart op het stationsplein te Nijmegen. WIENNINO1110
heeft het openingswoord gedaan. Hierop
volgend heeft meneer 111111,11111 gesproken.
De demonstraten liepen vanaf het stationsplein richting het
marktplein. Hierbij werden zij begeleid door de politie. De
politiestudenten liepen zowel voor als achter de demonstraten. Dit om
de veiligheid te waarborgen.
Er liepen ongeveer 1500 demonstraten mee.
Aangekomen op het marktplein heeft de voorzitter van de studentenraad
nog gesproken.
De demonstratie verliep rustig en gemoedelijk.
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POLITIE GELDERLAND-ZUID
DISTRICT STAD NIJME GEN
TEAM MIDDEN-ZUID

Registratienummer : PL081K 2011050331 1
-

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum

: donderdag 19 mei 2011

Zelfstandige aktie

Volgnummer
Maatschappelijke klasse
Datum / tijdstip kennisname
Pleegdatum / tijd

Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: 1
: Begeleiding demonstratie
: donderdag 19 mei 2011 te 09.00 uur
: Tussen donderdag 19 mei 2011 te 09.00
uur en donderdag 19 mei 2011 te 17.00
uur
: Erasmusplein te Nijmegen
: Openbare weg/-water
(GLZ01273), Team Midden-Zuid,
Politie Gelderland-Zuid
(GLZ02489), Team Zuidrand,
Politie Gelderland-Zuid
IIIIIIIIII(GLZ02969), Team Zuidrand,
Politie Gelderland-Zuid
(GLZ03436), Team Zuidrand,
Politie Gelderland-Zuid
IIIIIIIIIIIII(GLZ03858), Korpsstaf,
Politie Gelderland-Zuid
(GLZ06225) , Team
Zuidrand, Politie Gelderland-Zuid

Betrokken persoon

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

189292
: 1111111M
•
in Nederland
:
: Man
: 130223086

: 5412802326
: Betrokkene

Toelichting bij zelfstandige aktie

Rapp. hadden heden dienst t.b.v. een aantal demostraties van het ADC.
De woordvoorder cg actieleider had aangegeven dat zij
voornemens waren te demonstreren op de volgende locaties:
Protest bij de studentenkerk vooraf en tijdens de Eucharistieviering
aan het Erasmusplein 9a.
Tijdstip: 9.30 tot 11.15
Protest bij de aula vooraf en tijdens de plechtige academische zitting

Form.nr: 550433 - FOMUTRA
LFN112.0.2

- Blad 1

