AMSTERDAM-AMSTELLAND

Draaiboek Anti Kapitalistische Demo
Datum & tijd: 1 mei 2012.11.11.11

1. Toestand
Aanleiding optreden
Op Internet
wordt opgeroepen om op 1 mei, de dag van de arbeid, te demonstreren op
het Mercatorplein om 19.00 uur. Dit betreft een Anarchistische Anti Kapitalistische Demonstratie. Zij willen de straat
op gaan om hun waardigheid en strijd kracht bij te zetten en aan de mensen op straat te laten zien dat dit mogelijk
is. De demonstratie is niet aangemeld en het is tot op heden niet gelukt contact te krijgen met de organisatoren.

Er zi'n o • 1 mei • een andere evenementen
het Mercator•lein •e•land

Teneinde ongewenste situaties te voorkomen, is door de Driehoek van Amsterdam besloten dat de demonstratie,
hoewel niet aangemeld, pleats mag vinden. Daardoor is de WOM van toepassing verklaard.
Voor dit optreden geldt speclfiek het volgende. De driehoek accepteert geen:
•
Gezichtsbedekkingen
Slag- of steekwapens (of lets dat als slag- of steekwapen gebruikt kan worden)
Barricades
•
Body protectie (duidelijk zichtbare beschermende kieding <zoals scheen- of armbeschermers> of helmen)
Geen verstevigde spandoeken met frame (middelen waarmee het politieoptreden kan worden gehinderd, zoals
met tapijt en hout verstevigde spandoeken, stokken)
Kraakactie > er zal direct worden over• aan tot ontruimin•. Heterdaad

Organisatie GBO & inzet operationele eenheden

Aanhoudin seenheid,

ML.

Draaiboek Anti Kapitalistische Demo

Datum & tijd: 1 mei 201211MMIll

2. Doel en Opdrachten
Doel
Veilig en ongestoord verloop van de manifestatie dan wel demonstratie, waarbij inbegrepen het tegengaan van
welke verstoring van de openbare orde en het plegen van strafbare feiten dan ook.
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Draaiboek Anti Kapitalistische Demo
Datum & tijd: 1 mei 2012
Uitgangsstellinglinstructie eenheden

5. Bevelvoering en Verbindingen
Telefoonlijst
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GEWELDSREGISTRATIEFORMULIER

Adres: Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

MELDINGSFORMULIER GEWELDAANWENDING
Algemene gegevens
District/dienst :
Registratie nummer :
Rapporteur (meerdere) :
Invullen formulier :
Melder :

I

Wijkteam/bureau :
pers.nr. :
pers.nr. :
Adres incident :

•

Datum incident :
Soort geweldsaanwending :
Voortgangsrapportage

1

#
1

Datum

Van status
=

Naar status

Door

Opmerkingen

2
3 ISM
IS
M
5
IS
M

6
IS
M
Organisatie :
Datum melding aan
meerdere :
PERSONALIA MEERDERE
Naam :
Rang :
Functie :
Werkzaam in
korpsonderdeel :
Relatie met geweld tegen
politie :
Relatie met
procesverbaal :
Relatie met mutatie
bedrijfsproces :

•
dd :
dd :

PERSONALIA LEIDINGGEVENDE
Naann :
PERSONALIA DISTRICTSCHEF
Naam :
PERSONALIA AMBTENAAR
Naann :
Rang :
Functie :
Werkzaam in
korpsonderdeel :

ONDERDEEL A: ALGEMENE INFORMATIE

gegenereerd door Geweldsmonitor
printdatum 7-5-2014

Status document : Gearchiveerd
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GEWELDSREGISTRATIEFORMULIER

Adres: Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Gegevens voorval

•

datum/tijdstip :
gemeente :
straat :
Locatie :
Weersomstandigheden :

=MB

•

Basisgegevens optreden
In diensftijd :
kleding :
Aanleiding optreden :
Wijze van optreden :
Bijzonder optreden :
Toestemming bevoegd gezag :

•

ONDERDEEL B: INFORMATIE OVER FEITELIJK GEWELDGEBRUIK
Soort geweidgebruik
Is waarschuwing voorafgegaan :
Mondeling dreigen met :
Daadwerkelijk gebruik van :

•

Doel aanwenden van het geweld
afwenden van geweld tegen :
Doel geweld :
vuurwapengebruik :
Verdachte aangehouden :
Aanhouden van :
Gevaarlijke verdachte :
Identiteit verdachte bekend :
Is verdachte veroordeeld:

Gevolgen van de geweldaanwending
voor Ambtenaar
voor Burger
voor Derden/Omstanders
Schade :

Feiteli'ke beschri'vin

ONDERDEEL C: MANAGEMENTINFORMATIE
Gegevens ambtenaar
Leeftijd :
Geslacht :
Geweldscode :

gegenereerd door Geweldsmonitor
printdatum 7-5-2014

•
Status document : Gearchiveerd
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Adres: Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Laatste datum behalen toets gebruik
vuurwapen :
Laatste datum behalen theorie toets :
Laatste datum behalen AZV:
Geweldscode:
Certificaat politiesurveillancehond
(datum) :

ONDERDEEL D: AFDOENING EN BEOORDELING
Soort onderzoek
Soort onderzoek :

Beoordeling
Geweldsaanwending conform
annbtsinstructie :
Geweldsaanwending rechtnnatig :
Eventuele beslissing t.a.v. betrokken annbtenaar :
Tactische beoordeling :
Juridische beoordeling :

Opgemaakt to (plaats)

op (datum)

Handtekening
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