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LOGBOEK AB BELEIDSCENTRUM EUROTOP 13 juni 1997-18 juni 1997 

Aanwezig in wisseldiensten: 

Bestuur 

Openbaar Ministerie: 

mw mr M.R. Sarucco, hoofd afdeling Openbare Orde en Veiligheid 
drs R. Hoff, waarnemend directeur sector Algemeen Bestuur 
drs F.J. Kist, afdeling OOV 
mr W.F. Franken van Bloemendaal, Officier van Justitie 
mw mr N. van Ditzhuyzen, Officier van Justitie 
cp J.C. van Riessen, hoofd Justitiele Bedrijfsvoering 
cp F. Wagenaar, staffunctionaris korpsleiding 
cp B.J.A.M. Welten, staffunctionaris korpsleiding 
mw L. Jasperse, chef kabinet He 
R. Meijer, kabinet He 
mw U. Millerson, management2ssistente korpsleiding 
mw M. Versteeg, managementassistente korpsleiding 

Politie 

 

 

 

Vrijdag 13 juni 1997 

Directie Kabinet en Protocol (DKP) wil 30 schone busjes voor het vervoer van delegaties van 
hotel naar hotel. Er zijn echter 10 busjes geregeld. De inzet van meerdere busjes geeft 
vervoersproblemen, aldus de politie. 

Op zaterdag, 10.00 uur, zullen de MP Kok, de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) Van 
Mierlo, BM Patijn, chef DKP Van der Velde, raadadviseur AZ Merckelbach. hoofd OOV 
Sarucco, cp Van Riessen en de locatiecommandant DNB hip F. Kelder het persdorp en De 
N ed erl and sch e Bank (DNB) b ezo ek en. 

Het Beleidscentrum (BC) gaat accoord met de uitgangspunten voor de top voor Midden- en 
Oost-Europese Staten (MOES-top) op 27 juni a.s. (zie 

16.15 De demonstranten staan op de Darn en lopen nu naar het Stadhuis/Muziektheater. Het 
aantal zgn. punkers. autolozen, autonomen etc. groeit. Politic infouneert de interne 
beveiliging van het stadhuis. 

16.30 Voor de sexdemonstratie gelden dezelfde tolerantiegrenz-, . 	laatste 
homoparade. Uit de tolerantiegrenzen is geschrapt de woorden "met kinderen en 
dieren" crezien deTe76elige reacties bi.  de homo ara 

Ten aanzien van de houseparty op de Darn op zondag 15 juni a.s. is het streven van 
het BC erop gericht om bij problemen de angel, t.w. de muziek, eruit to halen. Het 
verwijderen van muziek leidt echter tot verzet van demonstranten; rekening moet dus 
worden gehouden met de mogelijkheid dat de politie geweld zal moeten gebruiken. 
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He BC besluit: 
de houseparty wordt binnen de zones niet toegestaan (zie art. 8 
noodverordening); 
bij een houseparty buiten de zones is het optreden afhankelijk van de 

Hinvte-grie Pr \7C1gt clan een gefaseerd nolitie- 
optreden (= normale gefaseerde optreden). Het tempo van de fasering hangt of 
van de plek waar de blokkade plaatsvindt. 

Er was mondeling toestemming voor het Arrestatie Team (AT) om automatische 
wapens te dragen, echter niet zichtbaar (dit laatste was ook de wens van BM). De 
ministers van Justitie en BiZa moesten nog schriftelijk toestemming geven. BiZa 
heeft nu echter bezwaren omdat de Technische Evaluatie Commissie (TEC) van 
mening is dat er geen dreiging is. De politie wil wel toestemming hebben om de 
volgende redenen: 

de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) dragen wel derge-
lijke wapens bij zich. Deze dienst moet het slachtoffer veiliastellen bij een 
aanslag etc., terwijl het AT de daders moet uitschakelen. Het is vreemd dat het 
AT de wapens niet bij zich mag dragen; 
de 1STederlandse persoonsbeveiligers hebben wel toestemming voor het dragen 
van deze wapens - althans die beveiligers die op de Engelsen zitten vanwege de 
IRA-dreiging - terwijl het AT niet over automatische wapens beschikt (zie 
verder ad 1). 

De politic neemt hierover contact op met het departement van Justitie. 
Het OM zal over dit punt intern overlegaen. 

AB memoreert aan de vergadering van de driehoek waarin de draaiboeken Eurotop 
gefiatteerd werden en vraaat naar de uitkomst van het overleg tussen HOvJ en het 
departement van Justitie over het wel/niet optreden tegen buitenlandse per-
soonsbeveiligers die meer dan het aantal toegestane wapens bij zich dragen. Volgens 
de politie (mw Jasperse) is uit het overleg gekomen dat de buitenlandse 
persoonsbeveiligers maximaal 2 wapens mogen hebben en dat Amsterdam biLneer 
wapens za optreden. Het OM verifieert dit bij de hoofdofficier. 

Bijzondere Bijstandseenheden (BBE) hebben geen toestemming gekregen om op het 
dak te verblijven; zij zijn wel geconsigneerd. 

AB heeft het Gemeentelijk Actie Centrum (GAC) gevraagd: 
het BC het concept-noodbevel toe te faxen; 
na te gaan of zondag de winkels open zijn; 
het BC toe te faxen de APV-artikelen over geluidsversterkende muziek op de 
openbare weg. 

Het BC stelt de volgende tolerantiegrenzen vast met betrekking tot de drugs- __ 
demonstratie: 
-een gebruik van hard- en softdru2s wordt niet opgetreden; 
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tegen handel van hard- en softdrugs wordt opgetreden, met dien verstande dat 
de politie en het OM ook willen optreden tegen verkooppunten op straat. AB 
wil dit punt aan BM voorleggen. 

Besproken moet nog worden de vraag wat te doen .als er een grote groep junken 
at 
	 rvl-Nr>1,1,,) r r. 	IT, rt. 

17.20 De politie bericht dat het departement van Justitie van mening is dat de DKDB geen 
automatische wapens bij zich draagt. Het regiokorps zegt echter van wel. Het BC wil 
duidelijkheid. 

17.35 AB informeert de wnd directeur sector AB telefonisch over de stand van zaken. Hij 
bericht dat bij de demonstratie bij het stadhuis een politieman nadrukkelijk op het 
terras/dak van het stadhuis ging filmen hetgeen meteen tot vervelende reacties uit het 
publiek leidde. Het BC geeft dit door aan de Algemeen Commandant (AC). 

18.00 De AC bericht dat de via Internet aangekondigde chaos-dagen tot nu toe 12 
demonstranten op de been hebben gebracht. 

18.10 De posters die tot aanslagen op staatshoofden oproepen, worden weggehaald; Van 
Riessen heeft gisteren hiertoe opdracht gegeven. 

18.15 Het GAC bericht dat zondag de winkels open zijn. 

19.00 De AC zet uiteen: 
de geschiedenis van het vervoersprobleem met betrekking tot de delegatie's; 
het verschil tussen de toezegging die Amsterdam op 12 juni (= overleg BM, 
AB, OM, politie, DKP, het landelijk coordinatiecentrum (LCC), DG-00V 
BiZa in de ambtswoning) heeft gedaan en de voorliggende 2 brieven van DKP 
(brief aan KLPD en brief aan mw Sarucco). 

19.30 De AC bericht dat de Amsterdamse projectleider Eurotop aan de politie heeft 
gevraagd of de brug over de corridor (op de Amstel bij de cateringboten) anders kan 
worden gebouwd omdat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zeer ontevreden is over 
de brug. De politie heeft afwijzend gereageerd. 
AB licht toe dat het BC eveneens afwijzend reageert op het verzoek van de RVD. 

19.30 AB infouneert het LCC over de gang van zaken (over al hetgeen besproken is in het 
BC en over het verloop van de demonstratie). 

20.00 AB informeert het kabinet CdK. over de gang van zaken. Deze bericht dat de 
Commissaris der Koningin (CdK) heeft verzocht in het BC aanwezig te mogen zijn 
ingeval de omstandigheden zich zodanig ontwikkelen dat BM, HOvJ en KC zeif naar 
het BC gaan. Mw Sarucco antwoordt het verzoek aan BM te zullen overbrengen. 

20.15 De AC bericht dat er ongeveer 200 demonstranten zijn. Vanaf mr Visserplein/Jo-
denbreestraat. Doel en onderwerp onbekend. 

Logboek AB Beleidseentrurn Eurorop 13 juni 1997-18 juni 1997 	 3 



20.25 De AC bericht dat ongeveer 70 personen (zgn. punkers) door de Amstelstraat rennen 
en vernielingen aanbrengen. 

20.30 De AC bericht dat de groep van 70 personen in de Reguliersgracht is. De politie 
f C111“1,11 

21.00 De voorlichter van de BM benadert het BC over overlast van helicopters bij de 
Gouden Bocht. AB licht toe dat de inzet van de helicopters te maken heeft met de 
pogingen van de politie de groep van 70 personen in te sluiten. 

21.15 AB bericht het kabinet CdK dat de burgemeester met de ply. CdK a.s. zondag het 
verzoek zal bespreken om in het BC aanwezig te molten zijn wanneer de ontwik-
kelingen escaleren. 
Het kabinet CdK licht toe dat een en ander een misverstand blijkt te zijn. De CdK 
hoeft er niet bij te zijn; het ging erom dat het kabinet CdK als liaison zou fungeren. 
AB geeft aan dat dat standaardbeleid is. 

21.35 De AC bericht dat er 10 arrestanten zijn gemaakt. De groep kwam vanaf de 
Nieuwmarkt. Bij de wisseling van de ME ging een en ander fout met de beaeleiding. 

22.00 AB bericht BM over de vernielingen: er zijn ruiten ingegooid bij het Franse consulaat 
en vlaggestokken gebroken; er zijn 13 aanhoudingen verricht. 

22.15 De AC bericht dat een groep van ongeveer 30 personen (zgn. punkers) zich ophoudt 
op de Nieuwmarkt. 

22.30 AB info 	ineert BM dat er geen ruiten zijn ingegooid bij het Franse consulaat (bericht 
kwam van het Journaal). 

11\ 
23.30 De AC bericht dat het rustig is in de stad. Er staan ongeveer 100 personen op de 

stoep bij Vrankrijk (yolg..ens het draaiboek van de autonomen zouden bij 
politiebureaus ruiten ingegooid moeten worden). 

Zaterdag 14 juni 1997 

02.15  De AC bericht dat de mensen voor Vrankrijk vermoedelijk zijn aaan slapen. 

03.00 De AC bericht dat twee ruiten bij het politiebureau Nieuwezijds Voorburgwal zijn 
ingegooid; er zijn twee daders aangehouden. 
Het is rustig bij Vrankrijk. 

08.00 Met het oog op het bezoek van MP Kok, minister van Buitenlandse zaken Van 
Mierlo, BM Patijn c.s. aan DNB overlegt AB met het hoofd 00V over de brieven 
van DKP over het vervoersprobleem. 
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AC Hogervorst gaat mee naar DNB. 

09.00 De AC geeft het BC een beeld van de afgelopen nacht.Er is een aantal knelpunten 
met betrekking tot verbintlin• - 	- - 	 - 	• ekendhe.  an bij- 

c! 	 vallen mee (aitodeuken. gebroken vlageemasten). 
In totaal zijn er 14 aanhoudingen verricht. Een ruit bij het politiebureau Nieuwezijds 
Voorburgswal is ingegooid; de 2 daders zijn aangehouden. 

11.00 De leider van de bomchecks vraagt een noodbevel ten behoeve van en bomcheck bij 
een onwillige gast in het Okurahotel. 
AB zal BM om een noodbevel verzoeken. 

11.30 Een ordonnans gaat naar BM voor een handtekening op het noodbevel. 

12.15 Het LCC bericht dat de beveiliging van de ABN/AMR0 naar aanleiding van een 
artikel in Trouw contact heeft opgenomen met het LCC. Het LCC heeft de 
ABN/AMRO gerustgesteld. 

12.20 Het GAC verzoekt het BC om aan 9 GGD-functionarissen een pasje te verstrekken. 
Voorts bericht het GAC dat de ambassadeurs van USA en UK zich hebben aange-
meld voor de receptie in de Nieuwe Kerk op zondagavond. 

12.30 Het departement van AZ belt met de vraag of de wonine van de minister-president 
wordt beveiligd. AB antwoordt dat de woningen van alle kabinetsleden worden 
beveiligd. 

12.40 	r zitt n i. a 50 personen in Vrankrijk. Volgens de BVD is de sfeer erimmig, de 
stemming is echter niet gericht teeen de Euroto maar teeen . - .olitie. 
AB neemt contact op met een medewerker van MP Kok en adviseert om laatstge-
noemde niet terug te doen wandelen van het Rijksmuseum naar DNB. 

13.10 Bezoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het BC. 
Er is 5 uur vertrazine bij de Tollenstraat (bomchecks). Met name de cateraars komen 
in de problemen (te late aflevering en bederfrisico voedsel). 

13.25 Er zijn 700 a 800 personen op de Dam. 

13.35 Het concept-noodbevel nr. 2 wordt gefaxed naar het GAC alwaar het op BM-papier 
wordt geprint en door BM (aldaar aanwezig) wordt getekend. 

14.00 Er z 4.100 ersonen o  de Dam inclusief de groep uit Vrankrijk. 

15.00 Het noodbevel geldt voor vrijdag 14 juni. Ms het noodbevel langer nodig is, dan kan 
de duur van het bevel desnoods mondeling worden verlengd door BM. 

15.30? Duitse demonstranten hebben traangas gegooid op het Weteringscircuit 
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16.00 500 Italianen zijn per trein gearriveerd; in de trein zijn vernielingen aangericht. De 
Italianen moeten met GVB-bussen ergens naar toe worden gebracht onder begelei-
ding van Amsterdamse ME. 
AB informeert BM. 

Een aantal ruiten van de ABN op het Leidseplein is vernield. 

1 De GVB-bussen zijn geregeld. 

16.15 Het kabinet CdK is formeel op de hoogte gesteld dat 1 sectie ME van regio 
Kennemerland ter beschikking wordt gesteld voor de terugreis van de Italianen. 

16.55 Het GAC bericht dat de organisator van de demonstratie laat weten dat het een slecht 
idee is de hele groep Italianen naar huis te sturen omdat dan een groot deel van de 
demonstranten naar het CS gaat. 

16.56 Het GAC informeert de organisator van de demonstratie dat de Italianen die 
vernielingen hebben aangericht, worden aangehouden. De goedwillende Italianen 
mogen gewoon demonstreren. 

16.58 De organisator is niet bereikbaar via het GAC; hij loopt in de demonstratie naast 
commandant vredesdetachement. Laatstgenoemde informeert hem over het 
aanhoudingenbeleid. 

17.35 Er wordt nog geselecteerd in de trein. Het mat om 100 a 150 personen; zij worden 
overgebracht naar penitentiaire inrichting Over-Amstel. Daar wordt afgewogen of er 

overtreding van art. 141 Sr. of dat op_g.ond_zzan-lIet-needeevel wordt 
opgetreden. 

17.50 De aanhoudingen vinden plaats op grond van art. 141 Sr. Na de eerste 6 uur wordt 
besloten tot in verzekeringstelling. Het noodbevel wordt achter de hand gehouden. 
BM gaat accoord. 

18.15 Het gaat om 200 Italianen. Om 21.36 en 21.57 uur vertrekken treinen richting Italie. 
Binnen 30 minuten start het overbrengen van de Italianen uit de trein naar de bussen 
teneinde druk op het CS weg te halen. De vernielingen zijn tot nu toe naar 1 
verdacIndividualisgen„, 
De operatie levert een substantiele inslag op het recherche-personeel en de ME-
capaciteit. 

18.30 199 Italianen worden op basis van het noodbevel verwijderd uit Amsterdam. Een 
Italiaan zal worden vervolgd op grond van art. 141 Sr. De justitiele weg levert biedt 
dus weinig mogelijkheden. = 
AB vraagt het LCC om medewerking met betrekking tot de terugreis van de 
Italianen. 
Het LCC zal het departement van Justitie (directie Vreemdelingenbeleid) benaderen. 
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Het departement van Justitie zal eveneens door het OM worden benaderd. 
BM informeert de consul-generaal van Italie. Suggestie van HOvJ: neem via de 
cansuLde_piwoorten in van de Italiaa aste woon- of 
verblijfplaats. 

18.45 De CdK is geinforllieerd over de uitgezette beleidslijn ten aanzien van de Italianen en 
ten aanzien van de 2 secties ME van de regio Kennemerland (1 sectie ME, 1 sectie 
AE) die via de bijstand worden geleverd. 

19.00 Het departement van Justitie bericht dat de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) 
accoord is met de verwijdering van de Italianen uit Nederland. De IND heeft een last 
tot uitzetting gegeven. 

19.25 Rechterhand van de Italiaanse consul benadert het BC met verzoek om informatie. 
AB geeft informatie over het beleid ten aanzien van de Italianen. De Italiaanse 
diplomaat vraagt om een lijst met narnen; AB zegt deze informatie toe. 

Het LCC bericht dat het departement van BiZa de wens van het BC tot uitzetting van 
de Italianen ondersteund. Het LCC bericht voorts dat volgens het departement van 
Justitie de END de last tot uitzetting geeft voor 200 trein-Italianen. 
AB vraagt of met dit bericht de last officieel is uitgegeven. Het LCC antwoordt dat 
daarvoor een rechtstreekse mondelinge mededeling van de INT aan het BC vereist is. 
Daartoe zal de END contact opnemen met AB in het BC. 
Het LCC legt een aantal wensen/vragen voor van het LCC en de SG-Justitie: a) De 
Italianen mogen in Nederland de trein niet verlaten b) waar gaat de trein de grens 
over c) wie begeleidt de Italianen in de trein. 
AB antwoordt dat het BC het eens is met a), dat de trein bij Emmerich de grens over 
gaat (ad b) en dat Amsterdamse ME de trein begeleidt (ad c). 

Bet departement van Justitie benadert AB met een ev_entuele_o_p_tie_:_er_zijns&an be-
schikbaar ingeval Amsterdam een afkoelingsperiode op de Italianen wil toepassen in 
plaats van uitzetting. 
AB antwoordt dat deze optie er niet op toeziet dat geen herhaling plaatsvindt van 
ordeverstorend gedrag door de betreffende groep personen. De situatie in Amsterdam 
is momenteel als volg:t: 
in Amsterdam bevinden zich reeds ongeveer 200 zgn. krakers, autonomen etc. die de 
orde verstoren (een aantal ordeverstorende acties ligt nog in het verschiet); in de 
demonstratie loopt een groot aantal ordeverstoorders mee; een aantal Italianen willen 
hun landgenoten uit de trein bevrijden, de politie heeft reeds charges moeten ver-
richten; er zijn vernielingen gepleegd op het CS; er vindt reeds een uur een sitdown-
actie plaats tussen het CS en de Dam en het ziet er naar uit dat de politie ook daar 
charges zal moeten verrichten. 
Justitie is het ermee eens dat bedoeld voorstel geen reele optie is; hiigaat accoord 
met uitzetting. 
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20.15 De AC bericht dat de Italianen tam het station Sloterdijk (21.00 uur) worden ge-
bracht; vandaar vertrekt de trein naar het CS wan andere Italianen kunnen instappen 
(21.57 uur). 
AB verzoekt de AC contact op te nemen met bet LCC voor het maken van operatio- 
„...i, 	 A„, -n, ■ ;tof, nr■ lit;,, i-)ii  Fir rnerich in bet kader van de overdracht. De 
AC zegt dit toe. 
Lie talianen had den reeds in 	 ro 	=N1._,LQL_._wan 	 rzaakt en er is een 

1.:1ita. 	oe aakt. 

De IND benadert het BC. AB informeert de IND over de gang/stand van zaken. IND 
geeft mondeling een last tot uitzetting. De ambtenara van de IND is logistiek niet in 
staat om een schriftelijke last te geven. De last is een vervolg op het noodbevel. 

20.30 De Italiaanse consul benadert bet BC met het verzoek om informatie. AB informeert 
de consul over de gang/stand van zaken. De consul ondersteund het optreden van het 
BC. Hi; ziet of van een lijst met namen. 

21.45 Het GAC meldt een toenemende intensiteit aan irritaties bij bewoners/bedrijven 
omdat sommige maatregelen verder gaan dan de afspraken. Het gevolg is een 
toename aan klachten en schadeclaims. 
Er is een probleem over de afzetting bij de Amsteldijk/Sarphatistraat bij de 
Torontobrug. De afzetting is 300 meter naar voren geplaatst waardoor bedr:jven 
gedupeerd raken. 
Een ander probleem betreft de afspraak dat de klanten van café De Jaren (Nieuwe 
Doelenstraat) zich niet behoefden te legitimeren ondanks dat de noodverordening van 
kracht is. Toch wordt om legitimaties gevraagd. 
Het BC geeft opdracht aan de AC om de gemaakte afspraken gestand te doen. 

22.30 De AC meldt dat de eerste trein op weg is naar Emmerich. 

22.45 BM wordt geinformeerd over de gang/stand van zaken. 
De mensen voor VrankTijk zijn in beweging richting Sing.el/Koningsplein. 

22.50 De treinen met Italianen mogen van de Duitse spoorwegen Duitsland niet in. AB 
telefoneert met het LCC: ze zijn er mee bezig. Kennelijk is er iets met een slechte 
overdracht of het einde van een dienstverband bij de Duitse spoorwegen. AB zal over 
een half uur weer bellen met het LCC om de stand van zaken te vernemen. 

22.55 Rond het hoofdbureau van politie vindt een zwaaidemonstratie vanuit Vrankrijk 
plaats. Vanwege de vernielingen die daar worden aangericht chargeert de politie. 

23.00 De eerste trein met Italianen die uit Amsterdam is vertrokken op weg naar Emmerich 
staat nu stil bij Maarn. De tweede trein met Italianen staat bij het Centraal Station in 
Amsterdam. De AC heeft contact opgenomen met de directeur Hoofdverkeersleiding 
van de NS. Deze zal contact opnemen met de Duitse spoorwegen om toch de treinen 
met Italianen via Duitsland naar Italie te sturen. 
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23.30 AB neemt contact op met het LCC. Het LCC heeft nog geen nieuws. Over een half 
uur zal opnieuw de stand van zaken worden gevraagd. 

23.50 Het GAC verzoekt om het plaatsen van verkeersborden met de tekst 
"T) 	 epr" 

23.55 Volgens de dienstregeling zou een trein om 2.00 uur vertrekken naar Italie. In de 
trein die op Amsterdam Centraal Station staat, zitten ongeveer 60 personen die voor 
die trein retourkaartjes hebben. De AC zal bekijken of de andere Italianen die 
retourkaartjes hebben voor 15 juni om 14.00 uur ook met de trein van 2.00 uur 
meekunnen. 

Zondag 15 juni 1997 

00.15 De AC heeft contact gehad met de Spoorwegpolitie. Deze stelt voor beide treinen in 
Arnhem te zetten onder toezicht van ME uit Amsterdam. Op deze wijze kunnen zij 
om 6.30 uur de grens met Duitsland over op weg naar Italie. 
AB legt deze optie voor aan het LCC. 

00.30 Het LCC vraagt om nadere inlichtingen over de optie van de Spoorwegpolitie. AB 
geeft aan dat er een peleton ME en een hondengeleider met de treinen mee.Y.a.at ten 
behoeve van het toezicht. 's Ochtends zullen lunchpakketten voor de Italianen 
worden verzorgd. 
Het LCC zal via het bestuur in Arnhem vragen of zij met deze optie accoord gaan. 
De NS geeft nameiijk aan dat het station in Arnhem gesloten is. AB geeft aan dat 
deze optie door de Spoorwegpolitie is aangedragen en dat zij crop zullen moeten 
toezien dat het station bereikbaar is. 

00.50 Het LCC geeft aan dat het verzoek gedeponeerd is bij de commissaris van de 
Koningin in Gelderland. Deze zal de gemeente Arnhem informeren. Het LCC zal 
hierover om 1.20 uur rapporteren. 
De AC geeft aan dat het station in Arnhem om 1.00 uur open zal gaan. De inspecteur 
van dienst in Arnhem treft al de nodige voorbereidingen. Het is mogelijk om 300 
lunchpakketten naar Arnhem te brengen. 

01.00 Het BC beslist over het verzoek van het GAC. 1. Accoord, ten behoeve van 2. wordt 
de lijst met afsluitingen en verkeersmaatregelen over de fax naar het GAC 
toegezonden. 

01.10 Het LCC geeft aan dat het kabinet van de CdK zelf de politie wil bellen. Het LCC 
geeft voorts aan dat de machinisten van de twee treinen om 1.20 uur uit dienst treden 
en dat op dat moment ook het toezichtspeleton ME in Maarn moet worden gewisseld. 

01.20 AB vraagt het LCC om de stand van zaken. Er is nog geen nieuws uit Arnhem. 
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01.30 AB vraagt het LCC om de stand van zaken. Er is nog geen nieuws uit Arnhem. 

01.37 De Italiaanse consul-generaal vraagt of de trein Italianen inderdaad bij Utrecht staat. 
AB informeert hem over de gang van zaken. AB zal de consul-generaal om 6.30 uur 

frpinpn 

01.40 Het LCC belt met het verzoek uit Arnhem om met de politie contact op te nemen. De 
politic neemt contact op met de Arnhemse politie en informeert hem over de gang 
van zaken. 

01.45 De Arnhemse politie belt met de mededeling dat hij accoord gaat met het neerzetten 
van de treinen op station Arnhem. 
AB informeert het LCC over het besluit uit Arnhem. Het LCC doet het verzoek aan 
het BC om de politie in Utrecht aan te geven dat zij over kunnen gaan tot het 
afbouwen van de maatregelen. 

01.50 Het LCC vraagt wie vanuit Amsterdam contact heeft met de IND en het Grenzschutz. 
LCC adviseert BC IND te informeren over de het feit dat de Italianen s-ochtends 
zullen worden uitgezet. 

02.30 AB meldt het LCC dat het UCK de Grenzschutz heeft geYnformeerd over de 
uitzetting in de ochtend. Voorts wordt aangeeeven dat het contact met de IND via het 
ministerie van Justitie verliep. 
Het LCC geeft aan dat zij het ministerie van Justitie en de IND zullen informeren. 
De trein die op Amsterdam CS staat is om 02.20 uur vertrokl cen. Beide treinen zullen 
ongeveer tegeiijk in Arnhem aankomen. 

05.15 Italiaans consulaat-generaal vraagt ten behoeve van het Italiaanse ministerie van 
Buitenlandse over de situatie met de Italianen. Kennelijk maken sommiee ouders 
zich oneerust over hun kinderen in de treinen. AB infollueert het Italiaanse 
consulaat-eeneraal dat de treinstellen nu bij Arnhem staan. AB zegt toe de consul-
generaal te informeren zodra de trein over de grens is. Het consulsat-eeneraal zal zelf 
omstreeks 09.00 uur met BC bellen. 

05.40 Er zijn 60 telefoontjes over een houseparty op de Oostelijke Handelskade (zgn. 'Pre-
Party') binnengekomen. 

06.00 De commissaris van dienst heeft een einde gemaakt aan de houseparty. 

06.45 De twee treinen met Italianen gaan de grens over. Ze zijn omstreeks 06.30 uur vanuit 
Arnhem verti 	okken. 

07.10 AB informeert de consul-generaal over het vertrek van de treinen. Het OM wordt 
gevraagd de consul-generaal rond 09.00 uur op te bellen op het consulaat over de 
namen van de uitgezette Italianen. 
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08.00 De AC briefs het BC. Bij de briefing wordt gesproken over de vindpla_a_tsvan de 
`harde kern' autonomen en de eventuele mogelijkhei • g s 	es — 11 01101111 -Velte 

schrijven.  Indien het tot een noodbevel komt, is het van belang dat goede informatie 
over de activiteiten en het gedrag van de `harde kern' van belang is. Indien het gaat 
0:1-1 con  grctcf 	 r,\TP-r-cvnzen worden het nendhevel-Ttahanen toe to imssen.v. 

Indien het gaat om een kleine groep van rond de zes personen, zal de justitiele lijn 
worden gevolgd. 

	

9.00 	Briefing met de AC (vervolg): 
1. Bijstandsaanvraag voor dinsdagnacht en woensdagochtend. 

De top gaat imager duren, aldus MP Kok. De meeste delegaties hebben 
bij geboekt. 
De maatregelen van de maandagnacht moeten ook de dinsdagnacht 
plaatsvinden. Weliswaar vinden geen festiviteiten meer plaats, maar het niveau 
moet gelijk blijven. 

2. Woensdag: indien uitsluitend de delegaties blijven dan beveiliging tot zone 1. 
Blijven de MP's dan conform het huidige beveiligingsniveau. 

3. De Vrankrijk-groep zal indien enigszins mogelijk worden aangepakt via de 
APV (2.1.2). Indien dit Met mogelijk blijkt, eventueel via het noodbevel. Er 
wordt een scenario uitgewerkt. 

	

9.45 	Consul-generaal belt: Interpol Italie wil graag de namen van de 4 aangehouden Italia- 
nen. Het OM handelt dit verder af. 

	

9.50 	Het kabinet CdK gebeld en formeel bij stand aangevraagd voor de dinsdagnacht en de 
woensdagochtend. Volgens het kabinet CdK is een en ander al tot de dinsdagochtend 
geregeld. Afgesproken dat formeel bij de CdK de aanvraag tot bijstandsverlenging is 
ingediend. Op praktisch niveau wordt een en ander kortgesloten tussen het kabinet 
CdK en de IJCK. 

10.30 Scenario's aanhoudingen worden uitgewerkt. 

11.00 BM arriveert in het BC. BM gaat accoord met scenario's. 

12.00 BM benadert het BC in verband met een fax die hij van de SP heeft ontvangen met 
vragen over de Italianen. AB zal een concept-antwoord maken. 

14.30 De politie verzoekt namens BM het kabinet CdK om verlenging van de bij stand. Het 
kabinet CdK zal terugbellen met het antwoord. De politie belt over hetzelfde met het 
LCC. 

19.00 Overdracht AB. De totstandgekomen scenario's aanhoudingen worden uiteengezet. 
Duidelijk is dat pas in allerlaatste instantie een noodbevel moet worden toegepast; 
eerst wordt gewerkt volgens de justitiele lijn. 
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20.10 GAC meldt dat er klachten zijn van mensen aan wie toegangsbewijzen worth 
gevraagd bij de verschillende politieposten. Pendelbusjes worden niet tot de zones 
toegelaten. Ook restaurants binnen de zones molten geen gasten ontvangen. Het GAC 
stelt hierover een rapportage op. 

21.10 AB informeert het LCC over de scenario's aanhoudingen. Het LCC benadrukt dat het 
noodbevel het beste op groepen kan worden toegepast en niet op individuele 
gevallen. 

21.40 AB infoitheert het kabinet CdK over scenario's aanhoudingen. Wortelboer zal met 
het LCC contact opnemen om uit te maken wie de consulaten en ambassades 
informeert indien het noodbevel wordt gebruikt. 

rj22.00 Een groep van ongeveer 100 man is vanuit Vrankrijk op weg naar de Raadhuisstraat. 
De groep wordt ingesloten en is gaan zitten. De groep zal worden sangehouden. ' 

22.15 Er is een lichtkogel afgevuurd_sap de politie vanuk.I__Vrankrijk. Het OM is voornemens 
eeD hat tat binnentreden ter huiszoeking en aanhouding of te geven. 
AB  belt AB met de vraag of de BM hiervan on de hoogte moet worden 2esteld. AB 
antwoordt bevesti 2, end en vraagt hierover te worden Teruo gebeld. 

22.20 

22.30 

'r.45 

 

AB informeert BM over het voorgenomen binnentreden in Vrankrijk. BM gaat 
accoord. 

AC geeft aan dat de huiszoeking over den uur kan worden gedaan. AC vraagt wie 
toes-Lemming moet geven om een helikopter op het dak te landen. 

N)y.:.vc: 
AC meldt dat 12 man AT om 00.00 uur gereed zijn om vanaf het dak Vrankrijk 
binnen te treden en 30 man AT vanaf de begane grand. 

 

 

   

22.50 De AC meldt dat er molotov-cocktails op het dak zijn gesignaleerd. Mag gebruik 
warden gemaakt van traangas om de personen van het dak te verwijderen? Het BC 
antwoordt dat geen gebruik mag warden gemaakt van traangas om personen van het 
dak te verwijderen. 

23.20 De korpschef en de HOvJ bezoeken het BC. 

23.30 AB infouneert de BM over de opzet van de maatregelen. De BM vraagt into • kkelijk 
om aandacht voor een doortimmerde actie en de mogelijke publicitaire gevolgen. 
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Maandag 16 juni 1997 

00.00 De groep die op de SpuistraatfPaleisstraat wordt aangehouden bestaat uit 180 
personen. Zij worden aangehouden o crrond van art. 140 Sr. Er dient een relatie te 
zijn met Vrankrijk en een relatie met de verstoring van de openbare orde en een 
relatie met de verstoring van de Eurotop. 
D-76-6--roep is  niet in zijn geheel terug te brengen tot Vrankrijk. Er heeft buiten 
vermenging plaatsgevon noge ijk zijn ae groep tot woensdag vast te _ 
houden, ook al weet men dat art. 140 Sr vermoedelijk niet hard te maken is. 

00.12 AB belt met AB. Na te zijn geInformeerd over de stand van zaken geeft zij aan naar 
het BC te komen. 

00.45 Voorlichting van het stadhuis belt. Hij wordt door de pers benaderd over de 
betrokkenheid van de BM bij de aanhoudingen op de Spuistraat/Paleisstraat. 
AB geeft aan dat het een justitiele actie betreft waar de BM foiineel buiten staat. 
Lancee vraagt AB om 08.00-08.15 uur de BM over de situatie te informeren. 

00.50 De HOvJ heeft een persconferentie gehouden: 
er zijn geen preventieve aanhoudinaen mogelijk in Nederland; 
alle aanhoudingen zijn gebaseerd op art. 140 Sr; 
er is contact aeweest met de BM in driehoeksverband; 
de aanhoudingen passen binnen de lijn van de driehoek. 

01.15 AC en de commandant AT geven een uiteenzetting van het operationele plan ten 
behoeve van de huiszoeking in Vrankrijk. 

het Spui en het Sinael worden afges_loten; 
- met helicopters zal op Vrankrijk worden aanaevloaen, waarna 12 man op het 

dak zal worden gezet; 
daarnaast zal met de hoogwerker de BRATRAap het dak worden gezet; 

- totaal zullen 40 personen Vrankrijk binnentreden; 
er zal een differentiering worden gemaakt naar ruimten die niet moeten worden 
onderzocht, ruimten die wel moeten worden onderzocht en ruimten die 
gemeenschappelijk zijn. 
het optreden-is_gebaseerdop_ste__Wet_Rapens en munitie en art. 302  Sr (dit 
betekent dat alle ruimten molten worden onderzocht). 
in eerste instantie zal worden gezocht in de gemeenschappelijke ruimten en de 
woning van waaruit is geschoten;  

- de AT treedt binnen ter aanhouding. Het zoeken zal daarna worden gedaan 
door rechercheurs. 
de meest kwetsbare plek is de afdaling vanuit de helicopters. 
hetis_anduideliik hoeveel mensen binnen zijn; ongeveer 10 a 20? 
mensen die uit Vrankrijk komen worden aangehouden o and van art. 0 Sr 

. 
of omdat.zijyerdacht zijn op gron • van e *t et wapens en munitie of art. 302 
Si. 
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De BM belt met AB. Hij heeft grote twijfels bij de inzet van helicopters in het 
midden van de nacht en over de vyaazettlingy personeel. De BM vraagt 
of het werkelijk nodig is op cl• •••••-• s.. 	a's 	•.. aan de voorav nd van 
dea_lrotcp) 
D...e_pdalitie—goeft-aan-daandaa de 	o  moet worden liegeleid, het is  niet 
verstandig., twee o eraties teaell e • • 	- • -ren. Dit wordt het meest tactische II • •  

moment geacht waarop het binnentreden kan worden gedaan. Op maandag zal er 
meer aandacht van de omgeving zijn, zal het lastiger worden de omgeving of te 
sluiten en is het ondEiTeIjk of het wapen en de dader in het gebouw zijn. 

De BM belt met de HOvJ. De HOvJ belt met het OM. Het OM geeft aan dat in 
pdracht van de HOvJ de operatie zonder lawaai moet geschieden. _ 

02.00 Het OM geeft aan dat de HOvJ met de BM zal bellen. Daarna zal de BM met de 
korpschef bellen. Daama wordt het BC geinformeerd over de beslissing van de 
dri ehoek. 

02.15 De HOvJ belt met het OM. Het binnentreden door het AT gaat niet door. De HOvJ 
vraagt om een plan om na 08.30 uur de AT alsnog in te zetten. 

  

02.20 De BM belt met AB. De BM geeft aan dat de korpschef en de HOvJ zijn twijfels 
delen. Het primmtligLhijskaChLinaar de driehoek heeft besloten het optreden  op 
dit moment of te gelasten. 

02.40 Gesproken wordt over de behandeling van arrestanten. De vraag rijst of bijvoorbeeld 
buitenlandse arrestanten kunnen worden teruggestuurd. Het OM geeft aan dat de 
arrestanten zijn aangehouden op grond van art. 140 Sr. Het is dan niet de bedoeling 
een lichter regime toe te passen. Op de praktische noot, geeft het OM aan, zullen de 
teruggezonden mensen dan gewoon terugkomen. 

04.00 De AC geeft aan dat alle arrestanten onderdak zijn. Er zijn 2 x 24 personen naar 
Zutphen. Dit aantal mag oplopen tot 150. 

05.30 De AC licht de rol van Vrankrijk toe in verband met het gebruik van art. 140 Sr. Er 
wordt op dit moment gewerkt aan een proces-verbaal. De bewoners van Vrankrijk 
hebhen anderhalf uur geleden gebeld. Er is een ontmoeting geweest met de politie. 

Er zijn nu 46 arrestanten in Zutphen. 

Maandagavond wordt gedineerd in rondvaartboten door delegatieleden. De AC 
vraagt welk scenario moet worden gebruikt: 
1. Rondvaart door de grachten; 
2. Rondvaart over de Amstel richting Uithoorn. 
Gezien het gegeven dat chef DKP heeft aangedrongen op rondvaarten, vraagt de AC 
Li c,11 
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De politie geeft aan dat de veiligheid voorop staat. Het is verstandiger aan het eind 
van de middag hierover een beslissing te nemen op grond van informatie die op dat 
moment ter beschilcking is. 

06.44 Het kabinet CdK belt met de mededeling dat PI Over-Amstel via de CdK vraagt om 
dekens en bedden. De politie zal zich met PI Over-Amstel over deze kwestie buigen. 
AB informeert het kabinet CdK over de gebeurtenissen van de avond en nacht. 

07.42 AB infouneert AB in grote lijnen over het optreden tijdens de nacht. 

07.50 De AC meldt dat er twee bussen Koerdische demonstranten in Amsterdam zijn 
aangekomen voor hun aangekondigde demonstratie. 

08.00 De AC geeft dat er een opzet is gemaakt voor het inleidende deel van het relaas over 
de aanhoudingen op grond van art. 140 Sr. Dit wordt door de recherche nader 
uitgewerkt. Een aantal onderdelen zal aan de HOvJ worden aangeboden ten behoeve 
van het persbericht dat HOvJ zal uitbrengen. 

08.12 De politic verzoekt chef Calamiteiten te werken aan de inleiding van het proces-
verbaal over de aanhoudingen op grond van art. 140 Sr. 

08.23 Het GAC geeft aan dat de Socialistiese Partij een brief aan de BM heeft gestuurd met 
vragen over het politieoptreden van zaterdag. AB zal deze brief in behandeling 
nemen. 

08.36 Het BC buigt zich over de onaangekondigde fietsdemonstratie. De demonstratie zal 
vanaf het Marie Heinekenplein vertrekken, hetgeen zone 3 is (demonstratievrije 
zone) random de voormalige Heinekenbrouwerij, en gaan naar het grenshospitium. 

- 	

geaccepteerd wordt dat de demonstratie op het Marie Heinekenplein begint en 
richting grenshospitium gaat; 

- 	

echter, indien bijvoorbeeld bivakmutsen tevoorschijn komen, dan worden deze 
mensen geIndividualiseerd en wordt gewerkt aan de hand van scenario 6 van de 
scenario's aanhoudingen. 
indien op weg naar het grenshospitium door een andere zone 3 wordt gereden, 
dan zal dit worden toegestaan. 

09.00 In beginsel blijven de arrestanten voor 140 Sr. vastzitten. Justitie zoekt een en ander 
nog uit. Eventueel kan dan dinsdaz-niddag de LCC-constructie worden toegepast. Dit 
moet niet na de Eurotop omdat dan de basis van het noodbevel is weggevallen. 
De driehoek is gezamenlijk tot het besluit gekomen om vannacht niet met het AT 
Vrankrijk binnen te vallen. 

De inhoud van de processen-verbaal intake art. 140 Sr gebeurt door de zaaksofficier 
ondersteund door de chef calamiteiten. 

Logboek AB Beleidscentrum Eurotop 13 juni 1997-18 juni 1997 	 15 



De fietsdemo vertrekt vanmiddag vanaf het Marie Heinekenplein (zone 3). De AC 
vindt echter dat het plein operationeel gezien uitstekend werkt om de groep in te 
kapselen en ze vervolgens gecontroleerd naar het grenshospitium te geleiden. 

In beginsel is nu de angel uit de ordeverstoorders gehaald. Dat betekent dat 
goedwillende demonstranten zo ongestoord mogelijk kunnen demonstreren. 

Indien een van de demonstranten bijv. de bivakmuts aantrekt dan wordt deze persoon 
aangehouden op basis van art. 2 APV. 

09.20 De AC bericht dat een flunkdeel van de `harde kern' is aangehouden. Het betreft 3 
groeperingen die zich regelmatig mengen (punkers, legalizers, harde kern). De Vrije 
Keijser heeft enkele pogingen gedaan om hulp op de been te brengen; geen respons. 

09.45 BM is benaderd over de geluidsoverlast door de helikopter waardoor bij DNB niet 
kan worden vergaderd. Het BC bericht de AC dat de helikopter weg moet. 

09.50 De AC informeert het BC: 
de Koerdendemonstratie begint om 13.00 uur. Er zijn goede contacten met de 
organisatoren. Er worden geen problemen verwacht. 
Fietsdemonstratie: zie hierboven. 
Vanmiddag wordt bekeken hoe het staat met de rondvaart. In principe de 
grachtenroute, tenzij er infoiniatie komt dat het onverantwoord is. Beslissing 
om 16.00 uur. BM zal dan worden geinfoinieerd. Zowel de grachtenroute als de 
Amstelroute worden operationeel bekeken. 
Vandaag vindt er geen AT-actie meer plaats in Vrankrijk, tenzij er eventueel 
een nieuwe aanleiding is. Er zijn contacten met lc-raker Wim'. Deze zal worden 
verteld dat  de molotov-cocktails van-het 	gaan en et ca Carat. 
De heren (delegaties) zijn goed aangekomen. 
De helikopter is alleen incidenteel in de buurt van DNB om daken te 
inspecteren. Voor het overige wordt hij aangestuurd door de AC. 

11.20 Er zijn ongeveer 400 arrestanten: 100 in het huis van bewaring, 300 in de BijImer-
bajes (in sporthallen met toezicht) en in Badhoevedorp (soortgelijke accommodatie 
als Bijlmerbajes, echter zonder toezicht). 
Geregeld moet worden: 

toezicht in Badhoevedorp. AB zal aan het LCC vragen of het reservepeloton 
Marechaussee toezicht kan houden; 
als de 300 arrestanten in verzekering worden gesteld, moeten 300 cellen 
gevonden worden. Het OM onderneemt actie. 

AB heeft een vooraankondiging gedaan aan het LCC voor de inzet van het reserve-
peloton KMAR. Amsterdam probeert eerst zelf toezicht te regelen. 
Het LCC zet de vooraankondiging in de week. 

Het LCC bericht AB dat toezicht arrestanten onder arrestantenbewaring valt. Dam-- 
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voor is een speciale dienst (pool) bij Justitie. Het LCC adviseert om het toezicht eerst 
te proberen te regelen via HOvJ. 
AB geeft het bericht door aan het OM. Laatstgenoemde ondemeemt actie. 

Voorts attendeert het LCC erop dat het uitzetten van vreemdelingen die eerst zijn 
aangehouden op strafrechtelI 	.1 - • NU t • 9: • 	•rtom.  nietllitzettetic2) grond 
van het noodbevel). Het is beter is om het traject geheel justified te houden (inclusief 
de uitzetting). Het BC is het hiermee eens. 

13.30 Een persoon is aangehouden voor Vrankrijk. 
Er is gespuugd naar de Koerden; de spuger wordt waarschijnlijk aangehouden. 
Het arrestantentoezicht in Badhoevedorp gebeurt door 1 reservepeloton KMAR; dit 
is geregeld via de justitiele lijn. 

13.50 Er zijn 365 arrestanten: 120 in individuele cellen in Zutphen, 75 in individuele cellen 
in Hogeveen, 120 collectief (in een tent) in Heerhugowaard en er zijn 50 cellen 
gereserveerd in de regio Amsterdam. 
De 120 arrestanten in Heerhugowaard zijn vrouwen. Het OM en de politie vragen AB 
of het acceptabel is dat de arrestanten collectief in een tent blijven? 
AB geeft aan dat het politiek/bestuurlijk/ publicitair niet aan te bevelen is, onder 
andere gezien de huidige publicitaire reacties van advocaten (spreken nu reeds van 
Chili-toestanden). Alle moeite moet worden gedaan om hen individueel in vrouwen-
cellen in het land onder te brengen. Het OM moet daartoe contact opnemen met het 
departement van Justitie. 
Het BC is het hiermee eens. Het OM zal contact opnemen met het departement. 

15.45 Het GAC bericht dat veel woedende burgers met het stadhuis bellen over de 
geluidsoverlast van de helikopter. Het BC geeft de AC opdracht de helikopter 
zodanig in te zetten dat de geluidsoverlast vermindert. De AC bericht dat de 
helikopter hoger gaat vliegen. 

15.15 Resultaat van de bespreking tussen AB, OM, politie, dienst vreemdelingenpolitie, 
LCC, departement van Justitie, IND: 
Het gaat om de uitzetting van 92 personen. De IND geeft aan dat de last tot uitzetting 
wordt gegeven omdat deze personen of een gevaar opleveren voor de openbare orde 
(dit in het geval zij tijdens de top worden uitgezet) of omdat zij een inbreuk hebben 
gepleegd op de openbare orde (dit wanneer zij na de top het land warden uitgezet). 
Het OM informeert dat zij zijn aangehouden op grond van art. 140 Sr: lid zijn van 
een organisatie met het doel plegen van criminele activiteiten tegen de openbare 
orde. Dit blijkt uit a) presentatie op info-net waarin wordt opgeroepen om de Eurotop 
en het politieoptreden te verstoren b) uit het gedrag van de afgelopen dagen 
(openlijke geweldpleging) c) de groep kwam uit Vrankrijk d) Vrankrijk is een pand 
met historic als verzamelplaats en uitvalsbasis voor openlijke geweldplegers. Toen de 
politie kwam haakte de groep de armen in elkaar (scrum). 

1-1-1 	 ,D.k 	V1 11 l.14.11. 11,-, 	i 1 	 ,11L1.1.1j 	 1116 

vervolg op de inverzekeringstelling en eventueel daarop volgende heenzending. Het 
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noodbevel is dus niet van toepassing op deze buitenlanders. De vergadering is het 
hiermee eens. 

Uitgangspunt voor de vergadering: 
a) er vindt geen inbewaringstelling plaats in het kader van de Vreemdelingenwet; 
b) de uitzetting moet, nadat de last tot uitzetting is afgegeven, binnen een 

bepaalde periode worden geeffectueerd (binnen een aantal uren) omdat je clan 
in bewaring moet stellen in het kader van de Vreemdelingenwet. 

c) De DVRP moet aangehouden personen controleren op de verblijfsstatus (door 
de computer halen). Bij NN-ers wordt het uitgangspunt gevolgd dat zij door te 
zwijgen zich dus klaarblijkelijk niet willen beroepen op hun (eventuele) ver-
blij fstitel); 

d) de DVRP neemt contact op met de consulaten voor een laissez-passer voor die 
personen die geen paspoort hebben; 

e) de uitzetting start niet eerder dan dinsdagmiddag om te voorkomen dat 
personen tijdens de Eurotop qua reisduur kunnen terugkeren naar Amsterdam. 

• 44 Duitsers: per bus, zonder vreemdelingenbewking; 
• 12 Denen: per vliegtuig, zonder vreemdelingenbewaring; 
• 11 Belgen: per bus, zonder vreemdelingenbewaring; 
• 2 Spanjaarden: uitgangspunt = het liefst per vliegtuig, zonder 

vreemdelingenbewaring (evt. in vreemdelingenbewaring); 
• 1 Oostenrijker: per vliegtuig, evt. in vreemdelingenbewaring; 
• 6 Noren: per vliegtuig, zonder vreemdelingenbewaring; 

6 Italianen: per vliegtuig, zonder vreemdelingenbewaring; 
• 1 Fransman: per vliegtuig, zonder vreemdelingenbewaring; 
• 2 Engelsen: per boot, zonder vreemdelingenbewaring; 

Tot zover de EU-onderdanen 
• 1 Venezolaan: per vliegtuig, gaat in vreemdelingenbewaring als hij een 

paspoort heeft; 
• 1 Rus: per vliegtuig, gaat in vreemdelingenbeqwaring als hij een paspoort 

heeft; 
• 3 polen: per vliegtuig, gaan in vreemdelingenbewaring als zij paspoorten 

hebben; 
• 1 Israeli: per vliegtuig, gaat in vreemdelingenbeqwaring als hij een paspoort 

heeft; 
• 1 Argentijn: per vliegtuig, gaat in vreemdelingenbewaring als hij een paspoort 

heeft. 

Gezien het ordeverstorende karakter van deze personen wordt een op een begeleid. 
Het departement van Justitie regelt de inzet voor de begeleiding; gebruik wordt 
gemaakt van JAD-bussen en touringbussen. 
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HOvJ bericht dat namens hem gebeld is met het departement van justitie over de 
collectieve opvang van arrestanten (de tent). Volgens het departement is er reeds een 
tekort aan vrouwencellen. Als er cellen voor de Amsterdamse arrestanten moeten 
worden vrij gemaakt, moeten zware veroordeelde gevangenen worden vrijgelaten en 
dat is geen optie. Het departement stelt voor om het rampendraaiboek van het 
departement te hanteren. Dit maakt het mogelijk om voorzieningen te treffen voor de 
opvang van vrouwen en mannen. Voorts is het mogelijk om met meerdere personen 
in een vertrek te verblijven. Alle voorzieningen die zijn voorgeschreven voor dit 
soort arrestanten zijn voorhanden (zoals douchen, eten, contact met advocaten). 
HOvJ heeft om speciale toestemming van de SG-Justitie (Borghouts) gevraagd om 
deze voorziening te realiseren. 

16.00 De SG-Justitie heeft aan de HOvJ bericht dat hij instemt met de realisering van de 
voorziening. Hiermee is de voorziening geaccordeerd door de driehoek en de leiding 
van het departement van Justitie. 

HOvJ bericht dat de korpschef naar NOVA gaat. De korpschef zal op verzoek van 
HOvJ niet praten over de buitenlandse arrestanten en het uitzettingenbeleid. 

16.00 Op het Marie Heinekenplein verzamelen ongeveer 40 personen voor de 
fietsdemonstratie. 

De AC bericht het BC: 
Het BC moet een beslissing nemen over de route van de rondvaart. Scenario 1 is de 
geplande route (dit zijn in feite 2 routes door de binnenstad, ruim 190 bruggen). 
Scenario 2 is een alternatieve route (Amstel richting Duivendrecht aan de Amstel); er 
zijn aanzienlijk minder bruggen en de vaarroutes zijn breder; voorts zijn er geen 
huizen langs de route. 

De algemene situatie is de stad is als volgt. 
Enerzijds maakt de beweging een verwarde en timide indruk; anderzijds wordt nu uit 
alle macht tot acties opgeroepen.  Aileen de 'hardliners' worden nu tot Vrankrijk 
toegelaten; volgens de politie omdat Vrankrijk nu mensen wil die bereid 7ijn 
Vrankrijk tot de laatste snik te verdedigen7.-Er zijn ongeveer 120 fietsdemonstranten 
waaronder ongeveer 20 'hardliners'. Vanavond moeten we rekening houden met 
a) de uitloop van de fietsdemonstratie (fietsen waarschijnlijk terug naar Amsterdam); 
b) Vrije Keyzer roept op om om 18.00 uur te verzamelen bij het metrostation 
Holendrecht (voor degenen die geen fiets hebben); 
c) manifestatie van de Koerden (Leidseplein) heeft tot nu toe een vreedzaam verloop; 
d) demonstratie LEAW (Rijksmuseum); dit is dezelfde club als vanmiddag (geen 
vrees voor ordeverstoringen); 
e) er is een jubeltocht aangekondigd; komt uit dezelfde hoek als de fietsdemonstratie 
en zal daarmee naar verwachting ook samengaan. 

The ronr1Nrart rlimrt 17qn ')() nn tnt "I") 	 Ilectapt 	1(nrynnien De 

begeleiding per konvooi bestaat uit: 1 vaartuig van de Rijkspolitie te water (RPteW), 
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burgernolitie aan boord, 2 motorrijders, 5 man politie te fiefs. Voorts zullen 2 ME-
pelotons schaduwrijden. 

Er zitten 35 man in Vrankrijk. Er is geen gerichte informatie (= harde informatic) op 
verstorende activiteiten richting rondvaart. 

Concluderend: 
1. uit informatie is gebleken dat de rondvaart voor de beweging het meest 

aantrekkelijke doel is; 
2. alles wat de actievoerders hebben aangekondigd te zullen doen tijdens de 

chaos-dagen hebben zij ook gedaan; 
3. er lopen nog ongeveer 150 harde krakers vrij door de stad; 
4. het gooien van eieren en - wat erger is - stenen (de boten hebben geen kogelvrij 

glas) is niet te voorkomen ondanks politiebegeleiding. De politic kan niet alle 
ME-capaciteit inzetten bij de rondvaart omdat ME ook elders nodig is 
vanavond. De routes en bruggen vrij maken van publiek is qua capaciteit niet 
op te brengen en ook niet aan te bevelen omdat vanwege het mooie weer veel 
(goedwillende) mensen op terrasjes of voor hun huffs zitten en toekijken; 

5. vanuit open ramen in huizen kan van alles gegooid worden; de boten varen 
langzaan; 

6. in de binnenstad zijn de boten 'sitting ducks'; het bij problemen snel wijzigen 
van scenario 1 in scenario 2 is geen optie omdat dat niet snel te realiseren is. 

AB wil de scenario's aan BM voorleggen met het voorstel van het BC scenario 2 te 
hanteren. BM gaat accoord. Het hoofd Representatie adviseert scenario 2. 

Besluit: scenario 2. De delegatieleden kunnen instappen bij het Hilton en Okurahotel; 
de delegatieleden uit de overige hotels moeten instappen bij de marinekazerne. Ten 
aanzien van het Amstelhotel bekijkt de politic op verzoek van BM of de in dit hotel 
verblijvende delegatieleden bij het hotel kunnen instappen. 

AB informeert het hoofd Representatie over de afspraak. Zij zal de AC vragen naar 
het standpunt van de politic over het wel/niet instappen bij het Amstelhotel. 

BM belt over de geluidsoverlast van de helikopter. BM wil weten wat de richtlijn is. 
AB antwoordt dat de helikopter zo min mogelijk moet worden ingezet. 
BM geeft aan dat hij 's nachts geen helikopter boven de stad wil en 's avonds mag de 
helikopter slechts in uitzonderlijke gevallen worden ingezet. 
Besluit: 's nachts zal geen helikopter vliegen; overdag en 's avonds wordt geen 
helikopter ingezet bij het vervoer van delegaties en regeringsleiders. Wel mag de 
helikopter of en toe scheervluchten maken bij lastige demonstraties. 

De AC bericht dat in de Bijimer ten behoeve van de fietsdemonstratie een bakfiets 
met spullen, een vrachtwagen (evt. ook met spullen) en een schiettuig (ballenwerper) 

Het BC besluit dat als het schiettuig richting stad gaat, het van de weg wordt gehaald. 
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Piloten van de Marine hebben vandaag en gisterennacht "toerismevluchten' gemaakt 
boven Amsterdam en het pand Vrankrijk. De marineleiding heeft de piloten laten 
weten dat zij wat uit te leggen hebben. AB informeert BM terzake. 

19.00 Het kabinet CdK bericht dat de CdK en het LCC accoord zijn met de gevraagde 
verlenging van de bijstand (dinsdag op woensdagnacht en woensdagochtend). 

Er is inmiddels een actuele lijst van aangehouden buitenlanders. 

Het BC ontvangt een fax met vragen van raadslid A. Schutte. Indien de werkzaam- 
heden in het BC het toelaten wordt morgen een concept-antwoord opgesteld. 

19.10 De politie bericht dat volgens chef Calamiteiten zich schrijnende gevallen voordoen 
in de politiecellen van het KB. Ook de hulpofficieren hebben dit gerapporteerd. 
Het BC besluit een aantal van deze gevallen aan de driehoek (met name het parket) 
voor te leggen. 

21.10 Overdracht AB: 
Het LCC moet worden geinformeerd over de huidige situatie; 
Er worden geen helicopters 's nachts in de lucht toegelaten. De helikopter mag 
de `treintjes' niet meer begeleiden. De helikopter mag niet meer boven de stad 
blijven hangen, maar mag nog wel scheervluchten maken. 's Avonds wordt dit 
beperkt tot risicovolle demonstraties; 
Bij het grenshospitium is gebruik gemaakt van een `ballenwerper'. Deze mag 
onder Been beding naar de binnenstad; 
Er is voor dinsdag en woensdag bijstand aangevraagd en toegekend; 
Het toezicht bij de arrestanten in Badhoevedorp wordt door de IND, eventueel 
de politie op het bijstandspeleton van de KMAR geleverd; 
Bij de rondvaart is gekozen voor scenario 2. De BM heeft hiervoor gekozen. 
Verwacht wordt narnelijk dat er nog, zo'n 150 'hardliners' zijn. 
Ile_Kayj was het achteraf eens met de BM over het binnentreden bij_Vrankrijk; 
Ten behoeve van de vragen van mw Schutte een opzet maken voor de notitie 
naar aanleiding van de Eurotop. Met name punten opschrijven waarvoor 
politierapportage nodig is (noodbevel, art. 140 Sr). 

22.10 De AC geeft aan dat zo'n 50 personen verzamelen op de Nieuwmarkt. De politie 
verwacht een lawaaidemonstratie. De demonstratie zal worden begeleid door het 
vredesdetachement. De lijn 'bivakmuts' zal hen worden uitgelegd. 

22.15 AB informeert het LCC over: 
het vreemdelingen/justitiele traject; 
de situatie op de Nieuwmarkt. 

Het LCC is niet geinformeerd over de rondvaart. Het LCC sluit voor de avond. 

1Th , rr u. 	j 
n 
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22.35 Op de Nieuwmarkt zijn zo'n vijf man gaan lopen. Zij geven aan een taart aan 
president Chirac te willen aanbieden. Het vredesdetachement gaat mee in `gepaste 
vrolijkheid'. Er blijft een groep op de Nieuwmarkt achter. 

22.50 De AC geeft aan dat Greenpeace van plan is een beeld op de bank te projecteren. De 
AC heeft hen gevraagd de UCK een fax te sturen van de projectie. 

22.50 Het GAC deelt mede dat het GVB vervoer heeft geregeld tot aan woensdag 02.00 
uur, maar daarna niet meer. Het GAC verzoekt AB dit bij de politic in te steken, 
zodat met het GVB een verlenging operationeel mogelijk wordt gemaakt. Indien dit 
voor elkaar is, hoort het BC dit terug van het GAC. 
De politie geeft het verzoek aan de UCK door. 

22.58 De AC geeft aan dat Greenpeace groen licht op DNB wil projecteren, met de tekst: 
"Stop the climate change". Dit wordt vanzelfsprekend toegestaan zolang het geen 
schade aanricht. 

22.59 Er lopen twee groepen door de stad, 70 en 20 personen richting Rokin. Zij maken 
lawaai door op trommels te slaan. Er wordt op dit moment gekeken naar de 
Twalificatie' van de groepen.  Het BC besluit dit voorlopig gewoon toe te laten. 

23.04 Een groep is in zone 3 rond DNB gekomen en staan bij de hekken rondom zone 2. 
Politic geeft aan dat de groep daar voorzichtig moet worden teruggedrongen. 

23.24 De groep van 70 personen staat buiten hotel de l'Europe in zone 3. De AC geeft aan 
dat zij `klieren'. De `Idierders' zullen worden aangehouden. 

23.45 De commissaris van dienst geeft aan dat er veel publiek tussen de demonstranten 
staat. De politic vraagt aan de AC of er iets kan worden gedaan om te voorkomen dat 
onschuldige omstanders en toeristen worden aangehouden. De AC geeft aan dat bier 
rekening mee zal worden gehouden. 

Dinsdag 17 juni 1997 

00.50 De AC meldt dat de arrestanten met bussen zijn overgebracht naar PI Over-Amstel. 
Over-Amstel geeft echter aan dat zij pas om 2.30 uur plaats hebben. 

01.00 De AC meldt dat na selectie het gaat om ongeveer 120 arrestanten. Zij zullen worden 
overgebracht naar Over-Amstel of naar Badhoevedorp. 

De AC meldt dat er een groep (zgn. punkers) bij het stadhuis staat. 

01.05 De AC meldt dat er een ontploffing/brand is bij een rotanwinkel op de Rozengracht. 
p 	 ;nforTrF.T. 	T-TF,t (7,4 o-epft in dat het cr22t 

om een kleine brand en dat verwacht wordt dat de brandweer daar over 15 minuten 
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vertrekt. 

01.10 De commissaris van dienst meldt dat de groep rond het stadhuis zich aan het 
hergroeperen is. De politie vraagt de AC een sectie ME naar het stadhuis toe te 
sturen. 

01.15 De commissaris van dienst geeft aan dat hij journalisten, naar aanleiding van vragen 
over de aanhoudingen van die avond, heeft medegedeeld dat een groep van 80 a 90 
personen is aangehouden op grond van de APV en de noodverordening. De 
journalisten vragen of de `raddraaiers' wilden onderhandelen. De commissaris van 
dienst heeft daarop geantwoord dat altijd met demonstranten vooraf wordt gesproken, 
deze groep wilde onderhandelen nadat ze was ingesloten. 

01.25 De AC geeft aan dat zo'n 30 personen in de Staalstraat zijn ingesloten. Personen uit 
de groep die bekend zijn, zullen door de aanhoudingseenheid worden aangehouden. 

01.40 De AC meldt dat de bussen met arrestanten, waaronder 10 arrestanten van de 
Staalstraat, op weg zijn naar Badhoevedorp. Daar zal nog, eens goed worden gekeken 
naar wie daar kan worden teruggezonden. 

01.55 Het GAC meldt dat de brand op de Rozengracht mogelijk het gevolg is van een 
explosie. 

06.30 De commandant recherchemaatregelen geeft de stand van zaken over de arrestanten. 
Vandaag zijn 121 personen aangehouden. Dit brengt het totaal op 538. 

08.00 De AC meldt dat er een bommelding is gedaan bij het VVD-kantoor. De politic 
probeert na te gaan wie de bommelding heeft gedaan om tot stemvergelijking te 
komen met de bommelding bij de boekhandel Scheltema. 

08.16 Briefing, door AC: 
Om 9.00 uur vindt de eerste demonstratie plaats. Deze is met pamfletten 
aangeven, onder andere bij de pont achter het CS en bij de Graansilo. 
Onduidelijk is hoeveel mensen hieraan zullen deelnemen. 
Er is een demonstratie aangekondigd van `jongseren voor alternatieve handel'. 
Het is nog niet bekend waar en wanneer deze plaatsvindt; 
Een autonomendemonstratie die vermoedelijk van de Dam naar DIN-93 loopt, zal 
vermoedelijk lopen van de Dam naar Cane; 
De verwachte demonstratie Turoblow' is vermoedelijk samengevallen met de 
demonstratie Tegalize'; 
De afsluitende demonstratie van de Top van Onderop in de Oudekerk, zal 
waarschijnlijk binnen blijven. 
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08.20 De chef calamiteiten geeft een uiteenzetting van de aanhoudingen buiten Vrankrijk: 
1. De aanhoudingen zijn verricht op grond van de scenario's aanhoudingen van 

het BC. De aanhoudingseenheden (AE) hebben echter 15 mensen aangehouden 
volgens de AT-methoden (zakken over het hoofd). De chef Calamiteiten zoekt 
uit hoe deze uitvoering tot stand is gekomen. 
Het bestaande materiaal moet de arrestanten `linken' met Vrankrijk. Dit kan in 
het geval van de aanhouding van de eerdergenoemde 15 personen, maar er 
heeft op dit moment nog geen inhoudelijke toets plaatsgevonden. 

08.40 Het kabinet CdK vraagt naar de stand van zaken. AB infofineert hem over de 
aanhoudingen. Het kabinet CdK vraagt op de hoogte te worden gehouden over de 
aanhoudingen op grond van art. 140 Sr. 

De chef calamiteiten geeft een uiteenzetting van de aanhoudingen buiten Vrankrijk 
(vervolg): 
2. Er zitten 340 arrestanten (het waren er 341, maar 1 arrestant is naar het 

ziekenhuis gebracht en daarna heen gezonden) vast in Zutphen, Hogenveen, 
Heerhugowaard en Amsterdam. Nog niet iedereen is gehoord vanwege acties 
van vannacht. Nog 60 personen moeten gehoord worden. Momenteel wordt 
gekeken of deze personen op foto's staan of anderszins herkend kunnen worden 
en strafbare feiten hebben gepleegd. 

3. De AC heeft, op grond van uitgangspunten van het BC, opdracht gegeven voor 
de insluitactie buiten Vrankrijk: a) de aanhouding is verricht op grond van de 
informatie van AC over Vrankrijk, b) bij de aanhouding is gebruik gemaakt 
van art. 140 Sr. 
Er zijn een paar dingen mis gegaan bij de 	dat wordt nu recht gezet 
zodat iedereen zijn/haar eigendommen krijgt bij de lokaties. 
De politie probeert ook de NN-ers te identificeren. 
De start van de actie 'evert onduidelijkheden op. HOvJ is van mening dat hij 
opdracht heeft gegeven tot insluiting op basis van OD-informatie, reden 
waarom HOvJ om een startverbaal vraagt. Dit zou niet kloppen; de opdracht tot 
insluiting is gegeven op basis van een beslissing van het BC. 
17 personen zijn aangehouden door de AE op grond van art. 140 Sr.; dit zijn de 
mensen die uit Vrankrijk kwamen. Er was een ME-afzetting en AE was ter 
plaatse. 
9 personen zijn aan de Hobbemakade aangehouden op grond van de APV (op 
aanhoudingskaart staat een verkeerd nummer). 

4. Ingeval het verdrag van Amsterdam vandaag getekend wordt, gebeurt dat naar 
alle waarschijnlijkheid in het Paleis op de Dam. De AC verifieert datum, 
tijdstip en plaats bij de chef DKP. Gelijke beveiligingsmaatregelen worden ge-
troffen als het geval bij de lunch van de regeringsleiders in het Paleis. 
De bijstand wordt niet verlengd. 

5. De uitzettingen worden geregeld door het bureau Verzetregelingen van de 
DVRP. 
Ilot (7A('  borioht rant 	 1,2g T" atti c 	1" d WOrd t 

getekend; dat zal gebeuren in het Paleis op de Dam. Als vandaag iets getekend 
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wordt (bijv. een intentieverklaring), gebeurt dat in DNB. 
7. Vannacht zijn 143 personen aangehouden op grond van de APV. 22 personen 

zijn na een eerste schifting heen gezonden. 121 personen (4 minderjarigen, 65 
op naarn) worden vandaag na 15.00 uur been gezonden. 52 personen (NN-ers) 
worden langer vastgehouden voor verhoor. Zij worden in de loop van de avond 
(na 21.00 uur) plilksgewijs heengezonden. 

8. Er is een bommelding binnen gekomen bij een VVD-kantoor. De politie is een 
onderzoek gestart om na te gaan of het dezelfde melder is als bij boekhandel 
Schelkema & Holkema (BoLkestein signeerde toen). 

9. Om 09.30 uur start de vergadering bij DNB. De helikopter gaat straks 
waarschijnlijk de lucht in met het oog op de demonstratie. 

9.15 	De UCK meldt dat er een kleine actie plaatsvindt bij het CS. Ongeveer 30 personen 
staan daar met spandoeken; er zijn camera's ter plaatse. 
Het BC besluit geen blokkades toe te staan. 

De eventuele tweede vergadering van de ministers van Financien gaat waarschijnlijk 
niet door omdat minister Zalm niet aanwezig is. 

Waar dineren de delegatieleden? 

De Finnen blijven in het hotel; ook het staatshoofd? 
De Engelse MP gaat vandaag toch weg, hij heeft een klein vliegtuig laten over 
komen. 
De Grieken blijven in het hotel; dit moet nog worden bevestigd.. 
Het BC moet in de loop van de dag een besluit nemen over de fasering van de 
afbouw van de beveiliging van de hotels. 

De politie bericht van HOvJ te hebben vernomen dat de buitenlanders vanaf van-
middag uitgezet worden. De eerste tranche Nederlanders wordt morgen 
heengezonden. De tweede tranche Nederlanders wordt donderdag heengezonden. Er 
worden dus geen personen voorgeleid voor de RC met uitzondering van harde 
gevallen. 

De chef van het tweede district is namens de korpsleiding verantwoordelijk voor het 
toezicht in de dagen na de Eurotop. De sterkte van de wijkteams is niet geweldig. 
Woensdag komen nog 2 pelotons op. Het BC besluit dat er woensdag en donderdag 
ME beschikbaar moet zijn gezien de heenzendingen. Ook moet rekening worden 
gehouden met het afscheid van de president van DNB (Duisenberg) in het 
Amstelhotel. 

10.20 Het Kabinet CdK vraagt bevestiging van het bericht dat de top doorgaat tot en met 
woensdag (heeft het LCC van de KMAR-staf vemomen). AB antwoordt dat het BC 
dit bericht niet kan bevestigen. 
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11.00 Het OM bericht dat alle arrestanten die op grond van 140 Sr zijn aangehouden, 
worden heengezonden en vraagt wanneer het beste moment voor heenzending is. 
Het BC besluit te starten op woensdagmiddag met de heenzendingen. 
Het OM stelt de vraag aan de orde of de personen die worden heengezonden ook geld 
moeten meekrijgen voor de reis naar huis. 

Het OM bericht dat alle arrestanten van vandaag zijn aangehouden op grond van de 
APV en niet deels op grond van de noodverordening. 

14.30 	12.00 uur Frederiksplein 
14.00 uur Dam 
Wellicht nu sprake van beide demonstraties. 
De demonstratie wordt begeleidt naar de Dokwerker. Wanneer de demonstranten een 
andere route wensen (ze willen naar Cane en dat wordt niet toegestaan) dan wordt de 
groep aangehouden op grond van de APV. Het betrell een onaangekondigde 
demonstratie. 

14.50 Het OM bericht dat niemand is heengezonden met het oog op het kort geding. 
Het BC stelt de vraag aan de orde of een negatieve uitspraak in kort geding de last tot 
uitzetting aantast? 

15.00 De demonstratie loopt op de Nieuwezijds. 
Het BC besluit dat de demonstranten niet mogen afbuigen naar de Mamixstraat 
(hoofdbureau van politie) en de Leidsestraat. 

15.20 De demonstranten laten zich niet sturen. De groep is te groot om aan te houden (500-
600 man). De politie pat nu blokken. 

Er hangt een pershelikopter boven het tentenkamp in Heerhugowa2rd. 

De last tot uitzetting is door de fND afgegeven puur op grond van het openbare orde 
verhaal. De IND voelt zich niet gehinderd door het kort geding. 

15.30 Het kabinet CdK vraagt om informatie over de stand van zaken. 
AB verstrekt deze. 

De demonstratie bevindt zich op de Hobbemakade. Het doel van het politieoptreden 
is de demonstratie uit de buurt van de Eurotoplocaties te houden; dit gebeurt door 
blokken. De politie probeert deze tactiek zo lang mogelijk vol te houden. 

De demonstratie is naar alle waarschijnlijkheid de demonstratie die door de zgn. 
autonomen is aangekondigd voor vanmiddag. 

De demonstranten willen naar de WibautstraatlSarphatistraat. Het Be besluit deze 
nmrint or in 	1);;T, 	7.r(=p1 cr-n?11(7.• st-rat,=!Ti 	del-a rti 

van blokken bemoeilijken. Voorts is er teveel publiek op de Albert Cuypmarkt. 

Logboek AB Beleidscentrum Eurotop 13 juni 1997-18 juni 1997 	 26 



16.30 De chef van het tweede district bericht dat tot en met zaterdag de beschikking is over 
ME, AE en ordebussen. Zondag zijn er 3 pelotons ME (1 peloton ME heeft piket) 
Bratra, 2 groepen rafters, 1 peloton AE, verkenning, OT, Teleheli (stand-by). 

Het BC stelt voor de dagen na de Eurotop de volgende tolerantiegrenzen vast: 
alle al dan niet aangemelde demonstraties worden toegestaan; 
het normale beleid is van toepassing op van blokkades; 
het optreden tegen spandoeken is afhankelijk van de inhoud van de tekst; 
er worden cellen gereserveerd; 
onacceptabel is een spoor van vernielingen terwij1 de politie niet optreedt. 

16.55 Het LCC vraagt op welke lokaties arrestanten buiten Amsterdam zijn ondergebracht. 
AB antwoordt: Zutphen, Hogeveen, Heerhugowaard. 

17.10 De vrouwelijke arrestanten in het tentenkamp worden lastig. De politie krijgt ze niet 
geindentificeerd. Gevangeniswezen raadt of om de vrouwen nog een nacht in het 
tentenkamp te houden. 
Het BC is van mening, een dergelijk advies niet naast zich neer te kunnen leggen. 

Vandaag is een bommelding, met betrekking tot DNB birmengekomen. Het gaat om 
dezelfde stem. De politie heeft de plek gelokaliseerd vanwaar gebeld wordt en het 
OT is ter plaatse. 

17.15 De demonstranten vernielen het bloementapijt. 
Het BC besluit tot optreden op grond van art. 141 Sr. 

De politie besluit tot niet-optreden en geeft daartoe opdracht aan de AC. 
AB is van mening, dat een dergelijk besluit in het BC moet worden besproken. Zij 
acht een optreden gewenst; het bloemstuk is een symboliek dat gedurende de Eurotop 
ongeschonden moet blijven. Er is sprake van vernieling en de politie staat erbij en 
kijkt ernaar. Het kan in ieder geval niet zo zijn dat de demonstratie hiema gewoon 
nog uren doorgaat met alle spelletjes vandien. 

17.40 De demonstratie dunt uit. De straatreiniging maakt de Dam schoon. 
Het BC besluit dat als de demonstratie doorgaat en er wordt een steen gegooid, er 
wordt ingegrepen. 

17.45 HOvJ meldt de uitspraak in kort geding. De rechter is van mening dat het een 
criminele organisatie is. Er hoeven maar 3 personen te worden heengezonden omdat 
volgens de rechter niet hard is gemaakt dat zij tot de criminele organisatie behoren. 
De vierde persoon hoeft niet te worden heengezonden omdat de rechter op grond van 
de beschikbare informatie niet tot een oordeel kan komen. 

Logboek AB Beleidscentrum Eurotop 13 juni 1997-18 juni 1997 	 27 



De politie concludeert: 
- rechter is bevoegd; massaliteit te groot, kunnen niet allemaal worden 

voorgeleid voor de RC; 
de eerste 3 personen komen uit de eerste groep; zij kwamen individueel uit 
Vrankrijk. Het is moeilijk om hier de betrokkenheid te tonen; 
over de andere groep heeft de rechter geen uitspraak gedaan; 

- het uitgangspunt is door de rechter gehonoreerd: vaststelling criminele 
organisatie. 

16.05 Het OM informeert dat inmiddels 100 buitenlanders het land zijn uitgezet. 5 Polen 
kwamen in een file terecht en hebben het vliegtuig gemist. 

Briefing door de AC: 
1. De beveiliging van de lokaties geschiedt morgen zonder bijstand. Alle lokaties 

warden morgen tot zone 1 teruggebracht. De ply. chef DKP heeft laten weten 
dat de vergadering kan doorgaan tot 01.00 uur vannacht. 

2. Na vertrek van de regeringsleiders en delegaties vannacht worden zone 2 en 3 
opgeheven; rondom het hotel van bijv. het Finse staatshoofd wordt een zone 
gehandhaafd die meer een verkeerstechnische zone is. 

3. Het beleid ten aanzien van de groep van 15 arrestanten (de zgn. AT-groep die 
uit Vrankrijk kwam en elders is aangehouden: 2 ± identiteit, 1 NN 42, 1 NN; 
identiteit bekend gemaakt tijdens zitting) 

normaal gesproken is de kort geding rechter niet bevoegd, wel de RC; de 
RC kan echter niet zoveel toetsen, dus kort geding rechter is bevoegd; 

- de eiser is van mening dat de uitspraak niet alleen de 4 personen betreft, 
maar alle groepen arrestanten; 
de criminele organisatie is aangetoond; 

- nodig is nu: individualiseren (persoon linken aan organisatie); 
de eis ten aanzien van de grote groep is afgewezen (inhoudelijk niet aan 
de orde geweest tijdens de zitting); 
de eis ten aanzien van de vierde persoon is afgewezen op foiluele 
gronden; voorstelbaar is dat het gelijkheidsprincipe wordt toegepast 
(zelfde omstandigheden) en deze persoon ook in vrijheid wordt gesteld. 

19.00 Overdracht BC: 
1 	Het BC heeft besloten het BC op te heffen op woensdag 07.00 uur. 
2. 	Om 09.00 uur startte een demonstratie vanuit de graansilo om de Franse trein te 

blokkeren; er waren weinig deelnemers; de Spoorwegpolitie heeft maatregelen 
getroffen zodat de trein kon wegrijden. 
De demonstratie op de Dam startte met ongeveer 60 personen waarna er 
ongeveer 60 personen uit Vrankrijk bijkwamen. Uit informatie blijkt dat actief 
gebeld is met panden om deelnemers te werven. De demonstratie groeide aan 
tot ongeveer 500 man. Het lukte in het begin niet om contacten te leggen met 
de demonstranten. De demonstranten wilden eerst naar de Dok-werker, tom 

,'117'77- ""vflret°nPrl 	rle mend 4;r'lltp 121rVen) Vet Pr NJ-MI(1  Cle 

route en de doelplek niet wenselijk. Het BC heeft besloten dat als de 
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demonstranten lastig te sturen zijn, tot aanhouding moest worden over gegaan 
op grond van de APV; dit was echter operationeel moeilijk te behappen. De 
strategic is toen gevolgd om door middel van afzettingen de demonstranten 
weg te houden/geleiden van Cane. Op de Hobbemakade brak een moment aan 
waarop getracht is de groep toch in te sluiten. Dat lukte operationeel niet (de 
aangehouden personen zouden overigens snel worden heengezonden). De 
demonstranten wilden toen naar de Wibautstraat. Het BC vond dat niet wen-
selijk. Aan het eind is een bloemperk vernield. 

3. Tolerantiegrenzen voor vanavond: als een stoet zich weer op zodanige wijze 
gaat gedragen vanavond, dan bij strafbare feiten optreden. 

4. In grote lijn: er vinden niet massaal heenzendingen plaats. 
5. De meeste staatshoofden vertrekken vannacht als de top voorbij is. De 

beveiliging gaat dan terug naar zone 1 met dien verstande dat bier en daar een 
gereduceerde zone 2 wordt gehandhaafd. 

6. Vanaf woensdag is de chef van het tweede district AC. Het exacte moment 
wordt nog afgesproken. 

7. Er zijn afspraken gemaakt over de tolerantiegrenzen voor zondag. 
8. De vrouwelijke arrestanten blijven in het tentendorp. 

9. Op 27 juni vindt alleen de MOSS-top plaats; er is geen aparte vergadering van 
de ministers van buitenlandse zaken. 

AB overhandigt de fax van het GAC afkomstig., van de PTT van 13 juni jl. aan de 
politic met het verzoek om een politie-advies. 

21.20 De BM stelt het BC de volgende vragen: 
1. Hoe is de demonstratie op de Dam afgelopen? 
2. Welke overige demonstraties worden verwacht? 
3. Hoe staat het met de bijstandsverlening? 
4. Wanneer worden de hotels vrijgegeven? 
5. Kan de HOvJ contact opnemen met de BM? 

Ad 1 De demonstratie op de Dam is ontbonden. Er zijn geen aanhoudingen verricht. 
Ad 2 Er wordt om 00.00 uur nog een demonstratie verwacht voor de Ambtswoning, 

maar de demonstratie zal niet op de Herengracht worden toegelaten. 
Ad 3 Er zijn nieuwe bijstandseenheden voor vannacht en voor woensdagochtend. 
Ad 4 De hotels zijn nog niet vrijgegeven. Zones 1 en 2 zullen instand blijven zolang 

er nog regeringsleiders of staatshoofden aanwezig zijn. 
Ad 5 AB geeft het verzoek aan het OM door. De HOvJ zal contact opnemen met de 

BM. 

22.50 AB bespreekt het intrekken van de noodverordening met het hoofd Juridische Zaken. 
Er dient een besluit te komen waarin de BM met onmiddellijke ingang de 
noodverordening intrekt, of met ingang van een bepaald tijdstip. Dit inoet dan 
worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld via een persbericht en dit mededelen aan de 
gemeenteraad, de HOvJ en de CdK. 

Logboek AB Beleidscentrum Eurotop 13 juni 1997-18 juni 1997 	 29 



23.40 De AC meldt dat er twee 2:1" o ep e n onafhankelijk van elkaar de Spuitstraat inlopen. Er 
staan zo'n 100 fietsen voor de deur. 

Woensdag 18 juni 1997 

00.03 De AC meldt dat er 40 man op de brug bij de Herengracht staan. Zij worden begeleid 
door het vredesdetachement. Er is contact met de demonstranten. 

00.30 De demonstratie op de Herengracht loopt af. De BM is nog even naar buiten 
gekomen. 

01.00 Het GAC deelt mede dat de politie heeft aangegeven dat het afbreken van de 
maatregelen om 7.00 uur zal beginnen. Dit is niet confonn de afspraak. De pers blijft 
woensdag namelijk nog. 

01.05 De locatiecommandant DNB geeft het BC aan dat de maatregelen rond het persdorp 
mee gaan met de maatregelen rond DNB. Deze zijn op zaterdag afgerond. De afbouw 
gaat dus gewoon zoals besproken. 

01.55 Het GAC geeft aan dat twee uur na de afronding van de Top, met de afbouw van het 
persdorp kan worden begonnen. 
Het GAC cteeft aan dat de afspraken kennelijk niet duidelijk genoeg zijn. Graag 
hierover duidelijkheid. De politie vraagt de AC bier naar te kijken en een 
pragmatische oplossing te kiezen. 

02.00 Het GAC geeft aan dat het gaat om kabels van Eurovisie langs de corridor op de 
Achtergracht. Deze moeten daar nog 24 uur liggen. Dit is in de laatste 
bouwcommissievergadering besproken. 

02.45 De Eurovisiekabels zijn erg kwetsbaar en moeten achter het hek blijven liggen. 
Kennelijk sluiten de hekken alleen de Amstel af en daar hebben slechts 6 bewoners 
last van. 

02.50 De AC geeft aan dat er afspraken zijn met DNB over de pakhuizen op de 
Achtergracht, er zijn afspraken met de crèche op de Achtergracht en de draaiboeken 
zijn op elkaar afgestemd. 

02.52 Het BC is van mening dat indien de kabels kwetsbaar zijn, bier naar gekeken moet 
worden. 

Het GAC geeft aan dat de RVD van mening is dat het belangrijke kabels zijn voor de 
televisie-uitzendingen over de gehele wereld. 
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03.00 Het GAC geeft aan dat de dienst Binnenstad om 7.30 uur naar de kabels komt kijken 
en naar een manier om hem te beschermen. 
De politic geeft dit door aan de locatiecommandant DNB. 

03.20 De AC meldt dat de Britse premier Blair vermoedelijk blijft slapen. 

03.45 Het BC kijkt naar de persconferentie van MP Kok. De conferentie wordt verstoord 
door engels sprekende activisten met spandoeken. Zij moeten beschikken over pers 
D-kaarten, mar Amsterdam wordt natuurlijk genoemd als verantwoordelijke voor 
de veiligheid en dus dit `lek'. 

03.57 De AC geeft aan dat er negen activisten zijn aangehouden. Zij waren alleen in het 
bezit van een Pers ID-kaart. 

04.15 De commandant recherchemaatre2elen geeft aan dat de Pers ID-kaarten echt zijn. 
Deze journalisten/activisten zijn dus geaccrediteerd door de RVD. Om in het 
persdorp te komen, zijn zij gecheckt op wapens. 
De AC geeft aan dat de voorlichter van de politic onderweg is naar het hoofdbureau. 

04.34 De commandant recherchemaatregelen geeft aan dat het uiteindelijk gaat om 10 
arrestanten: vier vrouwen, zes mannen. 

04.42 AB informeert de voorlichter van de BM. 

De AC geeft door dat de Britse premier Blair om 9.00 uur vertrekt. De UCK krijgt 
een lijstje van regeringsleiders en staatshoofden die achterblijven. 

05.10 AB wordt door de hoofddirecteur van de RVD 2ebeld. Hij vraagt of de afbouw tot 
12.00 uur kan worden uitgesteld, aangezien de top net is afgelopen. 
Het BC beslist: afbreken wat kan, laten staan wat moet tot 12.00 uur. 

De locatiecommandant DNB en de RVD worden hiervan op de hoogte gesteld. 

05.47 De laatste delegatie vei 	ekt om 12.30 uur. AB zal de BM voorstellen de 
noodverordening per 13.00 uur in te trekken. 

06.00 Het BC wordt opgeheven. 

AB/20 oktober 1997 
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