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Notitie Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen
Overheidsoptreden en Handhaven

Versle 1.3

2.1 Beleidsuitgangspunten Demonstratl es
Juist blj een conferentie als NSS 2014 waarbij veel Ingrijpende maatregelen worden genomen, Is het van belang dat
het grondrecht van demonstreren kan worden ultgeoefend. Hiertoe kan de burgemeester een aantal gebieden
aanwijzen. Eventueel kan dlt In overleg met burgemeesters van aangrenzende gemeenten worden gedaan.
Daaronder zijn tevens begrepen gemeenten waar delegaties ondergebracht zijn.
Blj het ultoefenen van het grondrecht om te demonstreren, gelden de regels zoals deze geformuleerd zijn in de
Wet Openbare Manifestatles. Er zijn op basis van deze WOM drie gronden waarop demonstraties kunnen worden
beperkt (bijvoorbeeld in pleats en/of tijd) of (in een ulterst geval) zeifs verboden, te weten:
ter bescherming van de gezondheid
In het belang van het verkeer en
ter bestrUding of voorkoming van wanordelijkheden

NSS 2014

Beleldsultgangspunten & Tolerantlegrenzen NSS 2014
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Gezien de veiligheldsrlslco's en de verkeersissues die de NSS met zich meebrengt volgt hlerult dat actles die de
(verkeers)velligheld of orde van NSS drelgen to verstoren, onmIddellIjk door de politie In opdracht van de
burgemeester kunnen warden beelndlgd.
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Hoewel blj het beoordelen van (zowel tUdig aangemelde als nlet tiJdige of geheel niet aangemelde) demonstraties
altijd sprake zal zijn van maatwerk, worden vooraf enkele generieke uitgangspunten gehanteerd:
a. In gebieden die tijdens de NSS zijn afgesloten voor het algemene publiek (zoals In leder geval de
velligheldsrIngen 1 en 2 van het veillgheidsgebled) Is het nlet toegestaan demonstraties te houden. Daarnaast
Is er op grond van de WOM aanlelding om terughoudend om te gaan met demonstraties in ring 3;
b. Rond de N55 krljgen alle demonstraties een, door de burgemeester vooraf vastgestelde, locatie toegewezen;
c. Alle demonstraties In deze periode hebben een statisch karakter: demonstratieve optochten worden In
beginsel gedurende deze periode niet toegestaan. Uiteraard Is de aard en de locatie van de demonstratie van
belang om te beoordelen of dit beginsel van kracht dient te zijn;
d. Demonstraties vinden plaats binnen de reguliere geldende tUdstippen van 6:00 en 22:00. Tijdens en In de
aanloop naar de NSS 2014 zullen demonstraties met een permanent karakter (zoals met overnachtingen, al
dan nlet In tenten) in principe niet warden toegestaan; Indien een gemeente overweegt dit toch toe te staan
vindt er vooraf bestuurlijk overieg plaats met de burgemeesters van de gemeenten waarop dit effect kan
hebben, waaronder in leder geval de burgemeester van Den Haag;
Voor
niet en/of nlet tiJdig aangekondigde demonstraties gelden tenminste dezelfde bovenstaande bepalingen;
e.
Tijdens
de NSS zijn naast de bestaande velligheldsrislcogebleden specifieke velligheldsrislcogebleden
f.
aangewezen waar door de politie — op basis van artikel 126zs e.v. Wetboek van Strafvordering, bU aanwUzing
van een terroristisch misdrijf — gefouilleerd mag worden. Bij toepassing van de hiervoor genoemde
(zoek)bevoegdheden zal melding worden gemaakt aan de (operationele) driehoek of multihoek, Inclusief de
motivatie om de bevoegdheld toe te passen.
g. Op grand van artikel 9 van de WOM kan het noodzakelijk zijn am in de nabljheld van aanwezige diplomatieke
vertegenwoordiging of een consulalre vertegenwoordiging extra maatregelen te nemen;
h. E en demonstratie die wordt gehouden door een persoon Is grondwettelijk beschermd, maar valt niet onder de
WOM. Een dergeliJke demonstrant dient zich, zoals leder ander, te houden aan de geldende regelgeving, zoals
de verkeersregels, de APV en eventuele (nood)verordenIngen. Eenmansacties waarblJ men zich (gedeelteliJk)
ontbloot heeft en een mening wordt geult, vallen hieronder; zie ook onder I.
M.b.t. streakers (indivldueel of in groepen) wordt, wanneer dit wenseliJk is gezien plaats, tijd en Impact, op
I.
grand van strafbaar gedrag m.b.t. de zedelijkheld tot actie overgegaan.
j. Tegen (beledigende en/of onwaardige) ultingen wordt opgetreden wanneer deze ultIngen strafbaar zijn.
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3.3 Tolerantiegrenzen maritiem
Een demonstratie die vanult een vaartuig op de 1-kilometerzone plaatsvindt, Is gehouden Ban dezelfde regelgeving
die geidt voor een demonstratie op het land. De burgemeester Is het bevoegd gezag. Op basis van de
gemeentelijke noodverordening is gemotorlseerd scheepvaartverkeer gedurende de top niet toegestaan in de 1kilometerzone binnen de gemeente Den Haag en de gemeente Noordwijk. De politle grijpt In biJ het overtreden
hiervan.
Op territoriale zee geidt deze situatie niet. Hier kan de politie Ingrijpen blj (verdenking van) strafbare felten op
gezag van het Openbaar MInIsterie:Tegen een vaartuig dat vanuit territoriale zee zIch richting de 1-kilometerzone
beweegt en niet reageert op oproepen, kan direct opgetreden worden door de politie op gezag van het OM, op
verdenking van een (terroristlsch) mIsdrijf.
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Memo - Demonstratielocaties Eenheid Den Haag
Organisatie: Politie Eenheid Den Haag
Proces:
Hoofd ondersteuning
Onderwerp: Overzicht demonstratielocaties
Peildatum:
17 Januari 2014
Versie:
0.1
Bij de conferentie NSS 2014 waarbij veel ingrijpende maatregelen worden genomen, is het van belang
dat het grondrecht van demonstreren kan worden uitgeoefend. Hiervoor zijn gebieden aangewezen in
de stad Den Haag en in de nabijheid van de hotels van delegatieleden.
Bij het uitoefenen van het grondrecht om te demonstreren, gelden de regels zoals deze geformuleerd
zijn In de Wet Openbare Manifestatles. Er zijn op basis van deze WOM drie gronden waarop
demonstraties kunnen worden beperkt (bijvoorbeeld in pleats en/of tijd) of (in een uiterst geval) zelfs
verboden, te weten:
ter bescherming van de gezondheid
In het belang van het verkeer en
ter bestrljding of voorkoming van wanordelijkheden
Gezien de veiligheidsrisico's en de verkeersissues die de NSS met zich meebrengt volgt hieruit dat
acties die de (verkeers)veiligheld of orde van NSS dreigen te verstoren, onmiddellijk door de politie in
opdracht van de burgemeester kunnen worden beeindigd.
Hoewel bij het beoordeien van (zowel qdig aangemelde als niet tijdige of geheel niet aangemelde)
demonstraties altijd sprake zal zijn van maatwerk, zijn vooraf enkele generieke uitgangspunten
gehanteerd die staan beschreven in de notitie: Beleidsultgangspunten.6 Toierantlegrenzen NSS 2014 (Versie 1,2)
In deze memo worden de aangewezen demonstratie locaties voor de stad Den Haag en voor de in de
Eenheid gevestigde hotels in onderstaande tabel kort weergegeven.
Nr (NCTv) Hotel

Gemeente

Demonstratlelocatie

1

Huls ter Duin

2

Leeuwenhorst

Kalinin Astrid Boulevard 1ste parking zuldelijk van Huls ter Duin
NoordwIjkerhout Langelaan op braakliggend terreln tussen hotel en bowlingcentrum

3

Hotels van Oranje

Noordwljk

4

Kurhaus

Scheveningen

Strandweg boulevard (ter hoogte van perceel, is nag in bespreking)

5

ibis

Scheveningen

Strandweg boulevard (ter hoogte van perceel, Is nog In bespreking)

7

Hilton

Den Haag

Kortenaerkade tegenover hotel

8

Crowne Plaza

Den Haag

9

Des Indes

Den Haag

Geen [mane aangewezen, verwlizen naar het Malleveld of locatie van World Forum
Lange Voorhout t.h.v. nr 78

10

Holyday Inn Express

Den Haag

Pleln

11

Niels Noordelnde

Den Haag

Nog geen locatle aangewezen, bespreking met Kmar over toewijzing loopt.

12

Parkhotel

Den Haag

Geen locatle aangewezen, verwijzen naar het Malleveld

14

Novotel Centre

Den Haag

Hofweg WI ingang Tweede Kamer

16

NH Den Haag

Den Haag

Grasvetd aan Prinses MagrIelplantsoen

17

Corona Hampshire

Den Haag

Buitenhof bil Dreesmonument

18

Restaurant Hotel Savelberg

Voorburg

Oostelnde over bruggetje tegenover het hotel

19

Grand Winston

Rijswijk

20

Hampshire Babylon

Den Haag

Sir Winston Churchililaan overzijde van de weg gezlen vanaf hotel
Malleveld

27

Carlton Ambassador

Den Haag

Sophialaan parkeerplaats van Plein 1813

31

Bllderberg

Scheveningen

Trottofr Zwolsestraat tegenover het hotel

32

Kasteel Wittenburg

Wassenaar

Bloemcamplaan (Aan het begin van de °pi-Wean naar Kasteel Wittenburg)

Noordwljk

Vuurtorenpleln

Palelshotel

Den Haag

Geen locatle aangewezen, verwljzen naar het Malleveld

Algemene locatle

Gemeente

Demonstrallelocatle

n.v.t.

Malleveld

Den Haag

Gehele Malleveld tussen Boorlaan en Koekamplaan (In sectoren verdeeid)

n.v.t.

World Forum

Den Haag

Grasveki Stadhoudersplantsoen tussen Valerlusstraat en Stadhouderslaan

33

Nuclear Security Summit 2014
24 en 25 maart 2014

«waaRzaam en clienstbaar»
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Demonstraties:
Juist bij een conferentie ais NSS 2014 waarblj veel ingrijpende maatregelen worden genornen, is het van
belang dat het grondrecht van demonstreren kan worden uitgeoefend. Hlertoe kan de burgemeester een
aantal gebleden aanwijzen. Eventueel kan dit in overleg met burgemeesters van aangrenzende
gemeenten worden gedaan. Daaronder zijn tevens begrepen gemeenten waar delegaties ondergebracht
zijn.
BO het ultoefenen van het grondrecht om te demonstreren, gelden de regels zoals deze geformuleerd zijn
in de Wet Openbare Manifestaties. Er zijn op basis van deze WOM drie gronden waarop demonstraties
kunnen warden beperkt (biJvoorbeeld in pleats en/of tljd) of (in een uiterst geval) zelfs verboden, te weten:
ter bescherming van de gezondheld
in het belang van het verkeer en
ter bestriJding of voorkoming van wanordelljkheden
Voor NSS 2014 zijn voor het demonstreren regels opgesteld die in het plan Beleldsuitgangspunten &
Tolerantiegrenzen zijn opgenomen. Gezien de veiligheidsrisico's en de verkeersissues die de NSS met
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zich meebrengt voigt hieruit dat acties die de (verkeers)veiligheld of orde van NSS dreigen te verstoren,
onmiddellijk door de politie In opdracht van de burgemeester kunnen worden beelndigd.
Hoewel bij het beoordelen van (zowel tijdig aangemelde als niet tijdige of geheel nlet aangemelde)
demonstraties altijd sprake zal zijn van maatwerk, worden vooraf enkele generieke uitgangspunten
gehanteerd:
a. In gebieden die tijdens de NSS zijn afgesloten voor het algemene publiek (zoals In leder geval de
velligheidsringen 1 en 2 van het velligheidsgebled) Is het niet toegestaan demonstraties te houden.
Daarnaast Is er op grond van de WOM aanlelding om terughoudend om te gaan met demonstratles
in ring 3;
b. Rond de NSS krijgen alle demonstraties een, door de burgemeester vooraf vastgestelde, locatie
toegewezen;
c. Alle demonstraties in deze periode hebben een statisch karakter: demonstratieve optochten worden
In beginsel gedurende deze periode niet toegestaan. Uiteraard is de aard en de locatie van de
demonstratle van belang om te beoordelen of dit beginsel van kracht dient te zijn;
d. Demonstratles vInden plaats binnen de reguliere geldende tijdstippen van 6:00 en 22:00. Tildens en
in de aanloop naar de NSS 2014 zullen demonstraties met een permanent karakter (zoals met
overnachtingen, al dan niet in tenten) in principe niet worden toegestaan; indlen een gemeente
overweegt dit toch toe te staan vindt er vooraf bestuurlijk overleg plaats met de burgemeesters van de
gemeenten waarop dit effect kan hebben, waaronder in leder geval de burgemeester van Den Haag;
e. Voor niet en/of niet tijdig aangekondigde demonstraties gelden tenmlnste dezelfde bovenstaande
bepalIngen;
f. Op last van het bevoegd gezag kunnen Iocaties en gebieden gerelateerd aan de NSS (waaronder het
World Forum, hotels, wegen en Iuchthaven(s)) als zogenoemd velligheldsrisicogebled worden
aangewezen door het bevoegd gezag (minister, (Hoofd)officier van justitie of burgemeester). In die
gebieden kan preventief fouilleren dee! uitmaken van de maatregelen;
g. Op grond van artikel 9 van de WOM kan het noodzakelijk zijn om in de nabijheid van aanwezige
dipiomatieke vertegenwoordiglng of een consulaire vertegenwoordiging extra maatregelen te nemen;
h. Een demonstratie dle wordt gehouden door een persoon is grondwettelijk beschermd, maar valt niet
onder de WOM. Een dergelijke demonstrant dient zich, zoals leder ander, te houden aan de geldende
regelgeving, zoals de verkeersregels, de APV en eventuele (nood)verordeningen. Eenmansacties
waarblj men zich (gedeeltelljk) ontbloot heeft en een mening wordt geult, vallen hieronder; zie ook
ander 1.
i. M.b.t. streakers(individueei of in groepen) wordt, wanneer dit wenselijk Is gezien plaats, tijd en impact,
op grond van strafbaar gedrag m.b.t. de zedelijkheid tot actie overgegaan.
j. Tegen(beledigende en/of onwaardige) uitingen wordt opgetreden wanneer deze uitingen strafbaar
zijn.

g. Het recht op demonstratie en vrlje meningsulting wordt gerespecteerd. Echter, miles die de veiligheld
of orde van NSS drelgen to verstoren, warden door de polltle in opdracht van het bevoegde gezag
onmiddelliJk beelndigd.
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DOELSTELLING VAN DEZE NOTITIE
De Nuclear Security Summit (NSS) die in maart 2014 zal plaatsvinden in Den Haag heeft
consequenties voor een groot deal van Nederland. Voor de veiligheld van het congres zal een groot
aantal maatregelen worden ingezet - er wordt gestreefd naar een waardig, veilig en ongestoord
verloop van de NSS 2014, waarbij Nederland een goed gastheer wil zijn voor alle deelnemers aan de
NSS 2014, Inclusief media en waarmee Nederland aantoont hoogwaardige en grootschallge
conferenties op een uitstekende wijze to kunnen organiseren.

Gewelddadige demonstraties

Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde zaak. Demonstreren in Nederland is een grondrecht en staat in direct verband met de vrijheld van meningsuiting.
Door de omvang van de NSS 2014, de grote media aandacht hiervoor en de aanwezigheid van veel
wereldlelders maakt dat de NSS 2014 een uitgelezen mogelijkheid is om to demonstreren. Dit kunnen
zowel aangekondigde als onaangekondigde demonstraties zijn. In Europa is een grote diversiteit in
typen demonstranten en demonstraties. Met alle demonstranten en demonstraties vormen een dreiging maar een klein aantal vormt dat wel. Daarom is Nederland tijdens NSS voorbereid op elk soort
demonstratie.

Gemeente Den Haag

13,Trme 6

Burgemeester

Retouradres: Postbus 12 600, 2600 DJ Den Haag

PERSOONLIJK IN HANDEN

Ow email van

l_lw kenmerk

Ons kenmerk

BENW/2014.540
Doorklesnummer

070 — 353 3321
E-mailadres

Aantal blllagen

Datum

19 maart 2014
Onderwerp

Beperking demonstratie 24 mart 2014

Zeer geacht
Op 24 en 25 maart 2014 wordt in Den Haag een Internationale conferentie, de Nuclear Security Summit
(NSS), gehouden. Het doel van de conferentie is om to voorkomen dat nucleair materiaal in handen valt
van terroristen. De conferentie zal plaatsvinden in het World Forum Congrescentrum in het stadsdeel
Scheveningen. De conferentie zal worden bezocht door Internationale delegaties van 53 landen en 5
internationale organisaties. De NSS is de grootste veiligheidsoperatie is die ooit in Nederland is
georganiseerd. Dit trekt een enorme wissel op de beschikbare politiecapaciteit. De politie zal tijdens de
NSS 13.000 politiemensen per dag in. Deze inzet is vier keer zo groot als de personele inzet van de politie
tijdens de troonswisseling. Voor de beveiliging van het conferentiegebied zijn extra

IntlehlIng en IA]

P.M. Verhoeff
Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
Bezoekadres: Spul 70, Den Haag
Internetadres: wvmdenhaag.n1

Telefoon: 070 - 363 27 08
Fax: 070.353 2758
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beveiligingsmaatregelen nodig. Doze zijn neergelegd in een noodverordening. Op grand van de
noodverordening is een ruim gebied rondom het World Forum Congrescentrum afgesloten en geldt er een
afwijkende verkeerscirculatie.
Kennisgeving
Bij email van 11 februari 2014 hebt u een onvolledige kennisgeving van een demonstratie gedaan. De •
kennisgeving betreft een (kleine) vredesloop op maandag 24 maart 2014. Uhebt alleen aangegeven dat u
van Den Haag CS via het Vredespaleis naar het World Forum Congreseentrum wil lop en om een enveloppe
to overhandigen aan President Obama. Tevens hebt u aangegeven dat naar verwachting enkele tientallen
personon aan de demonstratie zullen deelnemen.
Door het ontbreken van informatie blown in eerste aanleg veel vragen rond de kennisgeving
onbeantwoord. Toetsing van de kennisgeving aan de criteria van de Wet Openbare Manifestaties word
hierdoor ernstig bemoeilijkt. Er is daarom telefonisch contact met u geweest waarin u de situatie rond de
NSS is uitgelegd. Aangegeven is dat als uitgangspunt van beleid ten aanzien van demonstraties tij dens de
NSS geldt, dat er geen demonstratieve optochten warden toegestaan. Tevens is met u besproken dat er
desondanks- ook tij dens de NSS — de mogelijkbeid zal zijn om my mening te uiten op een centrale en in het
oog springende loc6tie. •
Gelet op het voorgaande is het alternatief van een statische demonstatie op het Malieveld aan u voorgelegd.
U bent hiertoe, alsmede om my kennisgeving compleet to maken, uitgenodigd om per email en —
aanvullend- tijdens een gesprek op 17 maart 2014 de benodigde aanvullende informatie te verstrekken. In
het gesprek op 17 maart jl. gaf u aan dat de manifestatie zonder tegenbericht zoals besproken op het
Malieveld zou plaatsvinden.
In een email in de avond van 18 maart gaf u editor aan na consultatie van uw achterban— dat u de locatie
Malieveld toch niet geschikt achtte voor uw demonstratie. U hebt daarbij niet aangegeven wat uw preciezo
plannen dan wel zijn. Dit blijft derhalve onduidelijk.
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Overwegiugen
Voormelde noodverordening en de overige (verkeers)maatregelen rond de NSS hebben eon grote impact op
zowel de toegankelijkheid van het beveiligde gebied als de bereikbaarheid van (grote) delen van Den Haag.
In aanvulling op de afwijkende verke,erscirculatie (waaronder omleidingen van het openbaar vervoer) voor
het reguliere verkeer zijn er veel extra verkeersbewegingen in de stad, waaronder beveiligde transporten
(niet alleen in de omgeving van het World Forum Congrescentrum, maar ook bij diverse ambassades en
residenties, Paleis Huis ten Bosch en een aantal hotels).
Er zijn inmidde]s 11 partijen die hebben aangegeven op maandag 24 maart in Den Haag to willen
demonstreren. Een aantal van hen wil eon demonstratieve optocht houden. Gelet op het
bovenstaande acht ik het echter vanuit hot oogpunt van het verkeer niet verantwoord om demonstratieve
optochten, waaronder die van u, op deze dag to faciliteren.
Bovendien vergt het begeleiden van demonstratieve optochten aanzienlijk meer politiecapacitieit dan het
faciliteren van een statische demonstratie. Zoals al aangegeven moat de politie reeds ongekend veel
capaciteit inzetten voor de beveiliging rond de NSS. Voor zover er al een extra beroep op de
politiecapaciteit zou kunnen worden gedaan acht ik dat tijdens de NSS dan ook niet verantwoord.
Verder vind ik een extra punt van zorg dat u, ondanks dat u vanaf het eerste contact weet dat
demonstratieve optochten niet worden toegestaan en dat uw demonstratie wordt gefaciliteerd op het
Malieveld, blijft oproepen om op een andere locatie bijeen to komen. Hierbij roept u deelnemers op om
zich verspreid en pas op het laatste moment naar dat punt te begeven. Handhaving door de politie wordt
hierdoor moedwillig door u
Veivolgens bent u voornemens alsnog naar het World Forum to lopen om een brief to overhandigen. U bent
kennelijk niet van plan zich aan de regels te houden en u ziet het aangaan van een confrontatie met de.
politie als mogelijk onderdeeI van uw actie. Hoewel u hierbij niet oproept tot geweld, acht ik dit soort
oproepen ongewenst omdat dit aanleiding kan geven tot escalatie.
Dit samenstel van feiten en omstandigheden maakt dat ik mij genoodzaakt zie, uit wees voor
verkeersproblemen en wanordelijkheden, een beperking aan uw demonstratie op te leggen.
Voornemen tot opleggen beperkingen aan de demonstratie
U bent op maandag 17 maart jl. opnieuw de hoogte gesteld van mijn voornemen eon beperking op te leggen
aan uw betoging door de door u gewenste looptocht niet toe te staan. Tijdens dit gesprek is u aangeboden
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om uw demonstratie to faciliteren op het Malieveld. Na consultatie van uw achterban hebt u dit aanbod
afgeslagen.
Zienswijze
U heeft mondeling uw ziensWijze op het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt. Samengevat en voor zover
relevant, het volgende aangevoerd.
U bent van mening dat de locatie Malieveld onvoldoende mogelijkheden biedt om een geluid tegen de NSS
te laten horen. De demonstratie op het Malieveld is onvoldoende zichtbaar voor het grote publiek. Volgens
wordt uw recht op demonstratie illusoir door deze te beperken tot het Malieveld.
Reactie op zienswijze
Het Malieveld is een van de meest bekende en gewenste locaties in Den Haag voor evenementen en
demonstraties. Door de ligging nabij diverse uitvalswegen en het treinstation Den Haag CS is er sprake van
een vrijwel continue af- en aanvoer van automobilisten, fietsers en voetgangers, waardoor het een geschikte
locatie is om een groot publiek en de pers to bereiken. Uw stelling dat uw recht op demonstratie illusoir
wordt indien de demonstratie op het MalieveId gehouden moet worden, deel ik clan ook volstrekt niet.
Voorts blijf ik bij mijn standpunt dat niet kan worden ingestemd met de door u voorgestane demonstratieve
optocht, op grond van het voorkomen van wanordelijkheden en het belang van het verkeer.
Desluit
Uw zienswijze geeft mij geen aanleiding van mijn voomemen tot het opleggen van eon beperking ten
aaniien van de locatien het tijdstip van uw demonstratie of to zien.
1k besluit hierbij dan ook, op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties, aan uw demonstratie
de volgende beperking op te leggen:
- de demonstratie mag geen Iooptocht omvatten, maar dient statisch to warden gehouden op het
Malieveld.
Met de meeste hoogachting,

J.J. van Aartsen
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Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:
Burgemeester van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
naam en adres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omsclutving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of
noem het kenmerk);
de argumenten voor bezwaar;
dient u namens iemand enders het bezwaar in? Stuur dan een volmaoht mee.
Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift
indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u eon verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
rechtbank Den Haag.

