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Documenten
De volgende documenten berusten bij politie Den Haag:
1. E-mailcorrespondentie met organisator;
2. Definitief kennisgevingformulier;
3. Interne e-mails;
4. Plan van aanpak;
5. Informatierapport Dienst Regionale Informatie Organisatie Den Haag;
6. Informatieve e-mail Dienst Regionale Informatie Organisatie Amsterdam;
7. Powerpoint presentatie;
8. Journaal;
9. Verslag lokale driehoek Den Haag d.d. 30 december 2013;
10. Klachtbrief en interne reactie;
11. Diverse registraties.

Systematiek van de beoordeling
Puntsgewijs zullen de onder 1 tot en met 11 genoemde documenten aan de orde
komen. Een aantal documenten treft u als bijlage aan. Wanneer een bepaald
document niet wordt verstrekt, zal worden gemotiveerd waarom het betreffende
document niet wordt verstrekt.
In de documenten die wel worden verstrekt, zijn passages onleesbaar gemaakt.
Verschillende weigeringsgronden kunnen van toepassing zijn. De verschillende
weigeringsgronden worden uitvoerig uiteengezet. Door middel van de handgeschreven
aanduidingen in de documenten wordt aangegeven welke specifieke weigeringsgrond
van toepassing is.

Beoordelinq
Artikel 10 lid 2 sub d Wob: het verstrekken van informatie ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
Het belang van inspectie, controle en toezicht is relevant voor het optreden van de
politie en voor het informatieniveau van de politie.
Voor wat betreft het optreden: de onleesbaar gemaakte informatie kan bij
openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde schade. Uit de
informatie zijn tactieken en technieken of te leiden die de politie toepast. Met inzicht in
de wijze waarop de politie de demonstraties begeleidt, is het mogelijk de aanpak bij
volgende demonstraties effectief te dwarsbomen. Dit kan verstoringen van de
openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor
zijdelings betrokken geraakte burgers, alsmede voor politieambtenaren. In dit kader
wordt verwezen naar ABRvS 11 april 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA2668), ABRvS 30
december 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK7991) en ABRvS 17 november 2010
(ECLI:NL:RVS:B04235). Daar waar informatie over de werkwijze en het optreden van
de politie onleesbaar is gemaakt omdat het belang van inspectie, controle en toezicht
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking, treft u de aanduiding "o" aan.
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Voor wat betreft het informatieniveau: de onleesbaar gemaakte gegevens bieden
inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart en biedt daarmee
tevens inzicht in strategieen, tactieken en technieken die de politie toepast.
Openbaarmaking van deze gegevens zou de adequate informatiepositie van de politie
kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken.
Onleesbaar gemaakte gegevens met betrekking tot het informatieniveau zijn
aangeduid met "i".
Artikel 10 lid 2 sub e Wob: het verstrekken van informatie ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Namen, handtekeningen, kledingnummers, (e-mail)adressen, telefoonnummers en
overige persoonsgegevens van zowel politieambtenaren als overige personen, met
uitzondering van de namen van de organisatoren nu zij zich als zodanig in de
openbaarheid kenbaar hebben gemaakt, zijn op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob
onleesbaar gemaakt. In beginsel blijkt uit de wel leesbare tekst dan wel uit een eerder
document of een persoonsgegeven onleesbaar is gemaakt. Daar waar dit mogelijk
onduidelijk is, wordt dit in de documenten aangeduid met "e". Het belang van de
eerbiediging weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Voor zover het
gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren kan slechts in beperkte mate een
beroep worden gedaan op het belang van de persoonlijke levenssfeer. In beginsel kan
ten aanzien van zodanig functioneren geen beroep worden gedaan op artikel 10 lid 2
sub e Wob, maar dit ligt anders indien het om openbaar maken van ambtenaren gaat.
Namen zijn immers persoonsgegevens on het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten, zie
ABRvS 18 juli 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA9807), tenzij sprake is van een functionaris
die zichzelf reeds uit hoofde van de functie in de openbaarheid presenteert, zoals
bijvoorbeeld een burgemeester of een persrechter.
Voor wat betreft de bereikbaarheid van een bestuursorgaan als zodanig komt aan een
doorkiesnummer een ondergeschikte betekenis toe. In dit kader wordt verwezen naar
voornoemde uitspraak van 18 juli 2007.
De aanduiding "br" houdt in dat de onleesbaar gemaakte gegevens buiten de reikwijdte
van het Wob-verzoek vallen.

E-mailcorrespondentie met organisator d.d. 24 t/m 27 december 2013
Voor zover e-mailcorrespondentie met de organisator nog berust bij de politie wordt
deze correspondentie verstrekt met uitzondering van de namen van de
politieambtenaren. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Voor een nadere motivering
wordt verwezen naar de hiervoor vermelde uiteenzetting van artikel 10 lid 2 sub e
Wob.

Definitief kennisgevingformulier
Het definitief kennisgevingformulier wordt verstrekt met uitzondering van de naam van
een politieambtenaar. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Voor een nadere motivering
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wordt verwezen naar de hiervoor vermelde uiteenzetting van artikel 10 lid 2 sub e
Wob.

Interne e-mail
De interne e-mail d.d. 30 december 2013 wordt verstrekt, waarbij namen van
politieambtenaren onleesbaar zijn gemaakt op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob.
Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan
het belang van openbaarmaking. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar de
hiervoor vermelde uiteenzetting van artikel 10 lid sub e Wob.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak wordt verstrekt. Op grond van de artikelen 10 lid 2 sub d en e
Wob zijn diverse passages en onderdelen onleesbaar gemaakt. De aanduidingen "o",
"i" en "e" geven aan welke weigeringsgrond van toepassing is. Voor een nadere
motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde uiteenzetting van de artikelen 10
lid 2 sub d Wob en 10 lid 2 sub e Wob.

Informatierapport Dienst Regionale lnformatie Organisatie Den Haag en informatieve
e-mail Dienst Regionale Informatie Organisatie Amsterdam
Het informatierapport en de e-mail worden niet verstrekt op grond van artikel 10 lid 2
sub d Wob. Het belang van inspectie, controle en toezicht weegt zwaarder dan het
belang van openbaarmaking. Het rapport en de e-mail bieden inzicht in de wijze
waarop de politie relevante informatie vergaart. Tevens bieden het rapport en de email inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie
kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. Dit kan
verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor
demonstranten en voor zijdelings betrokken geraakte burgers, alsmede voor
politieambtenaren.

Powerpoint presentatie
De powerpoint presentatie wordt verstrekt. Op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob zijn
diverse onderdelen onleesbaar gemaakt. Voor een nadere motivering wordt verwezen
naar de hiervoor vermelde uiteenzetting van artikel 10 lid 2 sub d Wob.

Journaal
Het journaal treft u bijgaand aan. Een aantal passages is onleesbaar gemaakt op
grond van artikel 10 lid 2 sub d en e Wob. Aan de hand van de handgeschreven
aanduidingen kan worden afgeleid welke weigeringsgrond precies van toepassing is.
Voor een nadere motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde uiteenzetting
van de artikelen 10 lid 2 sub d Wob en 10 lid 2 sub e Wob.
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In het journaal wordt vermeld dat diverse rapportages zijn toegevoegd (30-12-2013
15:24). Hoewel de term "rapportages" is gebruikt, betreft het hier registraties. Deze
registraties maken onderdeel uit van strafdossiers, dan wel staan zij in nauwe
samenhang met strafdossiers. Onder verwijzing naar de hierna vermelde tekst onder
"Diverse registraties" worden de registraties niet verstrekt.

Verslag lokale driehoek
Het verslag van de lokale driehoek Den Haag d.d. 30 december 2013 treft u bijgaand
aan. Een aantal passages is onleesbaar gemaakt. Aan de hand van de
handgeschreven aanduidingen kan worden afgeleid welke weigeringsgrond precies
van toepassing is. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar de hiervoor
vermelde uiteenzetting van artikel 10 lid 2 sub d en e Wob.

Klachtbrief en interne reactie
Volgens het verslag hebben de organisatoren een klachtbrief opgesteld. Deze
klachtbrief is reeds openbaar, zie https://nlnl.facebook.com/events/219806871531597/permalink/221473988031552/. De interne
reactie op de klachtbrief wordt niet verstrekt op grond van artikel 11 lid 1 Wob. De
reactie is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke
beleidsopvattingen.

Diverse registraties
Naar aanleiding van de demonstratie zijn diverse registraties opgemaakt. Deze
registraties hebben betrekking op strafzaken die aan de rechter zijn voorgelegd. Op de
betreffende registraties is artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering van
toepassing. Dit artikel bevat een bijzondere en uitputtende regeling voor
openbaarmaking, die aan de Wob derogeert (ABRvS 20 januari 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BK9881). Artikel 365 Sv geeft een exclusieve bevoegdheid aan de
voorzitter van de strafkamer om een afschrift van de in dat artikel vermelde, tot het
strafdossier behorende stukken aan derden to verstrekken. Van andere tot het
strafdossier behorende stukken wordt, gelet op die uitputtende regeling, geen afschrift
of uittreksel verstrekt. Gezien het voorgaande worden de registraties niet verstrekt.
Voor zover registraties geen deel uitmaken van het strafdossier, maar wel rechtstreeks
verband houden met het strafdossier, worden deze geweigerd op grond van artikel 10
lid 2 sub c Wob. Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten weegt
zwaarder dan het belang van openbaarmaking, zeker nu nog sprake is van lopende
strafzaken.

Wetteliike crondslact
Dit besluit is gebaseerd op de artikelen 2, 10 en 11 van de Wob en artikel 3:2 van de
Algemene wet bestuursrecht.
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Tot slot
Mocht u van mening zijn dat er een bepaald document ontbreekt, dan verzoek ik u om
contact op te nemen met ondergetekende (tel. 070-4242010), opdat daarover alsnog
een (aanvullende) beslissing kan worden genomen.

Hoogachtend,

De korpschef van politie, namens deze
de politiechef van Den Haag,
namens deze,

mr. J.S.T. Peek
Jurist

Rechtsmiddelen
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking
van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan de korpschef van politie en dient te worden ingediend bij politie Den Haag,
Juridische Zaken, postbus 264, 2501 CG Den Haag.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres,
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en
de gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht, mee to zenden. Ook dient een volmacht to worden verstrekt,
indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt
ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit.
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Van:

Thomas van Beersum

Verzonden: dinsdag 24 december 2013 13:07
Aan:

Operationele Zaken Haaglanden

Onderwerp: Re: Demonstratie 28 december Den Haag
Best '
Hierbij het contact. Wat stellen jullie voor dat wij nu gaan doen?
Thomas

Van: Operationele Zaken Haaglanden <OperationeleZaken@haaglanden.politie.nl>
Aan:
Verzonden: dinsdag 24 december 11:u8 2013
Onderwerp: Demonstratie 28 december Den Haag
Beste Thomas,
Er is bij ons informatie binnengekomen dat je aanstaande zaterdag 28 december een demonstratie wil
organiseren.
Zoals je weet moet een demonstratie in Den Haag 4 x 24 uur voor aanvang worden aangemeld.
lk probeer je telefonisch te bereiken om nadere afspraken te maken m.b.t. jouw voornemen.
Aangezien dit niet lukt stuur ik je tevens deze mail met het dringende verzoek om z.s.m. contact met ons op te
nemen.
Je kan bellen met onderstaand nummer. Mocht dit nummer niet worden opgenomen kan je mailen naar het
emailadres operationelezakenP,haaolanden.politie.n1
Met vriendelijke groet,
Coordinator Operationele Zaken
Politie I Den Haag I RCC I Team crisisbeheersing
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088 - 9648600

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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Van:
Verzonden: vrijdag 26 juni 2015 16:24
Aan:
Onderwerp: FW: Kennisgeving
Hoi
Hierbij het antwoord op jouw eerste vraag.
Met vriendelijke groet,

Coordinator Operationele Zaken
Politie I Den Haag I RCC I Team crisisbeheersing
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088 - 9648600

Van: Thomas van Beersum
Verzonden: vrijdaa 27 deo.mt
Aan:
nderwerp: RE:

Bobs nununer is

1t3:37

De email met handtekening krijgen jullie later vanavond.
schreef:

Thomas,
Bedankt. lk ga dit doorgeven aan mijn college's.
Is er al een telefoonummer waarop we jou of Bob morgen kunnen bereiken??
Met vriendelijke groet,

Coordinator Operationele Zaken
Politie I Den Haag I RCC I Team crisisbeheersing
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088 - 9648600

Van: Thomas van Beersum
Verzonden: vrijdag 27 de(
Aan:
m====
Onderwerp: RE: Kennisgeving

2013 17:22

Wij gaan alckoord met de route. 1k zal vanavond wanneer ik bij mijn computer ben ondertekenen en
scannen.
'schreef:
Thomas,
Bijgevoegd de kennisgeving met de gemaakte afspraken.
Bij deze het verzoek om cieze te tekenen en gescand via de mail terug te sturen.
Stuur e.e.a. maar near mijn e mailadres om problemen met ons algemene emailadres te voorkomen.
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Met vriendelijke groet,

Coordinator Operationele Zaken
Politic I Den Haag RCC I Team crisisbeheersing
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088 - 9648600

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in
dit e-mailbericht (en bijiagen) kan vertrouwelijk van aard zijn
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijiagen) te vernietigen.
Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijiagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in
dit e-mailbericht (en bijiagen) kan vertrouwelijk van aard zijn
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER
Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

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

Organisator
Thomas van Beersum (particulier initiatief)

Telefoon:
Manifestatie
Doel van de manifestatie
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beeindiging manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route

Verzamel pleats
Er zal geen petitie aangeboden worden.
Vervoermiddelen

: Aandacht vragen voor vermeend racistisch en
gewelddadig politieoptreden.
: 28-12-2013 12:00 uur
: 28-12-2013 15.00 uur
: 50

: Spandoek, megafoon en fotoprints.
: Spuiplein — Spui — Stine Veerkade —
Paviljoensgracht — Groenewegje — Hooftskade —
Hobbemastraat — Vaillantllaan — Paralelweg —
Stationsplein (Hollands Spoor) — Hofwijkstraat —
Rijswijkseweg.
: Spuiplein, t.h.v. Stadhuis.
: Eigen vervoer / openbaar vervoer.

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te
bevorderen:
- De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie.
- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
- De organisatie draagt zorg voor een contactpersoon ten behoeve van Politie Eenheid Den Haag.
Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de
demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen:
- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
- De demonstratielocatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.

- De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (max.dikte 2
bij 2 cm en lengte max. 1.50 meter) en de teksten op de spandoeken zullen niet discriminerend,
beledigend of opruiend zijn.
- Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk
blijven.
- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen enkele vorm van /verbrandingen zullen pleats vinden,
zoals bijv. verbranden van vlaggen, foto's, poppen, etc.
- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen voorwerpen die plegen te worden gebruikt of geschikt
zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende middelen,
helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking worden meegevoerd.
- In belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de woon, werk- en leefomgeving
is het niet toegestaan om stoffen te verbranden, zoals bijv., hout, olieen, kaarsen, fakkels ed.
-Deelnemers die een masker dragen zullen, indien Kier aanleiding toe is, op bevel van de politie hun
identiteitsbewijs tonen en hun masker afzetten.

Vrijdag 27 december 2013.

Namens de organisatie,

Politie eenheid Den Haag,

T. van Beersum.

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

Datum: 27-12-2013
Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit
(handtekening)
(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Postadres
Bezoekadres

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

Toelichtinci procedure kennissevinr en bevesti in ve

Telefoon
Fax
derin of beto

Kennisdevino
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries,
ambassades en internationale instelling vaak het toned is van openbare manifestaties varierend in
omvang. Voor een goed verloop van at deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het

noodzakelijk voor de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval:
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever
b. het doel van de demonstratie
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van
beeindiging
e. het aantal te verwachten deelnemers
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te
bevorderen.
De kennisgeving wordt gericht aan:
Politie Haaglanden
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden
Ploeg Operationele Zaken
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld,
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die
organisaties de gelegenheid to geven zich op de demonstratie voor to bereiden, is het echter gewenst
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op to nemen met politie
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden.
Bevestiginq
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 088-9648600.
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of
betoging to verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd.
Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer on ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen
aan de organisatoren stellen. Het gaat Her om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld.
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift richt u aan:
De burgemeester van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.
de naam en het adres van de indiener
de dagtekening
b.

c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
de gronden van het bezwaar
d.
Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod
zijn opgenomen.
Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening to treffen. Het
verzoek hiertoe richt u aan:
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage
Sector Bestuursrecht
Bureau Voorlopige Voorzieningen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener
a.
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht.
d.
de gronden van het verzoek.
Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging,
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester
gegeven verbod zijn opgenomen.
Alciemene richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd:
De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of
a.
goederen.
Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen to verbranden tijdens de
b.
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding.
c.
De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen
en/of gebruiken.
De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale
d.
knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden.
De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn.
e.
De manifestatie kan in ieder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat is de
f.
orde to handhaven.
Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn.
g.
h.
Blokkades van wegen on kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan
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Van:

imill11111111111111111110

Verzonden: maandag 30 december 2013 8:56
Aan:

-

CC:

.0.11111041111

Onderwerp: Tijdslijn demonstratie 28 december
Goedemorgen

n.a.v. de berichtgeving afgelopen weekend m.b.t. de demonstratie van Thomas van Beersum vanuit mijn Kant
even wat nadere info.
In onderstaande tijdslijn is weergegeven hoe e.e.a. afgelopen week is verlopen.
Dinsdag 24 december 07.41 uur :

Mail verzonden naar Van Beersum mdet verzoek om de demo op de
Dinsdag 24 december 11.08 uur:
gebruikelijke wijze aan te melden. Tevens dringend verzocht om telefonisch contact op te nemen aangezien
hij op de ons bekende
Nummers niet op nam.
Dinsdag 24 december 13.07 uur:

Van Beersum antwoord via de mail en vraagt wat hij moet doen.

Antwoord verzonden dat hij de demonstratie op de gebruikelijke wijze
Dinsdag 24 december 13.19 uur:
aan moet melden. In de mail is direct het verzoek gedaan om op vrijdag 27 december om 11.00 uur naar de
Yp te komen voor een
gesprek. Tevens verzocht om een mobiel nummer door te geven voor de
verdere communicatie.
Mail van Van Beersum ontvangen met de mededeling dat hij de
Dinsdag 24 december 13.27 uur:
uitnodiging voor het gesprek aanvaardt en die dag de aanmelding en een mobiel nummer zou mailen.
Vrijdag 27 december 07.28 uur:
aanmelding hebben ontvangen.

Van Beersum gemaild met de mededeling dat we nog geen

Vrijdag 27 december 11.00 uur:
Tijdens het gesprek met Thomas van Beersum en Bob Scholten op vrijdag 27 december werd tot onze
verbazing gesproken over een te lopen route. De route liep globaal vanaf het Spuiplein via de Grote
Martkstraat / Schilderswijk naar het HS.
Van Beersum gaf aan dat hij de aanmelding met de vermelding dat men een route wilde lopen op dinsdag 24
december had verzonden.
Deze mail is nimmer in onze mailbox ontvangen.
Aangegeven dat een route door het kernwinkelgebied wat ons betreft een lastige optie was en dat we m.b.t
de nieuwe plannen de BM zouden gaan bevragen.
Vervolgens i.o.m. bureau Jan Hendrikstraat / bureau Hoefkade een alternatieve route bekeken.
Uiteindelijk was deze route accoord vanuit de BM.
Tijdens het gesprek was men nog steeds niet bereid om een mobiel nummer te verschaffen teneinde de
communicatie met de organisatie te vergemakkelijken.
Van Beersum zou in de loop van de dag een mobiel nummer door geven
De route via de mail aan de organisatie voorgelegd. Tevens
Vrijdag 27 december 14.48 uur:
gevraagd om een snelle reactie i.v.m. onze voorbereiding.
Organisatie mailt dat ze akkoord gaan met de, door ons,
Vrijdag 27 december 17.22 uur:
voorgestelde route. Hij geeft aan die avond de toegezonden kennisgeving te ondertekenen en terug te sturen.
In een antwoord wederom gevraagd naar een mobiel nummer.
Vrijdag 27 december 18.37 uur:

Mobiel nummer van Bob Scholten ontvangen.
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Vrijdag 27 december 18.57 uur:

Organisatie stuurt de ondertekende kennisgeving naar de mailbox.

Met vriendelijke groet,
CoOrdinator Operationele Zaken
Politie I Den Haag I ROC I Team crisisbeheersing
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088 - 9648600

opemleopriweelsIse:

0

PL N VAN AANPAK

MA
eot

g

‘,4

zaterdag 28 december 2013
Sp iplein

Operationeel Commandant
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NA GEBRUIK VERNIETIGEN VERTROUWELLIK

1. ALGEMEEN
1.1 INLEIDING

Op zaterdag 28 december 2013 wordt door Thomas van Beersum protestactie / manifestatie op het Spuiplein
georganiseerd.
Het doel van de manifestatie is: "Ontslag van de Burgemeester van Den Haag en de politiechef van Den
Haag."
Zij organiseren deze demonstratie tegen het vermeende racistische politiegeweld in met name het
verzorgingsgebied van de Heemstraat.
De uitspraak van de zaak Rishi heeft waarschijnlijk invloed op het oplaaien van het onderwerp.
Bij de demonstratie zal worden opgeroepen tot het ontslag van de burgemeester van Den Haag en de
korspchef van de eenheid Den Haag.

11111r--.
De demonstraties op 12 en 13 november 2013 werden druk bezocht. Op 12 november werden collega's van
de PP langdurig en veelvuldig beledigd en hielden de demonstranten zich niet aan de afspraken wat betreft
de route. Op 13 november trachtte de demonstranten de Nieuwspoort to betreden en werd er zeer veel
Iawaai gemaakt tijdens de demonstratie.
Tegendemonstranten:

Men gaat gebruik rnaken van:
Spandoeken, vlaggen, flyers en een megafoon.
Ordeolienst
De organisatie zal een eigen ordedienst samenstellen. De organisatie heeft opgegeven een ordedienst van 25 personen in to zetten. Zij zullen herkenbaar zijn.
Vervoer deGirlerners
De deelnemers komen met het openbaar cq eigen vervoer naar Den Haag.
1.2 SFEERBEELD EN RISICOFACTOREN

1.3 Aandachtslocaties
• Stadhuis
• Tweede kamer;
• Binnenhof;
• Groot winkelgebied.
O Bureau De Heemstraat
O Bureau Hoefkade
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•
•

Hoofdbureau Politie
Woning Burgemeester,

2. OVERZICHT COMMANDANTEN

Operationeel Commandant:,
Toegevoegd:411.1111111111V
_
Toegevoegd: MINENNIES
3. BELEIDSZAKEN EN TAAKOPDRACHT
3.1 UITGANGSPUNTEN DRIEHOEK DEN HAAG
De door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag geformuleerde beleidskaders vormen de kaders
voor het draaiboek en de plannen van aanpak. Het uitgangspunt bij de samenstelling en coordinatie van het
maatregelenpakket is een ongestoord verloop van de manifestatie/demonstratieve optocht.
0 De manifestatie dient zo rustig en ordelijk mogelijk te verlopen.
Organisatie voorziet in de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg met Operationele Zaken van
Politie Haaglanden en die weergegeven zijn op het kennisgevingformulier
3.2 TOLERANTIEGRENZEN
De politie treedt in ieder geval op els er sprake is van:
• Confrontatie tussen de demonstranten en tegendemonstranten;
• blokkades van doorgaande wegen, openbare gebouwen en/of diplomatieke vestigingen;
o direct gevaar voor personen of goederen;
O het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden;
• dat deelnemers de manifestatie verstoren;
• het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
• strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten:
• overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie;
• maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals:
• discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;

• belediging
• racistische leuzen
o het in de brand steken van voorwerpen
• bedreiging via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan
• aanzetten tot geweld tegen personen of goederen.

")

De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare orde
ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie aanwezig is
of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt. Het politieoptreden dient zoveel
mogelijk een de-escalerend karakter te dragen.
3.3 FASERING

Ue politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Het beleid is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden van de
ordeverstoorders op basis van strafrechtartikelen (inclusief APV). Als dit door omstandigheden niet of niet
voldoende mogelijk is, zal ernaar gestreefd worden groepen bezoekers van bepaalde plaatsen te verwijderen
of te verspreiden.
3.4 GEVVELDSGEBRUIK
Geweldsgebruik in groepsverband door politie-eenheden geschiedt slechts na overleg met de operationeel
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commandant en onder zijn leiding. In noodsituaties is individueel geweldsgebruik toegestaan. Dit dient zo
spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd te worden aan de operationeel commandant. Toepassing van
geweld geschiedt conform de geweldsbepalingen.
4. AFSPRAKEN MET DE ORGANISATIE
Met de organisatie zijn oa. de volgende afspraken gemaakt. Daze zijn door ploeg Operationele Zaken
vastgelegd in het kennisgevingformulier.
- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
o

- De demonstratielocatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.

•

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.

•

- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt
nageleefd.

•

- De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (max.dikte 2
bij 2 cm en lengte max. 1.50 meter) en de teksten op de spandoeken zullen niet discriminerend,
beledigend of opruienci zijn.

•

- Indian gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.

•

- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij
toegankelijk blijven.

o

- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen enkele vorm van /verbrandingen zullen plaats
vinden, zoals bijv. verbranden van vlaggen, foto's, poppen, etc.

•

- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen voorwerpen die plegen te worden gebruikt of
geschikt zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende
middelen, helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking worden meegevoerd.

•

In belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de woon, werk- en leefomgeving
is het niet toegestaan om stoffen to verbranden, zoals bijv., hout, olieen, kaarsen, fakkels ed.

•

-Deelnemers die een masker dragen zullen, indien hier aanleiding toe is, op bevel van de politie hun
identiteitsbewijs tonen en hun masker afzetten.

4.1 AANSPREEKPUNT ORGANISATIE

I
-7
5. BESCHRIJVING SCENARIO'S
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A

Route:

Looproute:
Spuiplein — la Spui — ra Amsterdamse Veerkade —rd Stine Veerkade Ia Paviljoensgracht
— rd Paviljoensbrug — RA Groenewegje - ra Zuidwal, Ii boekhorstbrug, ra Hooftskade) rd
Hooftskade — rd Hobbemastraat rd Hobbemaplein — Ia Vaillantlaan — Ia Parallelweg rd
Stationsplein — rd Hofwijckstraat — ra Rijswijkseweg RA ENTHOVENPLEIN
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6. IN TE ZETTEN EENHEDEN

7. TAKEN PER EENHEID

Demo tegen politiegeweld 28 december 2013

7

,.,;„7,■

Enthav

(ri

:
'
Consumentenbond

55

Aile eenheden
Het dienstverband van een ieder wordt niet eerder beeindigd dan na voldaan te hebben aan eventuele
administratieve verplichtingen en na verkregen toestemming door de Operationeel Commandant.
9. VERKEERSPLAN
Niet van toepassing. Bur. verkeer is in kennis gesteld.
10. AFSPRAKEN EN AFSTEMMING MET OVERIGE COMMANDANTEN
Nvt
TIJDLIJN VAN DE IlfiAATREGELEN
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l e Briefing NBA
Eenheden operationeel

11:00 our
11:45 uur

operationeel
verkeersregelaars operationeel
Aanvang manifestatie Spuiplein
Aanvang demonstratie Spuiplein
Einde detnonstratie Enthovenplein
De-briefing Hoefkade briefingruimte 10 etage

11:45 uur
12.00 our
12,00 uur
13.00 our
15.00 our
16:00 uur

12. VERBINDINGSSCHEMA
0 Portofoon
0 GSM protocol Geen middel voor aans uring
13. MEDIA-REGELINGEN
Het te woord staan van de pers wordt uitsluitend gedaan door de communicatiemedewerkers van de politie
Haaglanden. ledereen onthoudt zich van het belemmeren van de pers bij haar werkzaamheden. Indien er
twijfel bestaat over de handelingen van de pers, moet een persvoorlichter ter plaatse gevraagd worden. Er
wordt naar gestreefd om de journalisten op straat zodanig te begeleiden, dat zowel de politie als de
organisatie van hen geen hinder ondervinden. Het telefoonnummer 070-4244930 van de persvoorlichter kan
aan de journalisten doorgegeven worden.
14. JUSTITIELE MAATREGELEN
Alle aangehouden verdachten gaan naar Bur. 12. Daar is een HOvJ beschikbaar. Vervoer geschiedt door de
eenheden zelf of na tussenkomst van de OC door bureau 11/12/13.
Na einde van de maatregelen is de operationeel commandant van de eenheid die heeft aangehouden
verantwoordelijk voor de afwerking van het proces-verbaal ed. door groepsleden. Hij draagt er zorg voor dat
dit proces-verbaal wordt afgegeven aan de recherchecoOrdinator.
15. GEWONDEN
Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keus van
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie. Gewonde collega's en
demonstranten worden gescheiden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en demonstranten
naar verschillende ziekenhuizen gebracht worden.
Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzien van
hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, to —laten - verzenden naar
Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke immateriele
schade tijdens het strafproces.
Bedrijfsopvang
Indien er ernstige calamiteiten ontstaan waarbij de politie direct bij betrokken is, dan wordt de bedrijfsopvang
van politie Haaglanden opgeroepen. Indien het vervolgens noodzakelijk is, worden de diensten van de
bedrijfsopvang aan collega's direct na beeindiging van het optreden aangeboden.
16. BRiEHNG EN DE-BRiEFiNG
Voor het dienstverband zorgt de verantwoordelijke groepscommandant voor een inhoudelijke briefing, waarin
minimaal het sfeerbeeld, de taakopdracht on de afstemming met andere eenheden wordt besproken.
Na afloop van ieder dienstverband zorgt de verantwoordelijke commandant voor een inhoudelijke de-briefing.
17. RAPPORTAGE GEWELDSGEBRUK EN COMMANDANTENEVALUATIE
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Aan het eind van de dienst worden indien van toepassing geweldsrapportages, evenals een
commandantenrapportage ten behoeve van de evaluatie opgemaakt.
18. LOGISTIEK
0

Tenue:

0
0
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BLILAGE: Juridisch Instrumentarium
Handhaving van de openbare orde
Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de
openbare orde. Hij is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de
openbare orde, te beletten of te beeindigen, waarbij hij zich bedient van de onder zijn gezag staande politie.
Tevens is hij bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de
bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde. Met 'overtreding
van wettelijke voorschriften' worden in dit verband zowel de formele wet, zoals het Wetboek van Strafrecht,
als de APV bedoeld.
Bij optreden ter handhaving of herstel van de openbare orde wordt primair uitgegaan van de bestaande
wettelijke kaders in het Wetboek van Strafrecht en de Algemeen plaatselijke verordening.
Naast deze 'gewone' bepalingen beschikt de burgemeester over een aantal bijzondere bevoegdheden. Deze
bijzondere bevoegdheden noodverordeningen, noodbevelen en bestuurlijke ophouding - komen echter pas
in beeld wanneer de mogelijkheden die de reguliere bepalingen bieden, volledig benut zijn en onvoldoende
soelaas hebben geboden.

Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
Het Wetboek van Strafrecht biedt in de hiernavolgende artikelen aanknopingspunten voor strafvorderlijk
optreden in het kader van de openbare orde:
0 Art. 131 Sr
Opruiing
0 Art. 137 c Sr
Belediging van een groep mensen
0 Art. 137 d Sr
Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld
0 Art. 141Sr
Openlijk geweld
0 Art. 184 Sr.
Bevel of vordering
0 Art. 185 Sr
Belemmering (denk aan de mogelijkheid van art.124 Sv )
Art. 186 Sr
Verbod tot samenscholing
0 Art. 261 e.v. Sr
Smaadschrift, laster, belediging
0 Art. 285 Sr
Bedreiging
0 Art. 300 Sr
Mishandeling
0 Art. 350 Sr
Vernieling
0 Art. 424 Sr
Baldadigheid/straatschenderij
0 Art. 426 Sr
Openbare dronkenschap
0 Art. 428 Sr
Brandstichting
0 Art. 429 quater Sr.
Discriminatie in beroep

De Algemene Plaatselijke Verordening
De Algemene plaatselijke verordening bevat een aantal bepalingen tot handhaving van de openbare orde.
Deze APV-bepalingen regelen, bijvoorbeeld, een samenscholingsverbod, een verbod op hinderlijk gedrag,
een verbod op hinderlijk drankgebruik enz. Het navolgende is een opsomming van de in het geval van
ordeverstoringen toe te passen bepalingen:
0 Art. 2.1.1.1.
Samenscholing en ongeregeldheden
o Art. 2:48
Verbod op de weg alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in door de
Burgemeester aangewezen gebied
0 Art. 5:34
Vuur stoken
0 Art. 2:49
Overlast bij of in gebouwen
0 Art. 2:73
Gevaarlijk gebruiken van vuurwerk
0 Art. 2:73A
Voorkoming vreugdevuren
0 Art. 2.45
Beschadiging plantsoen
Art. 2.47
Hinderlijk gedrag op of aan de weg

Demo tegen politiegeweld 28 december 2013
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Demo tegen politiegeweld
28 december 2013

•

• Doel:
Stop Politiegeweld on aandacht vragen voor vermeend
racistisch politiegeweld en eis m.b.t. ontslag Burgemeester
on Politiechef
. Aanleiding c.a. hitspraak Rishi HS, 23 december
• Etnisch proMeren
• Manifestatie 12.00 — 13.00 uur
• Spuiplein
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SFEERBEELD / RISICOFACTOREN

• Demonstratieve optocht 13.00 — 15,00 uur

AANDACHTSLOCATIES
C

az..aztazal

• Bureau De Heemstraat
Sfeerbeeld :
Volgens organisatie 20-50 deeinemers.
--

• Bureau Hoefkade

ordedienst van 2-5 deelnemers in,
herkenbaar aan witte armband.

• Binnenstad (kernwinkelgebieden Den Haag)
• Station Hollands spoor

Risicofactoren:

• Stadhuis (extra beveiliging)

Route Spuiplein => Enthovenplein (1)

,

.•

Route Spuiplein => Enthovenplein (2)

TOLERANTIEGRENZEN (2)

TOLERANTIEGRENZEN (1)

Optreden els er sprake is van:
. De noodzaak van het politieoptreden dient afgewogen to worden
tegen het effect op de openbare orde. Het politieoptreden kan
eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veffigheid van personeel
of derden gevaar loopt.
. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escaterend
karakter to dragen.
• Een eventueel optreden zal een oefaseerd karakter hebben.

• Constatering van ernstige strafbare feiten en/of direct geyser
voor personen of goederen.
• blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten,
overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard,
omvang of tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare
wijze toebrengen van schade aan derden.
o De manifestatie kan worden beeindigd indien de organisatie Net
in stoat is de orde to handhaven.

FASERING & BELEID

AFSPRAKEN MET ORGANISATIE
• Geen dikke stokken voor spandoeken, max.dikte 2 IA 2 cm on
lengte max. 1.50 meter
. De teksten op de spandoeken zullen niet discriminerend,
beledigend of opruiend zijn.
. De geluidsversterking moet op een, in overleg met de politie,
aanvaardbaar niveau blijven.
. De in- en uitgangen van gebouwen viorden niet geblokkeerd en
zullen voor een ieder vrij toegankelijk blijven.
De oraanisatie draagt er zorg voor dat er Seen enkele vorm van
verbrabdingen zullen pleats vinden, zoals-bijv. verbranden van
vlaggen, focois, poppen, etc.
De organisatie draagt er zorg voor dat:
°or geen voorwerpen meegevoerd die plegen to worden gebruikt
of geschikt zijn om to worden gebruikt bij wanordeljkhecken,
zoals een ketfing, knuppet, beschermende middelen, helm/
."
bivakmuts en ofandere vormen van gezichtsbedekking

o

Verantwoordelijkheid organisatie
Ordedienst primair verantwoordelijk voor het
aanspreken eigen mensen.
Daarna eventueel politieoptreden.

•

Bij wanordelijkheden blijven aanspreken op gedrag

•

Politieoptreden bij confrontatie met tegen demonstranten

Beleid:
Isoleren en aanhouden ordeverstoorders

•

Lukt dat niet : venvijderen / verspreiden
Begeleiden demonstratieve tocht

1

EENHEDEN

GEVIIELDSGEBRUIK
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rrtettng en aansturtng operattonele cenheden
Groepsverband:

p rationttel commandant

. In opdracht van OC en oiv kaderlid
Individueel:
. In noodsituaties
(Conform geweldsbepalingen, dus ook melden)
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MEDIA EN PERSOVOORLICHTING

11:00 uur

. Briefing HB BOB ruimte
• Eenheden ouerationeel

11:45 uur

• verkeersregelaars operationeel

12:00 uur
12.00 uur

• Aanvang manifestatie Spuiplein
• Aanvang demonstratie vanaf Spuiplein

12.00 uur
13.00 uur

a Laat je NIET verleiden tot een interview
o Verwijzen naar persvoorlichting

'ia OC)

15.00 uur

• Einde demonstratie Enthovenplein
• DO-briefing Bureau Hoefkade
appelruimte etage

e Last de pers haar werk doen

4-- 16.00 uur

LOGISTIEK

TENUE EN OPTREDEN

e AT's near de Jan Hen.

• Maatregelen kanaal
o Professioneel optreden

o Voeding: Lupa's

Aanspreken wear dit kan en effect heeft
• Optreden als duel niet enders bereikt kan worden
. Let op houding, uitstraling, bejegening en taalgebruik
• Dus geen kauwgum, niet roken, niet eten etc
• Mogelijk pers dus let op camera's

VRAGEN ?

o GSM-protocol, geen middel voor aansturing.

WO.M.: Demo tegen politiegeweld
Datum: 28-12-2013

Journaall
, Informatie

30-12-2013 15:24 -

Diverse rapportages toegevoegd.
1. nalv brief demonstranten en vermeend geweld gebruik politie etc. reactie oc, chef me en ovd erop
2 rapportage oc einde maatregelen
3. rapportage toegevoegd oc
4 rapportage wijkagent o.a. vermeend opnemen kinderen in de stoet
5. geweldsrapportages

. Team crisisbeheersing

30-12-2013 10:03 -

Tijdslijn mbt de communicatie met de organisatie aan de politiekalender gekoppeld.

), Ondersteuning

28-12-2013 09:37 twee motorrijders Jan Hen zijn er niet.
In overleg met de Heemstraat 2 van hen gekregen Top

1, Ondersteuning

28-12-2013 09:36 -

, Team crisisbeheersing
27-12-2013 17:26 111111111111111011.11De kennisgeving naar de organisatie gemaild.
Zojuist via de mail bericht ontvangen dat organisatie accoord is met de voorgestelde route.

27-12-2013 15:42 -

1
, Team crisisbeheersing

(Hoefkade). Er
_ organisatie. Contact gezocht ma
lom de gewijzigde planner.
komt vanuit Hoefkade een OC (4111111111111111110 met een toegevoegd OC vanuit de JH.
ieveren nogt
Bureau Laak ikg
Bureau De Heemstraa'
NS (121111111111111111 / LE dienst Infra ikg.

27-12-2013 15:31 -

Team crisisbeheersing

4111111.11111111111,
4111/0111110

Lupa's worden om 08.00 uur aan de Yp afgeleverd.
Appel 11.00 uur HB
27-12-2013 15:22

Team crisisbeheersing

--db'ijgesproken en de route meegegeven tbv overleg BM.
BM heeft geen bezwaren tegen de route maar deze mag niet door kernwinkelgebied.
een alternatieve route naar organisatie gemaild. (zie hieronder)
lom Hoefkade (
Spuiplein — Spui — Stille Veerkade Paviljoensgracht — Groenewegje — Hooftskade — Hobbemastraat

— Vaillantllaan — Paralelweg — Stationsplein (Hollands Spoor) — Hofwijkstraat— Rijswijkseweg.

Team crisisbeheersing
ME
been gesprek gehad met Thomas van Beersum en Bob.
Vanmorgen samen met
Tot onze verbazing begon Thomas over een route die ze wilden lopen. Bleek dat Thomas dinsdag of
woensdag een mail had gestuurd met een voorstel voor een route. Deze route loopt vanaf Spuiplein
door Grote Marktstraat / Om en bij naar Vaillantlaan / Paralelweg / Hollands Spoor.
Men wil een punt maken bij het stadhuis mbt Burgemeester en Poltiechef / in het Schilderswijk mbt
rapport Ombudsman / bij HS mbt uitspraak Rishi.
Verder met organisatie de gebruikelijke afspraken gemaakt.
27-12-2013 15:17 -

26-12-2013 09:05 -

, Team crisisbeheersing

Van Beersum heeft aangegeven dat hij de demonstratie alsnog gaat aanmelden en vrijdag 27
december om 11.00 uur langs komt voor een gesprek.
24-12-2013 13:26 -

Team crisisbeheersing

Van Beersum heeft geantwoord op mijn mail. Hij vraagt wet hoe moet doen???
Hem aangegeven dat hij zijn demo op de gebruikelijke wijze moet aanmelden / hemv uitgenodigd voor
vrijdag 11.00 uur en een telefoonnummer gevraagd.
24-12-2013 11:08 -

, Team crisisbeheersing

Thomas gemaild met het verzoek om z.s.m. contact op te nemen.
24-12-2013 10:52 - =

Team crisisbeheersing

Het is (vooralsnog) niet gelukt om Thomas van Beersum te pakken te kijgen op de, bij ons, bekende
telefoonnummers.
d_

24-12-2013 08:57 -

Team crisisbeheersing

24-12-2013 08:23

Team crisisbeheersing

24-12-2013 08:09 -

Team crisisbeheersing

24-12-2013 08:05 -

24-12-2013 08:02
Gebeurtenis registratie aangemaakt.

, Team crisisbeheersing

VERTROUWELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 30 december 2013
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

Van Aartsen (voorzitter),
Korvinus
Van Musscher,r, Hoonhout,

verslag)

1. Opening en mededelingen
Demonstratie 28 december teqen politiegeweld
Van Musscher informeert de driehoek over de demonstratie tegen politiegeweld die plaatsvond
op zaterdag 28 december. Aanleiding voor de demonstratie was de uitspraak van de rechter
over de zaak omtrent het schietincident op station HS. De demonstatie begon bij het stadhuis,
waarna deze zich verplaatste om to eindigen in de Waldorpstraat. Tijdens de demonstratie is
_
door de demonstranten diverse malen getracht of to wijken van de afgesproken route.
Afwijkend van de afspraken
wensten de demonstranten uiteindelijk ook naar station HS to gaan om daar to demonstreren. Zij
werden daartoe belet door de politie. Er ontstonden grimmige situaties door diverse kwetsende
leuzen on provocatie vanuit de demonstranten. Uiteindelijk heeft de ME een linie gevormd. Er
zijn twee verdachten aangehouden voor belediging. Een derde verdachte sloeg een agent met
een stok op zijn hoofd. Ook hij werd aangehouden. Een andere demonstrant die zich had
afgesplitst van de demonstratie werd aangehouden toen hij het verkeer hinderde on geen idkaart kon overleggen.
Hoonhout licht vanuit zijn rol als politiewoordvoerder toe hoe er gecommuniceerd is omtrent de
demonstratie. Door een actieve communicatie in nauwe afstemming met de gemeente is de
media-impact beperkt gebleven. De boodschap van de politie is daarbij dat het `bijzonder' is dat
mensen die demonstreren tegen politiegeweld, zelf geweld gebruiken tegen agenten.
Van Musscher meldt dat er na afloop van de demonstratie door de organisatoren een klachtbrief
is opgesteld on verspreid. De klachten in die brief zijn door de politie per punt op schrift weerlegd
en zullen worden gezonden aan de leden van de driehoek.

De hoofdofficier justitie deelt mede dat de verdachte van de mishandeling van de politieagent
vandaag, maandag 30 december, ter zitting wordt gebracht. De hoofdofficier zal er voor
zorgdragen dat de betreffende officier van justitie beschikt over de context van de mishandeling.

