Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
Datum

09 Utrecht
07/1311
15 mei 2007

Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
Demo Respect voor Dieren

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het voigende mede:

Op 18-4-07 heeft de actiegroep RESPECT VOOR DIEREN met 9 personen een demonstratie
gehouden van 14:00 uur - 15:00 uur bij het bedrijf Sartorius aan de Edisonbaan 24 to Nieuwegein.
Van de personen werd hun personalia genoteerd. Dit waren:

DE KORPSCHEF VAN UTRECHT
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
AIVD referentie-nr
Datum
Prioriteit
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

13 Amsterdam Amsteiland
30378-07
17 oktober 2007
: Normaal

AIVD, t.a.v. team
, dd. 8 oktober 2007
Dierenrechten

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende merle:
Op 7 oktober 2007 tussen 16.00 uur en 20.00 uur en 9 oktober 2007 hebben er demonstraties plaats
gevonden bij een congres genaamd Eurotox, Welke plaats vond in de Rai to Amsterdam.
De demonstraties zijn georganiseerd door Anti Dierproeven Coalitie.
07/10/2007
Op 7 Oktober hebben zich bij de ingang van het congres ongeveer 40 demonstranten verzameld.
Deze zijn voorzien van megafoons en pamfletten.
De groep blijft in eerste instantie op de afgesproken plaats staan en schreeuwt met gebruikmaking
van megafoons leuzen in de richting van de bezoekers.

Na enige tijcl probeert de groep dichter in de buurt van de ingang van het congres to komen. Hierbij
probeert men stukje voor stukje meer voor de ingang to gaan staan.
De politie is op dat moment met 2 mensen aanwezig en al snel blijkt dat de aanwijzingen van de
politie niet meer opgevolgd worden.
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Naast de voornoemde

zijn er nog vier verdachten aangehouden:

De demonstratie is uiteindelijk na een vordering van de politie am zich aldaar to verwijderen
beeindigd.
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De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio 23 Limburg-Noord
RID referentie-nr.
08-135
Datum
3 april 2008
Rapporteur

R23'

Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

AIVD, t.a.v. team
, dd.
Demo Respect voor Dieren bij circus Herman Renz Roermond

Ingevolge artikel 62 van de Wet lnlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Op zaterdag 29 maart 2008, werd er door een aantal dierenactivisten van de actiegroep Respect voor
Dieren gedemonstreerd bij de ingang van circus Herman Renz, dat Naar tenten had opgeslagen aan
de Bisschop Lindanussingel in Roermond. Door 8 demonstranten werd er actie gevoerd van 13.30 uur
tot 15.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Actiedag

Omstreeks 13.00 uur werd

gezien dat

parkeerde in een parkeervak voor
APINE5111.11.111111111.1100.1111ft
het NS-station in Roermond en dat zich kort daarop een groep van 7 personen bijvoegde. Een
van de personen in de groep was

Omstreeks 13.35 uur vertrok
in
auto, waarna de overigen wegliepen in de richting van
het centrum van Roermond. Kort daarop zag
dat de gehele groep, inclusief
, voor de
ingang van het circus stond en er, tussen bovengenoemde tijden, actie voerde. De actie bestond uit
het uitdelen van folders en het roepen van leuzen.
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Zij vemield dat
zich desgevraagd niet wilde legitimeren, omdat hij van mening was dat de
betreffende politie-ambtenaar niet bevoegd was om hem naar zijn legitimatie to vragen. Hierop werd
nogmaals duidelijk gemaakt dat hij zich moest legitimeren en dat hij zou worden aangehouden
als hij hier niet aan voldeed. Vervolgens overhandigden
end.'" hun Iegitimatiebewijs aan
de betreffende politie-ambtenaar.
Teuenactie circuskinderen

Door een aantal kinderen van medewerkers van het circus werd een utegenactie"uitgevoerd. Deze
bestond uit het uitreiken van brieven aan bezoekers van het circus.

De acties van RvD en de circuskinderen zijn overigens zonder incidenten verlopen.

DE KORPSCHEF VAN LIMBURG-NOORD
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
Datum

23 Limburg-Noord
08-177
29 april 2008

Rapporteur

R23

Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
Circus Herman Renz in Weert

Ingevolge artikel van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:

Op zaterdag 19 april 2008, werd er door 3 dierenrechtenactivisten van de actiegroep Respect voor
Dieren gedemonstreerd bij de ingang van circus Herman Renz, dat haar tenten had opgeslagen op
het terrein bij de kruising Maaslandlaan — Ringbaan Oost in Weert. Door de demonstranten werd actie
gevoerd van 13.30 uur tot 15.00 uur, waarna men naar winkelcentrum de Muntpassage in Weert liep,
alwaar aan voorbijgangers flyers werden uitgedeeld. De demonstratie en het uitdelen van de flyers
verliep zonder incidenten.

Door de op het NS-station aanwezige collega's van de politie Weert werden de personalia van de 3
actievoerders gecontroleerd. Het betrof:

DE KORPSCHEF VAN LIMBURG-NOORD
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio 21 BRABANT-NOORD
U.2008.06.09.170
RID referentie-nr.
AIVD referentie-nr
9 juni 2008
Datum
: Normaal
Prioriteit
R21
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
Actie ADC op donderdag 29 mei 2008 bij NOTOX 's-Hertogenbosch

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Op donderdag 29 mei 2008 werd er tussen 15.30 uur en 18.00 uur een demonstratie gehouden door
de Anti Dierproeven Coalitie bij het bedrijf NOTOX b.v. , Hambakenwetering 7 to 's-Hertogenbosch.

Door personeel van de politie Den Bosch die ter plaatse zijn geweest tijdens de demonstratie werd na
van:
afloop nog een herkenning gedaan middels
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Kort versiag:
Demonstratie begon omstreeks 15.30 uur ander leiding van

De demonstranten waren erg aan het provoceren naar de beveiligingsdienst welke beg onnen te
lachen en daarna nog meer stof gaven om te provoceren. Om 18.00 uur stopte de demonstratie.

DE KORPSCHEF VAN DE REGIO BRABANT-NOORD,
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
AIVD referentie-nr
Datum
Prioriteit
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

13 Amsterdam Amstelland
33579-08
19 juni 2008
: Normaal
R13
AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
AFA demonstratie te Amsterdam 14-06-2008

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Aanleiding
Op zaterdag 14 juni 2008 heeft AFA Amsterdam een demonstratie georganiseerd op het Museumplein
van 13:00 uur tot 18:00 uur tegen racisme.
Vertoop demonstratie
De AFA demonstratie was door
aangemeld bij de gemeente als een statisch evenement.
Gaandeweg bleek echter dat men wel voomemens was om door de binnenstad van Amsterdam te
bewegen.
De demonstratie is rustig verlopen en er zijn geen aanhoudingen verricht.
Aantat deelnemers
Het aantal deelnemers dat vooraf door de organisatie zeif op 500 wend geschat, en door ons tussen
de 100 a 150 met een maximum uitloop naar 200, is blijven steken op ongeveer 110 personen.
Opvallend is dat er nu meer mensen aanwezig leken te zijn die normaal gesproken alleen bij
acties/demonstraties in het kader van dierenrechten activisme worden gezien.
Als deelnemers aan de demonstratie zijn herkend:
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De kraakactie en de daarop volgende debatten, zijn rustig verlopen.

De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Meldingsformulier
RID nummer en regio 26 KLPD
RID referentie-nr.
08/3310
AIVD referentie-nr
Datum
5 augustus 2008
Prioriteit
: Normaal
R26
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

AIVD, t. a.v. team
, dd.
Deelname Respectivoor Dieren aan anti-bont demonstratie

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:

Op 05-07-2008 heeft de actiegroep 'RESPECT VOOR DIEREN' deelgenomen aan een Anti- bont
demonstratie bij de winkel van Peisland to Wilrijk (BE). Tot nu toe is er bekend dat
as.111111111111/11111111111.1111111111111111111111111111111116een van de demonstranten was. Hij
gebruikte de hele actie de megafoon. De demonstratie is zonder incidenten verlopen.

DE KORPSCHEF VAN HET KLPD,
voor deze,
het Hoofd van de ID,

Informatierapport
Onderwerp Deelnemrs SHAC acties 19 en 20 feb. 2009
Aan RID
Aan

Aan

Aanwezigen:

Registratienummer
Infonummer
Team

0000000/01
1

Datum rapport
Rapporteur
Aantal bijlagen

9 maart 2009
0

Flyeractie tegen demo Voorpost to Maastricht
Qp 191ebrueri 2009,werd-er door
en drie nog onbekendeanderen tussen 17.00
u.uren 19.30 uur geftyerd op de.Tvla ,endirecte omgeving to MaastriOhttegen.VOorpost..

De Korpschef van de Regio Limburg -aid
Namens doze de Bureauchef Reglonale inlichtingendlenst

Antt.bont.deme to 'Maastricht 28 februarl 2009
Op 28 februari heeft zidh Wedertitri op het Stationsplein to Meat:4101.a eon groep- demenstranten
verZerneld. Pitrnaal betrorbotten groep van - TO petebberi.NOMPAI■was.een van de
organisetoren. Men heeftvanaf 14.$0 .o•pr gedemonttreerd
MaxAra, Bredestraat 2 to Maastricht,
Fur&Fashion, Stokstraat 1.6 to Maastricht Daarna is men near de Modezaak Enly van Rogmersdal,
gotegen aan de Stationeptreat 43 to Maastricht gelOpen -orivdeartegen de benWriduttrie to
demonstreren. Ometreeke 17.30 uur is Men hierrnee gestopt eri is-eenieder weer vertrokken..
Uit.onderzdek. near de demonstraties van 30 dedernber 2008 en 2.1anUati2009 is eeitaantal namen
bekend geworden- yap .domonstroptep_

De volledige.pettpotila yen de inthiddeis bekerld gewerden demenatreriten zijn:

Naam

Voornamen :

Geboren o
Wonende
Pleats

Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
AIVD referentie-nr
Datum
Prioriteit
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

13 Amsterdam Amstelland
36371-09
26 februari 2009
: Normaal
R13
AIVD, t.a.v. team
„la, dd. 26 februari 2009
Dierenrechtenactivisme

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Bij de SHAG demonstratie op het Beursplein to Amsterdam zijn op 23 februari 2009, de volgende
personen gezien:

De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
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voor deze,
het Hoofd van de RID,

MELDINGSFORMULIER
RID

: Limburg-Zuld

Datum

: 25 maart 2049

Rapporteur

: R24

Aan

: team

Ondeneerp

: anti bont en foie-gras demonstraties 30 december 2008, 2 januari 2009 en 28
februari 2009 te Maastricht

nummer:

09-021

Evaluatie

Ingevolge artkel 62 van de Wet Inlichtingen en Velligheldsdiensten deel ik het navolgende mede:
Anti-burnt demo 30 december 2008 en 2 Januar' 2009
dinsdag 30 december 2008 heeft er ear) anti-boat en anti foie-gras (ganzenlever) plaatsgevonden
te Maastricht.
De actie wend genitieerd door de actiegroep "Respect voor dieren".
Een van de dernonstranten betrof .111M111.11.
De demonstranten zijn vervolgens met twee- megafoens en enkele borden met teksten tegen de bontindustrie near bontwinkei Ma)siira, gelegen aan de Bredestraat te Ivlaastricht gegaan.
Dear heeft men ongeveer ciria kwartier met borden en protestgeroep door de rriegafoons, voor deze
winkel gestaan.
Daarna Is men door de Heggenstraat getrokicen, atwaar enkele restaurants liggen die foie-gran op de
inenukaart zouden hebben steam
Nadat de groep enige tild op de hoek st. Amorsplein 1 Heggenstraat heeft gestaan, is men vervolgens
weer vertrokken.
De demonstratie is zonder problemen voor de operibare orde verlopen.
Antt-bont demo 2 Januar' 2009
Tevens vond een zelide demonstratie pleats op vrijdag 2 Januar! 2009 te Maastricht.
Wederom verzamelde men op het Stationsplein to Maastricht. Een van de betrokkenen was wederom
iN111111111111111•111% die met de fiets arriveerde.
Nadat een zestat demonstranten ztch had verzameld, is men .eveneens met megatons, border) en
een spandoek near de Stokstraat gegaaremt dear te demonstreren tegen de bonthandel.
Daama is men weer bij de bontwinkel 141axiar`e gaan demonstreren.

Eon.z0vOide demenstraiit beet zi:Oh bij de,al aanwezigedernenstranten gevoegd.
Ornstreeks 15,30 vur is men geetopt met dernorietrere

Uit onderzoek near de demonstraties van 30 december 2008 en 2 januari 2009 is een aantal namen
bekend geworden van demonstranten.
De volledige personas van de inmiddels bekend geworden demonstranten ziIn:

Naam
Voornamen
Geboren. op
Geboren to
Wonende
Pleats

MELD NGSFORIVIULIER
RID

: Limburg-Zuid

Datum

: 9 April 2009

Rapporteur

: R24

Aan

: team

Onderwerp

: dierenrechten-activisrne

nummer:

09-058

Evatuatie

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en VelUgheldsdiensten deal ik het navolgende mode:
Op 28 februari 2009 heeft In Maastricht een anti-font demonstrate plaatsgevondert,
Er werd gedemanstreerd bij achtereenvolgens:
Bredestraat 2 to Maastricht
Matonara,
Stokstraat 16 to Maasbicht
Fur & Fashion,
Erny van Reijmersdal, Stationsstraat 43 to Maastricht
13ij daze anti-bont demonstratie is een 15-tai personen betrokken geweest.
Enkete dagen .eerder heart een groepje van 4 personenwaaronderailM111111
tegen de dernonatratte van Worpostop 1 triaert2009..
Tot nu toe zijn

Naam
Vbornamen
Geboren op
Wonende
Pleats.

gerdentificeerd:

geftyerd

De korpschef van de Regio Limburg -Zuid
Namens deze ie Bureauchef Regionale inlichtingendienst

1'

Meldingsformulier
RID nummer en regio 24 Limburg Zuid
RID referentie-nr,
09-91
AIVD referentie-nr
Datum
9juli 2009
Prioriteit
: Normaal
Rapparte.ur
R24.
AIVD, ta.v. team
Mn
, dd.
Telefonisch ingelieht
Onderwerp
Anti bont demonstrate Maastricht 9/6/2009 en anti dierenleed actie
10/05/2009 bil Circus Althof in Heerlen.
ingevolge artikel 62 van del,,Net Inlichtingen en VelligbeidSdiensten deal ik het voigende mede:
Aanvraag/ kennisgeviog met beirekidrig tot anti hont demo Maastricht;

De gemeente Maastricht verleende onder voorwaarden toestemming om deze dernonstratie te
houden.
Aanvrager Week te zijn:

DernOnstratle zaterdagli End 2009:
Op zaterdag 9 met 2009, omstreeks 12:30 our, verzameiden de deeinemers van de demonstrate voor
het .Stationsgebouw in Maastricht.
Er werd een wit spandoek meegevoerd waarop in diverse-Wien de naam Bont -Met een rOde.streep
erdoor.Was. argebeeld.
Voorts toondep de demonstranten een aantai posters met de atbeeldingen Van dieren -wearvan de.
huid was gestroopt..Dezeposters-waren voorzien van de navoigendeteksten:
Your Fur had a face,. Bont is mord,- Fur coati Fur no -skin of you back Tree good reasons not to buy
Fun
Door
werd enkele keren. gebniik gemaakt van een megaton.

sip

Tijciens de dernonstratie deden zich geen incidenten voor.
Demonstratie zondag 10 mei 2009 te Heerlen:

Liitopen.brOnnen bleek.dat Respect voor dieren een. oproep deed om actie ta voeren tegen
dierencircusin Heerlen.
Letterlijk tekst van de oproep:
"Actietegen dierendircusin Heerlen
ma, 0410512009 1021 Respect voor Dieren
Aktie Groep: respectvoordieren
Van: 10/05/2009 - 11:45
Tot: 10/05/2009 - 14:00
VVaar: CS Heerlen uitgang centrum
Email: respecvoordierenelive,be
Website: http://wmv.respebtvoordieren.ni
Contact:
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Wat?
Zondag 10 mei zullen we de street op gaan tegen het dierericircus Althoff. Daze
heeft zijn tent op geslagen in Heerlen. Hier zitten vele dieren opgesloten voor
het vermaak van het publiek dieren waaronder buffets, lama?s, kamelen, koeien
en andere dieren. Het- is belachelijk dat in deze tijd die dieren nog steeds hun
leVen tang onderweg zijn en trucjes riveter" doen. Ookdrodrnt de direCteur ervan
weer dieren als leeuwen to gaan ntrainen??.
Om kwart voor 12 spreken wij at bij de uitgang aan de centrumkant van Centraal
Station Heerlen. Om 12:30 beginnen we onze actie dan bij het circus (op het
Bekkerveld aan de Bekkerweg)oridersteund door flyers, spantioeken, fotoborrien en
megafoon(s):..De actie zal tot ongeveer 14.00 duren.
Korn oak en bat je stem boron tegen dit dierenleedl
?t Liefste als je even laat weten of je komt op respectVoordierengive.be dan
weten we hoeveel er mensen we:ongeveer kunnen verwachten.
Tot dant "

Op zondag 10 mei 2009 waren in Meal 13 dernanstranten aanwezig.

bezoekers van het circus reageerden diVers op de aanwezige demonstranten. Enkele bezoekers
maakten opmerkingen in de trent van "ga eens werken ezel" en weer anderen gingen een normaal
gespreiddiscussIe met de demonstranteri aan. De meeste passanten weigerclen de ult gedeelde flyers
aan te nernert. Voorts is gezien en gehoord dat enkele bezoekers niet het circus bezochten omdat zij
zich kennelijk onprettig voelden door het aanwezig zijn van de demonstranten.
Na afloop van de actie- liepen de deelnemers also groep in de richting van Heerlen Centrum.

DE KORPSCHEF VAN LIMBURG ZUID,
voor deze,
het Hoofd van de RID,

