RID nummer: 665/1999
MELDINGSFORMULIER
RID
Datum

: 15 Haaglanden
: 27 augustus 1999

Rapporteur • 15/116

: BVD, t.a.v. team
Aan
Onderwerp : demonstrate Groen Front d.d. 27 juni 1999
Evaluate
Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede.
Op zondag 27 juni 1999 heeft er te 's-Gravenhage een ludieke actie plaatsgebvonden van de
groepering Groen Front. De oproep aan de leden en aanhangers van de groepering was dat men
zich op rolschaatsen en skates zou verzamelen op het Centraal station.
De opzet was het bezetten van de rijbaan van de Utrechtstebaan. Zodoende zou men aandacht
krijgen voor de strijd tegen de auto en het verkrijgen van autoloze zondagen.
les verliep naar wens en met velen werd de rijbaan van de Utrechtsebaan gebruikt als
rolschaatsbaan.
Daar er in de stad meerdere grote evenementen plaatsvonden, oa Pasar Malam en Parkpop, kon
dit niet getolereerd worden. Men werd verzocht zich te verwijderen, doch men gaf daaraan geen
gehoor.
De politie Haaglanden is tot aanhouden overgegaan. De arrestanten werden in diverse bureau's in
de regio geplaatst.
Er zijn in totaal 89 mensen aangehouden. Velen wilden niet hun gegevens kenbaar maken.
, waarin alle namen
Hierbij is gevoegd een copie van een
staan vermeld van de aangehoudenen die wel hun gegevens wensten op de geven. Zij zijn met
een proces-verbaal heengezonden.

De korpschef van
-gio haaglanden,
namens deze het • d van de RID,
De Insnweuy van Politie

Telefonisch geInformeerd d d :

_

imimi=noliminliMMIMMOINMIllh

1801958.txt
Meldingsformulier
RID nummer en regio 13 Amsterdam-Amstelland
RID referentie-nr. 13 februari 2002
Datum
Rapporteur

R13

BVD, t.a.v. team
Aan
-, dd.
Telefonisch ingelicht
Aangehoudenen EUROTOP Brussel (2e)
onderwerp
Evaluatie
Ingevolge artikel 18 van de Wet inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
volgende mede:

Amsterdam. Kraakte samen met twee anderen in november 1997 een oude leegstaande
boerderijwoning in Diemen en werd toen omschreven als: "de nieuwe generatie
krakers". Kraakte op 18/06/2000
samen met 80 anderen perceel Kinkerstraat 1 to Amsterdam, nadat de Mobiele
Eenheid het pand had
een van de drie personen die nog in het pand zaten. Hij
opengebroken was
werd gearresteeras
NN-er, maar later na dactyloscopisch onderzoek geidentificeerd als 1111111111
dillillgaheeft 3 crim. antecedenten: 1998: art.141SR. (openlijke
geweldpleging in Rego
15), 1999: art. 141SR in Regio 15, 2000: art.138SR. (huisvredebreuk).
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1801958.txt

DE KORPSCHEF VAN DE REGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND,
voor deze,
het Hoofd van de RID,
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1907785.txt
Mel dingsformulier
RID nummer en regio 13 Amsterdam-Amstelland
RID referentie-nr.
23 oktober 2002
Datum
Rapporteur

R13

BVD, t.a.v. team
Aan
Telefonisch ingelicht
Ja, dd. 23 oktober 2002
Zitting
, Prinsengracht, 23 oktober 2002
onderwerp
Evaluatie
Ingevolge artikel van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
volgende mede:
Op woensdag, 23 oktober 2002 heeft er in de raadskamer aan de Prinsengracht een
zitting plaatsgevonden tegen
, met als inzet om hem in de
periode tot zijn eventuele
uitlevering aan Spanje weer "gedetineerd" te krijgen.
sympathisanten hebben in de aanloop (o.a. gedurende het kraakweekend in
Amsterdam) naar deze
zitting uitgebreid gefolderd met de oproep om demonstratief aanwezig te zijn bij
dit proces.
ongeveer 45 personen hebben zich geroepen gevoeld om
te ondersteunen in
zijn strijd.
Betrokkenen hebben met een aantal spandoeken voor de ingang van het
gerechtsgebouw gestaan. De
VRIJ, Spanje martelt, Justitie heeft bloed aan de
teksten luidden o.a.
handen. Aanwezig
waren onder andere:
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1907785.txt

DE KORPSCHEF VAN AMSTERDAM-AMSTELLAND
voor deze,
het Hoofd van de RID,
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Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
Datum

13 Amsterdam-Amstelland

Rapporteur

R131

Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluate

BVD, t.a.v. team
Neen, dd.

8 juli 2004,

"Ketchup-dames",

Ingevolge artikel 60 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
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Op woensdag, 23 juni 2004 heeft de zitting tegen de twee anonieme "Ketchup-werpers"
plaatsgevonden om weer tot hun vrijheidsbeneming to komen. Doze zitting werd bijgewoond
door een aantal sympathisanten, waaronder:

DE KORPSCHEF VAN AMSTERDAM-AMSTELLAND
voor deze,
het Hoofd van de RID,

Nr. 2227117/01

Informatierapport
Onderwerp

arrestanten AFA demo Den Haag 5 juni 2004

Aan RID
Aan

Aan

Operatienaam
Operatienummer
Registratienummer
Infonummer
Team
GAZO
Datum rapport
Rapporteur
Aantal bijiagen

27803
0000000/01
1
JA
3 september 2004
GO1

arrestanten van de AFA-demo in Den Haag op 5 juni 2004

LITIE
Regiopolitie Amsterdam Amstelland
Regionale lnlichtingen Dienst

Evaluatierapport openbare orde.
RID — rapportnummer
Evenement
Naam verzoeker
Politieregio, teamleenheid, dienst
Telefoonnummer

•
•

R13
Stop de oorlog in Palestina

:

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Naam verstrekker
: 24 juli 2006
Datum verstrekking
Verstrekkingcode
Betrouwbaarheidscode informatie :
Inhoud verstrekking
Op zaterdag 22 juli 2006 werd de demonstratie " Luid de
Noodklok, Stop de oorlog tegen de Palestijnen", gehouden.
Route:
De start van de demo vond pleats op het Beursplein, daama
werd via de Nieuwezijdsvoorburgwal. De Raadhuisstraat,
Mamixstraat, Stadhouderskade, PC Hoofdstraat, naar het
Museumplein gelopen.
De organisatie heeft de dag voor de demonstratie een
lokatiewijziging aangevraagd waardoor uiteindelijk
bovenstaande route is gelopen.
Organisatie:
De demonstratie was aangevraagd door de volgende
samenwerkende organisaties: NKP, UCP, NGO's, en de SP.
De organisatie had een eigen ordedienst.
Doel:
Doel van de demonstratie was aandacht vragen voor het
recente grootschalige offensief van Israel in de Gaza en ZuidLibanon. De organisatie wilde met name de Nederlandse
regering oproepen zich krachtig uit te spreken tegen de oorlog
tegen de Palestijnen.
Actualiteiten:
De week voorafgaande aan de demonstratie heeft Israel
herhaaldelijk Libanese doelen gebombardeerd als reactie op
de ontvoering van een Israelische soldaat en
bombardementen vanuit Libanon van de Hezbollah.
Bovenstaande was veelvuldig in de media.
Deelnemers:
De organisatie had in eerste instantie aangekondigd tussen
de 300 en 500 personen te verwachten. De donderdag voor
de demo gaven zij aan dat zij meer demonstranten
verwachtte, zo rond de 5000 personen. Het geschatte aantal
deelnemers is uiteindelijk 750 gebleken.
Onder de deelnemers is een tiental Marokkaanse jongeren
Verstrekkingrapport openbare orde
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onderkend welke niet voor ongeregeidheden hebben gezorgd.
Tevens zijn een tiental AFA- leden onder de demonstranten
gezien waaronder, all.111111111111111111111111111111111.1
MOW
Omstandigheden:
Het temperaturen was de afgelopen weken reeds tropisch (
rond de 30 graden), zo ook op de dag van de demonstratie,
echter zo rond 15.00 uur begon het zeer heftig to regen
waarcioor de demonstratie snel eindigde.
Sfeer:
Er heerste over het algemeen een rustige sfeer.

Goedgekeurd door leidinggevende RID

:

Datum en paraaf

Verstrekkingrapport openbare orde
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Meldingsformulier
RID nummer en regio
RID referentie-nr.
Datum

13 Amsterdam-Amstelland
26226/06
05/11/06

Rapporteur

R13

Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluatie

BVD, t.a.v. team
Ja, dd. 30 oktober 2006
Spreeksteen 'Michiel Smit'

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Op zondag 5 november 2006 heeft Michiel Smit van de politieke partij "Nieuw Rechts" een bezoek
gebracht aan het Oosterpark te Amsterdam. Michiel Smit zou daar om 13:30 uur op de Spreeksteen
een kort betoog houden.

Vooraf was bekend gemaakt dat het Comite Waakzame Biedermaenner op en rond de Spreeksteen in
het Amsterdamse Oosterpark een antifascistische manifestatie zouden houden. Dit uitte zich door
zittend op de spreeksteen een voorleessessie te houden. Zij gaven aan dat de manifestatie bedoeld
was als waarschuwing voor de gevaren die achter extreemrechtse politieke ideeOn schuilen.

Daarnaast waren er zo'n 30 AFA-A activisten, alien in het zwart gekleed.
411111111.111110111

Meldingsfomuilier
RID nummer en regio 13 Amsterdam Amstelland
RID referentie-nr.
AIVD referentie-nr
15/06/2007
Datum
: Normaal
Prioriteit
R13
Rapporteur
Aan
Telefonisch ingelicht
Onderwerp
Evaluate

AIVD, t.a.v. team
, dd.
Rechtzaak pampletten nijmegen

Ingevolge artikel 62 van de Wet lnlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
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Op 13 juni 2007 is bij de rechtbank aan de Prinsengracht een civiel hoger beroep geweest De zaak
die behandeld werd betrof de zaak tegen de staat over de posters en spandoeken mbt tot toenmalig
Minister Verdonk.
Op de site van Indymedia werd opgeroepen bij deze zaak aanwezig to zijn.
bezoekers van deze
zaak
zijn:

De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
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
30372-07
23 oktober 2007
: Normaal
R13
AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
AFA / Comite NVB-nee - demonstratie dd. 22/09/2007

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Aanleiding
Voor zaterdag 22 september 2007 waren diverse demonstraties aangevraagd door de Nationalistische
Volksbeweging (NVB) en de Anti Fascistische Aktie (Amsterdam) (AFA(A)).

Verloop demonstraties
De NVB demonstratie op het Surinameplein zou om 13:00 uur van start gaan. Rond 12:00 uur wordt
door de verkenning waargenomen dat AFA demonstranten zich om en nabij het Surinameplein
ophouden. Tevens worden er nabij het Surinameplein Ajacieden gesignaleerd. Rond 13:00 uur wordt
door de verkenning geconstateerd dat handschoenen en kappen aangetrokken worden door AFA
demonstranten en Ajacieden en dat zij met stokken in de hand !open richting het Surinameplein.
Geconstateerd wordt dat door AFA demonstranten en Ajacieden de confrontatie wordt gezocht met
NVB demonstranten. Op het Surinameplein wordt de sfeer grimmig en ontstaan er schermutselingen.
3 NVB demonstranten raken (Iicht)gewond en er worden aanhoudingen gepleegd onder andere
terzake mishandeling en belediging. Om 13:10 uur wordt het noodbevel van kracht en worden de
ongeveer 50 NVB demonstranten met een bus weggevoerd naar het treinstation WTC.
Na het wegvoeren van de NVB demonstranten blijven de AFA demonstranten en Ajacieden bewegen
tussen het Surinameplein en het Mercatorplein. De groep wordt uiteindelijk geschat op 150 tot 200
personen. Omstreeks 14:30 uur is de rust wedergekeerd en bevinden zich ongeveer 100 AFA
demonstranten op het Mercatorplein. De AFA demonstratie op het Mercatorplein verloopt verder
zonder incidenten en wordt omstreeks 16:15 uur beeindigd.
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Arrestanten
In totaal zijn zes personen aangehouden:

Deelnemers
Het aantal deelnemers van AFA wordt geschat op 150 tot 200 personen. Onder de deelnemers zijn

aaNisliminawartatwasiams

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

Nr. 2969482/01

RID Amsterdam-Amstelland, bijlage 1
AFA is actief in de regio Amsterdam-Amstelland. Daarbij gaan ze over de grenzen van wat wettelijk is
toegestaan.

Een aantal andere Amsterdamse activisten doet behalve aan AFA acties ook veel op het gebied
Respect voor Dieren. Zij zijn heel actiebereid en bereid geweld te gebruiken:
•
elal AFA, Iijkt geweld goed te keuren

2
Nr. 2969482/01

Grote acties AFA Amsterdam

Maart 2006:
houdt een demonstratie voor vrijheid van meningsuiting vanwege de
Deense cartoon rellen. Er komen rechtse activisten op af, die onder andere een viag van het Vlaams
Blok dragen. Zij kregen op hun beurt weer bezoek van 60 tot 70 AFA activisten die rechts van de Dam
en CS hebben geslagen. Leidend en slaand figuur was
die nauw samenwerkte met

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

13 Amsterdam Amstelland
32618-08
31-03-2008
: Normaal
R13
AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Aanleiding
Op zaterdag 22 maart 2008 vond van 13:00 tot 15:00 uur een demonstratie plaats onder de noemer
"Nederland bekent kleur" (NBK) op de Dam.
De organisatie van NBK heeft de demonstratie in diverse media als een anti-Welders demonstratie
aangekondigd. Tevens stelde de organisatie 1000 demonstranten op de been to kunnen brengen in
de aanvraag voor de manifestatie. Later schroefde de organisatie het deelnemers aantal op naar
enkele duizenden.
Verloop

De demonstratie is rustig verlopen. In totaal wordt het deelnemersaantal tussen de 700 a 800 geschat.
De Anti Fascistische Aktie (AFA) eveneens een autonome demonstratie georganiseerd die startte op
het J.D. Meijerplein en eindigde op de Dam. Deze autonome demonstratie waaraan ongeveer 50
personen deelnamen, werd gehouden, omdat men de standpunten van NBK voor de demonstratie
niet compleet achten.
personen die deelnamen aan de AFA
demonstratie
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De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
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
32994-08
28 april 2008
: Normaal
R13.
AIVD, t.a.v. team
Nee, dd.
Reclaim the streets - demonstratie

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Aanleiding
Op 5 april 2008 is in aanloop naar de "reclaim the streets- dagen" van 11 Vm 13 april 2008 in
Amsterdam gedemonstreerd. Zowel deze demonstratie als het weekend van 11 t/m 13 april 2008
worden in dit versiag geevalueerd.
5 april 2008
Op zaterdag 5 april 2008 vond de "kick-off" demonstratie plaats voor 'reclaim the streets".
Volgens de organisatie trok de demonstratie 200 mensen, de RID constateert dat ongeveer 80
personen aan de demonstratie deelnamen. Bij de demonstratie waren vier "Clolonels" verkleed als
militair en met waterpistolen aanwezig. De demonstratie is rustig verlopen. Collega's hebben de
houding van de demonstranten wel als provocerend ervaren en er is met vuurwerk gegooid. Er zijn
geen aanhoudingen verricht.
Deelnemers
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12 april 2008
Op 12 april 2008 vond een demonstratie plaats die op 11 april 2008 was aangekondigd bij de
gemeente van Amsterdam. De RID schat dat tussen de 200 a 250 personen hebben deelgenomen
aan de demonstratie. De volgende personen zijn
demonstrant

De demonstratie is op enkele incidenten na (spuiten van graffiti, duw en trek werk ter hoogte van de
ambtswoning van de burgemeester en de genoemde aanhouding) rustig verlopen.

De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
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.
Verloop demonstratie

De AFA demonstratie was
aangemeld bij de gemeente als een statisch evenement.
Gaandeweg bleek echter dat men wel voornemens was om door de binnenstad van Amsterdam te
bewegen.
De demonstratie is rustig verlopen en er zijn geen aanhoudingen verricht.
Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers dat vooraf door de organisatie zeif op 500 werd 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.
deelnemers
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De korpschef van van Amsterdam Amstelland,
voor deze,
het Hoofd van de RID,

