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0.2.e

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

102.e namens DHG - DROS - Afd Regionale Conflict en
Crisisbeheersing
maandag 1 juni 2020 11:48». $ 4
Demonstratie 2 juni 2020

Goedemorgen J?
Zoals zojuist zo telefonisch besproken hier de afspraken omtrent de demonstratie morgen 2 juni vanuit Kick Out
Zwarte Piet.

U bent voornemens om de demonstratie te houden op 2 juni 2020 van 18:00 tot 19:00 uur.
De locatie van de demonstratie is de Laan van Reagan en Gorbatsjov ( Koekamp ).
U geeft aan met 200 deelnemers te komen en zich te houden aan de Corona Maatregelen waaronder 1,5 meter
afstand voor de deelnemers onderling en tot overige publiek.
Er zullen meerdere spreker aanwezig zijn waaronder 102.e

ihili.dl.illil.il.hl.lee

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat bovenstaande akkoord is zodat wij de burgemeester van Den Haag
kunnen informeren.

Met vriendelijke groeten,

as

Senior GGP, Afdeling RCCB
Domein Evenementen & Demonstraties

Politie I Den Haag I DROS I RCCb
Katschiplaan 10, 2496 ZN, Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag

n-crisisbeheersi

werkdageA102.e
e-mat. 10.2.e @politie.nl

.t.1...l.Dat2age

olitie.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

kick out 1as lj
maandag 1 juni 2020 11 :58
DHG - DROS - Afd Regionale Conflict en Crisisbeheersing
Re: Demonstratie 2 juni 2020

oP%;
Duidelijk en klopt! Misschien nog goed om te noemen dat we in principe uitgaan van een max aantal van
300 deelnemers. We verwachten er 200.

Ateen!".arses.l komt niet hoor!

Groeten,

Op ma l jun. 2020 11:47 schreef DHG - DROS - Afd Regionale Conflict en Crisisbeheersing <conflict-en
crisisbeheersing.den-haag@politie.nl>:

Goedemorgen.Jee
Zoals zojuist zo telefonisch besproken hier de afspraken omtrent de demonstratie morgen 2 juni vanuit
Kick Out Zwarte Piet.

U bent voornemens om de demonstratie te houden op 2 juni 2020 van 18:00 tot 19:00 uur.

De locatie van de demonstratie is de Laan van Reagan en Gorbatsjov ( Koekamp ).

U geeft aan met 200 deelnemers te komen en zich te houden aan de Corona Maatregelen waaronder 1,5
meter afstand voor de deelnemers onderling en tot overige publiek.

Er zullen meerdere spreker aanwezig zijn waaronder"foetus
Graag ontvang ik van u een bevestiging dat bovenstaande akkoord is zodat wij de burgemeester van Den
Haag kunnen informeren.

Met vriendelijke groeten,

Senior GGP, Afdeling RCCB

Domein Evenementen & Demonstraties

Politie I Den Haag j DROS I RCCb

Katschiplaan 10, 2496 ZN, Den Haag

Postbus 264, 2501 CG Den Haag



@ conflict-en-crisisbeheersing.den-haag@politie.nl

r1@a

Werkdagen."f.smam
email.el@sote.al
------------------------- 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.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op
virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte
rnailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan
het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De
geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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102e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

o+ 3
dinsdag 2 juni 2020 15:23
'Kick Out'
RE: Demonstratie 2 juni 2020

on1ze
Ik heb onderstaande bericht ontvangen van de gemeente Den Haag, naar aanleiding van jouw laatste vraag omtrent
de aantallen op het Malieveld vandaag.

Wij hebben contact hierover gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat een exacte berekening,
helemaal op deze korte termijn, niet te maken is. Het kunnen voldoen aan de corona voorschriften is bovendien
afhankelijk van de wijze waarop u als organisatie de demonstratie organiseert. Met het aantal demonstranten dat u nu
verwacht (circa 700), zouden de demonstranten op het Malieveld met voldoende onderlinge afstand van elkaar
kunnen staan. De situatie zal gedurende de demonstratie gemonitord worden. Indien de toestroom van
demonstranten dusdanig groot zou zijn dat een situatie dreigt dat de onderlinge minimale afstand van 1,5 meter niet
meer gehandhaafd kan worden, dan zal hierover met u als organisatie conform afspraak direct in contact worden
getreden. Hetzelfde geldt uiteraard, indien om een andere reden de coronavoorschriften overtreden (dreigen) te
worden.

Groetenlsae
Van: Kick Out [mailto.102e i]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13.00
Aan: 102s l@politie.nl>
Onderwerp: Re: Demonstratie 2 juni 2020

oPee.
Nog even overlegd.

We ontvangen toch heel erg graag de officiële kennisgeving en een richtlijn/inschatting over het maximum
aantal mensen op het Malieveld na aftrek toezicht/1.5 meter afstand/ podium etc.

Wij zullen jullie goed op de hoogte houden van de aantallen die we verwachten, maar willen wel concreter
weten waar we aan moeten denken en vanuit kunnen gaan.

Dank!!

Groet,

"Op di 2 jun. 2020 12:54 schreeflift.on"moslpolitie.nl>:

Hoi"#?

Wij hebben elkaar telefonisch gesproken inmiddels en jullie zijn akkoord met de voorwaarden van de
burgemeester.

Groeten"s. politie eenheid Den Haag



van: Kick Out "0
2° f>

Verzonden op: dinsdag 2 juni 2020 11:45
Aan: ""02e @politie.nl>
Onderwerp: Re: Demonstratie 2 juni 2020

sm.
Dank voor je bericht.

We gaan akkoord met de afspraken, mits we een antwoord kunnen krijgen op de vraag over de inschatting
vanuit politie/gemeente hoeveel demonstranten op het Malieveld terecht kunnen binnen de huidige corona
maatregelen. Dan weten we waar we aan toe zijn en of dit overeenkomt met het te verwachten aantal
deelnemers.

Groet,

"a>

Op di 2 jun. 2020 10:41 schreef?s

oma

[politie.nl>:

Zoals zojuist besproken is de burgemeester akkoord met de demonstatie vandaag 2 juni 2020, echter worden hier
wel een aantal voorwaarden aangesteld welke ik zal benoemen:

- Een ieder dient zich te houden aan de 1,5meter afstand regel. Als organisatie zijn jullie verantwoordelijk hier zorg
voor te dragen. Er is vanuit de organisatie aangegeven dat er een orde dienst aanwezig is, die ruim voldoende zal
zijn en die er voor zorgen dat elke deelnemer zich houdt aan die 1,5 meter regel afspraak. Er zullen indien mogelijk
markeringen op de grond worden aangebracht om deze 1,5 meter duidelijk zichtbaar te maken.

- De gemeente stelt 1000 mondkapjes beschikbaar. deze zullen door jullie als organisatie op gepaste manier
worden uitgereikt aan de deelnemers, deze zijn beschikbaar voor de organisatie vanaf 17:00 uur thv het
pannenpaviljoen.

- De Locatie van de demonstratie is aangepast in het Malieveld in Den Haag.

- We werken met 1 richting verkeer bij het aankomen en weg gaan van de demonstratie. Bij het aankomen zullen de
deelnemers vanuit de centrum zijde aankomen ( CS, Koekamp, Tournooiveld ), bij het weggaan zullen de
deelnemers lopen via de zijde rijksweg, Haagse Bos. Elke deelnemer zal zich hier aan houden.

- Als organisatie denken jullie na over het volgende. wanneer tijdens de demonstratie blijkt dat de aantallen
deelnemers dermate groot zijn dat de Corona Maatregelen niet meer te handhaven zijn en er berichten vanuit de
autoriteiten komen dat het niet meer verantwoordelijk is om de demonstratie door te laten gaan, hoe gaan jullie dit
als organisatie communiceren naar de deelnemers.

- De gemeente plaatst matrix borden waarop de 1,5 meter regel zal worden getoond zodat het voor een ieder
duidelijk zichtbaar is.

Graag ontvang ik van jullie zo spoedig mogelijk een akkoord op bovenstaande afspraken. Indien wij dit hebben
ontvangen zullen wij de burgemeester van Den Haag informeren dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden
voor deze demonstratie.
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Met vriendelijke groeten,

• J

Senior GGP, Afdeling RCCB

Domein Evenementen & Demonstraties

Politie I Den Haag I DROS I RCCb

Katschiplaan 10, 2496 ZN, Den Haag

Postbus 264, 2501 CG Den Haag

@ conflict-en-crisisbeheersinq.den-haag@politie.nl

r102e 7

wer«sosenl??os-klissed
e-malol@essenl

-------------------------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.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op
virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte
mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet
aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De
geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

e----..-.

------------------------- 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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Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op
virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte
mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan
het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De
geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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0.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1o2
dinsdag 2 juni 2020 15:23
'Kick Out'
Kennisgeving demonstratie 2 juni 2020

Goedemiddag ,

Zoals eerder besproken stuur ik u de bevestigingsmail:

Soort gebeurtenis W.O.M.
Nadere beschrijving Kick Out Zwarte Piet
Aanvang 2juni2020
Einde
Doel
Petitie
Verzamelplaats

18:00 uur, einde 19:00 uur.
Aandacht voor politiegeweld (USA)
Nee
Malieveld

Richtlijnen demonstratie/manifestatie
- 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 de Politie.

U komt met : 750 personen

De volgende attributen worden door u meegenomen: Vlaggen, spandoeken, geluidinstallatie en podium.

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie ordelijk en
veilig te laten verlopen:

Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
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 {zoals bijvoorbeeld
bezemstelen en vlaggenstokken). De teksten/uitingen op de spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen 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 eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
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 en/of
gebruikt.
De organisatie zorgt dat deelnemers aan de demonstratie geen gezichtsbedekking in de vorm van sjaals,
helm / bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking dragen
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, olien, kaarsen, fakkels ed.

De organisatie zorgt dat tijdens de manifestatie/demonstratie geen verboden tekens {zoals bijv. Swastika teken,
hakenkruis, SS rune-teken, wolfsangel) op welke wijze dan ook zichtbaar gemaakt c.q. meegevoerd worden

De burgemeester heeft de volgende voorwaarden extra gesteld aan deze demonstratie vanwege het Corona virus:

Een ieder dient zich te houden aan de 15 meter afstand regel. Als organisatie zijn jullie verantwoordelijk hier
zorg voor te dragen. Er is vanuit de organisatie aangegeven dat er een orde dienst aanwezig is, die ruim
voldoende zal zijn en die er voor zorgen dat elke deelnemer zich houdt aan die 1,5 meter regel afspraak. Er



zullen indien mogelijk markeringen op de grond worden aangebracht om deze 1,5 meter duidelijk zichtbaar te
maken.
De gemeente stelt 1000 mondkapjes beschikbaar, deze zullen door jullie als organisatie op gepaste manier
worden uitgereikt aan de deelnemers, deze zijn beschikbaar voor de organisatie vanaf 17:00 uur thv het
pannenpaviljoen.
De Locatie van de demonstratie is aangepast in het Malieveld in Den Haag.
We werken met 1 richting verkeer bij het aankomen en weg gaan van de demonstratie. Bij het aankomen
zullen de deelnemers vanuit de centrum zijde aankomen (CS, Koekamp, Tournooiveld ), bij het weggaan
zullen de deelnemers lopen via de zijde rijksweg, Haagse Bos. Elke deelnemer zal zich hier aan houden.
Als organisatie denken jullie na over het volgende, wanneer tijdens de demonstratie blijkt dat de aantallen
deelnemers dermate groot zijn dat de Corona Maatregelen niet meer te handhaven zijn en er berichten vanuit
de autoriteiten komen dat het niet meer verantwoordelijk is om de demonstratie door te laten gaan, hoe gaan
jullie dit als organisatie communiceren naar de deelnemers.
De gemeente plaatst matrix borden waarop de 1,5 meter regel zal worden getoond zodat het voor een ieder
duidelijk zichtbaar is

Graag ontvangen wij per email een bevestiging dat bovenstaande afspraken zijn ontvangen.
Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
• 3
Senior GGP, werkvoorbereiding RCCB

o
Senior GGP, Afdeling RCCB
Domein Evenementen & Demonstraties

Politie I Den Haag I DROS I RCCb
Katschiplaan 10, 2496 ZN. Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
@conflict-en-crisisbeheersin .den-haa
T10.2.e

Werkd-0.2:e
e-mat.1%? eootai

olitie.nl
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AANVRAAG BIJSTAND/ ONDERSTEUNINGgLrE
RCCB verstuurt dit formulier naar Preparatie & Operationeel Beheer Landelijke Eenheid

Formulier zo volledig mogelijk invullen.
Verlichte yelden zijn gangegeyen_meteen blauwe kleur

ALGEMENE GEGEVENS
Datum aanvraag
Datum inzet
lnzettijden (exclusief reistijd)
Onderwerp/ evenement
Toestemming eenheidsleiding
2.5 ATVV afgegeven
SGBO
Naam HON (bij SGBO)
Operationele briefing vooraf
Datum. tijdstip en locatie operationele briefing
(voorbespreking commandanten)

Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Tijd: 18:00 -- 19:00 uur
Locatie: Laan van Reagan en Gorbatsjov

GEWENSTE BIJSTAND/ ONDERSTEUNING

KWALITEITSGROEPEN Aantal Wat Overige opmerkingen

ME Kies een item. Kies een item.

BE Kies een item. Kies een item.

AE Kies een item. Kies een item. ,.

TE (Bratra) Kies een item. Kies een item.

OG Kies een item. Kies een item.

VE Kies een item. Kies een item.

Beredenen 10.2.4 1 ME groep - -

ME hondengroep Kies een item. Kies een item.

Speur Specialistische Dieren Kies een item. Kies een item.
=

TEV Kies een item.
EV Kies een item.
Spotters Kies een item. Kies een item.

Anders, namelijk

LOSSE KWALITEITEN Aantal Wat Overige opmerkingen

ME Kies een item. Kies een item.

BE Kies een item. Kies een item

AE Kies een item. Kies een item.

OG Kies een item. Kies een item.

VE Kies een item. Kies een item.

ME hondengroep Kies een item. Kies een item.

Anders, namelijk



"Wij zorgen dat C2- support contact opneemt met de aanvrager

COMMAND & CONTROL
SUPPORT Aantal Wat Overige opmerkingen

Mobiele commando faciliteiten Kies een item.
Camera- Video ondersteuning Kies een item.
Video- voertuig Kies een item.
Tijdelijke plaatsbepaling Kies een item.
Landelijk Operationeel Netwerk Kies een item. -

(LON)
Anders, namelijk
Wil voor maatwerk contact met Kies een item.
C2- support' ..

OVERIGE AAN TE VRAGEN Overige
ONDERSTEUNING Aantal Wat opmerkingen

Vaartuig Kies een item. Kies een item. ...
ANPR Kies een item. -
VRT voertuig Kies een item. nte

Waterwerper Kies een item.
Motorrijders Kies een item. Kies een item.
Luchtvaartondersteuning Kies een item.
Landelijk Team Onderwater Kies een item.

--

Zoekingen (LTOZ)
Basis Politie Zorg (BPZ) Kies een item. Kies een item.

"" Aangeven met/ zonder personeel

BIJZONDERHEDEN INZET

Onderstaand schema alleen in vullen bij verschillende
opkomstlocaties inzet tijden e.d.

Klik hier als
u een datum
wilt
invoeren.
Klik hier als
u een datum
wilt
invoeren.
Klik hier als
u een datum
wilt
invoeren.
Klik hier als
u een datum
wilt
invoeren.
Klik hier als
u een datum
wilt
invoeren.



Wat is de inzet van de eigen eenheid? ..

a4 "

1 OC + toegevoegd lokaal
{dit is de inzet tot nu toe. Het sgbo beslist verder over mogelijke opschaling)

Voorwelke gebeurtenis/welk evenementwordt bovenstaande inzetgevraagd?
Motiveerdeaanvraag en vermeldvoorwelk probleemen taak de inzet wordtgevraagd.

Wat is
het
probleem
2

Naar aanleiding van de ongeregeldheden in de Verenigde Staten heeft de organisatie
KOZP (Kick out zwarte piet) een demonstratie aangevraagd: "Aandacht tegen politie
geweld (USA)".
Manifestatie is bedoeld om solidariteit te uiten met de demonstranten in Amerika ma
ook aandacht te vragen voor racisme en politiegeweld in Nederland. Er wordt
verwezen naar de dood van Mitch Hendriques vijf jaar geleden en de arrestatie van
anti-zwarte piet activist Jerry Afriyie in Gouda in 2014. 10.2•

Overige opmerkingen

De aanvraag voor de demonstratie is 30 personen maar of dit stand gaat houden is de vraag. Overige
items die meespelen zijn mogelijke onrust in de Schilderswijk. Het verloop van de demonstratie in
Amsterdam vandaag om 17:00 uur en de aansluiting van AFA.

Deze ochtend is besloten om de maatregelen te organiseren vanuit een SGBO.

GegevensCCBaanvrager9&S&" g,
~•.. '; ··.··
e g3/

Eenheid Den Haag
Naam 10.2.e 1
Functie Operationele zaken stad Den Haag

Telefoon 10.2.e 1
E- mail adres 102.e @politie.nl

SGBO is in opstartende fase
M#%5.98%2.31

Naam
Functie
Telefoon
E- mail adres





3



0.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Met vriendelijke groet,

J

maandag 1 juni 2020 12:34
s

FW: ... Vervolg Black Lives Matter
schermafdruk van immo» png: Schermafdruk van l?dl

. ng; Schermafdruk van 0.2.d png·
])2d [Jdm''
lilfhdililddhihhhshichaddinisi~hhilfikhlhTiusoil.hè±eigJd

Operationeel Expert lntelligence
Officier van Dienst Informatie
DRIO

Politie I Eenheid Den Haag

Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 0900-8844
Email: 102s l@politie.nl

va.ar "3
Verzonden op: maandag 1 juni 2020 11:22
Aan: '0.2.e ,DHG - DROS - Afd Regionale
Conflict en Crisisbeheersing I0.2e.Il.thiolloll"hiwiludllll.l.e.we
,LEE - DLIO - Team Real Time Intelligence Center - Operations OVDI ,LEE - DLIO - Team
Informatieknooppunt Korpsleiding "02s ,'OVD-IKMAR' ,DHG - DRIO 
Informatieknooppunt Den Haag-Centrum ,DHG - DRIO - Inlichtingendienst ,DHG - DROS - Team Bewaken
en Beveiligen - 0PC0 12s k

Onderwerp: ... Vervolg Black Lives Matter

Sitrap
... Vervolg Black lives Matter
06:05 uur - 2 mails van Ov-I zondag late dienst l02e in mailbox omtrent BLM. Verzoek om de monitoring uit
te zetten. Mail doorgezet aan 102€.

06:35 uur - OvD-1AElO2 gebeld; zij gaf aan dat ze zich nog in moet lezen. Ze gaat het oppakken en
terugkoppeling volgt zsm.
07:30 uur - Tijdens landelijke CC geeft OvD-I AD aan: nog geen aanvullende info ten aanzien van de BLM demo tbv
DH. 2 demo's AD zouden plaatsvinden op het Museumplein en de Dam, deze worden waarschijnlijk samengevoegd.
07:45 uur - Opco AB 102° bij gesproken.
07:55 uur - Nog geen antwoord van IP?s op de mail, verzoek bij OPCO RTIC 1PO2° neergelegd om de monitoring tot
nader orde nog even aan te houden.
08:30 uur - HOvD I02verzoekt om een briefingsdia op te laten maken tbv alertheid coll aan de BT's, uitgezet bij het
RIK [verzoek om terugkoppeling]
09:02 uur - OvD-IRD belt, vraagt zich af of er inmiddels een landelijke monitoring gestart is. Ik gaf aan dat ik wel
gelezen heb in de UP van afgelopen weekend dat l?dat wel geopperd heeft maar dat de uiteindelijke uitkomst
een Haagse monitoring is, daar wij de ambassade van USA hebben. RD gaf aan dat zijn Osint medewerkers ook wat



onrust op social media zien. Ik heb aangegeven dat ik de Ov-I LE ga bellen met het verzoek om het landelijk ook op
te pakken.
09:05 uur -Ov-IL I02sgebeld, hij geeft direct aan dat er waarschijnlijk geen akkoord komt op een landelijke
monitoring, maar hij gaat de vraag uitzetten.
09:08 uur -IP? belt terug, inderdaad geen akkoord. Men gaat een monitoring oppakken zodra er daadwerkelijk
grote demo's/ rellen ontstaan.
09:11 uur - OvD-IRD laf@] en AD ikg. AD geeft mee, definitief 1 demo op de dam om 13 uur geen SGO.
09:12 uur -JO«geeft aan dat hij op l02d een bericht gevonden heeft waarin men oproept om morgen om 18 uur
ergens te demonstreren in DH, exacte locatie volgt nog. De oproep zou zijn gedaan door KOZP OH.
09:20 uur - Mail met printscreens vanlP?ontvangen
09:25 uur - TOOI O2] ikg en mail met oproep doorgestuurd.
09:27 uur - 10.2.e gebeld, neemt niet op
09:30 uur - 0.2.e belt, vraagt zich af wat de stand van zaken is ten aanzien van de monitoring.
Aangegeven dat het RTIC de monitoring nog doet daar ik nog geen terug koppeling van IP?e heb.
09:34 uur - HIN 0Af gebeld, voicemail.
09:35 uur - Hoofd Paci O e gebeld, voicemail ingesproken en sms gestuurd.
09:40 uur - 0sint jt02.e ']gebeld, situatie voorgelegd. Hij heeft zijn piket aan l02s doorgezet en
gaat hem kennis geven tbv monitoring. Aangegeven dat de monitoring evt kan stoppen als ik bericht heb van IP?e
09:58 uur - Gebeld door RCCBE.2.e )l, hij geeft aan dat er goed contact is tussen RCCB~en de aanvrager van
de demo KOZP. Men wilt met 200 man naar het Malieveld / Koekamp komen echter heeft l0.2. aangegeven dat het
max van 30 man nog steeds geldt...
10:05 uur - Opco ABB gebeld ivm sitrap.
10:07 uur - HOvD 0.2.e gebeld, geeft aan terug te bellen
10:10 uur -102e gebeld, hij geeft aan datl geen piket heeft en dat hij de Hin is ipvl?° [.Ale info
ook naar hem gemaild, hij gaat contact opnemen met Justin tbv de monitoring.
10:20 uur-~belt terug, sitrap meegegeven. Hij geeft aan dat het waarschijnlijk een SGBO gaat worden.
10:48 uur - Mail vanl?s< ontvangen, hij is reeds 45 min aan het monitoren. Aan J02opco RTIC doorgegeven dat
hij de monitoring kan stoppen.
11:00 uur -E:}elt terug, hij beaamd geen piket te hebben. Ik heb m wel bij gesproken, hij leest zelf het UP mee
hoeft geen info van ons te ontvangen.
11:19 uur - Gebeld door 102.e l, de demo van morgen is een SGBO geworden.
Met vriendelijke groet,
• 4
Operationeel Expert lntelligence
Officier van Dienst Informatie
DRIO
Politie I Eenheid Den Haag
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Oen Haag
T 0900-8844
Emnat: 192· l@politie.n!

va:1#fis
Verzonden: maandag 1 juni 2020 09:55
Aan:12s 3
Onderwerp: FW: monitoring
ermee
Zou jij deze op willen pakken?
zoals besproken met l02es
Met vriendelijke groet,a- 3
Operationeel Expert lntelligence
Officier van Dienst Informatie
DRIO
Politie I Eenheid Den Haag
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag

2



T 0900-8844
Email: 102° i@politie.nl
van: 102e Namens DHG - DRIO - OvD-I
Verzonden: maandag 1 juni 2020 06:11
Aan: 102s l@politie.nl>
Onderwerp: FW: monitoring
ome
Zou jij deze zsm op willen pakken?
Gaarne een leesbevestiging.
Bvd!
Met vriendelijke groet,a· j
Operationeel Expert lntelligence
Officier van Dienst Informatie
DRIO
Politie I Eenheid Den Haag
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 0900-8844
Email: (0.2.e

mmm".-r=:
Goedemorgen
Een heel fijne dag en een verzoek vanuit Binnenstad:

FB-oproep komst naar DU, dinsdag 02 juni as

22.40 uur- Gebeld door Evenementenloket"Pi • Hij geeft aan dat er op Facebook een oproep wordt
gedaan om as dinsdag naar Den Haag te komen, nav het politiegeweld in de USA.

Evenementenloket gaat morgen, 01 juni 2020, met de organisator in gesprek.

TE DOEN: Verzoek van"si l morgen, 01 juni 2020 starten van een monitoring op deze zaak.

Contactpersoon voor ovD-1 is lhiffe.-somma.ê
"iiheef de Vroeg/'belast. Hem afzonderlijk een mail gestuurd met afschrift LJP.

Met vriendelijke groet,
1o2
Operationeel Expert lntefligence
Officier van Dienst Informatie
DRIO
Politie I Eenheid Den Haag
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T0900-8844
Email-102sensus..nasaara..sa.as.ace#mmo@politie.nl
Van:_~0_2_.e __.
Verzonden: maandag 1 juni 2020 06.07
Aan: DHG - DRIO - OvD-1 40.2.aas.sa.saaaesasi@politie.nl>
Onderwerp: monitoring
Vannacht geen bijzonderheden rnbt de monitoring nav onrust VS
Gr
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102e

Van:
Verzonden:
Aan:

oa. j
maandag 1 juni 2020 1523

Beste allemaal,

Voor morgen hebben we redelijk wat uitzoekwerk.
Misschien lukt niet alles maar ik vraag wel alles uit.

Overzicht risicolokatiesh<iteam-mmulIndien mogelijk een overzicht
maar ook ingetekend op kaart
Overzicht risico personen (welke personen kunnen we verwachten en welk risico kennen wij voor hen
Overzicht van alle organisaties (zowel bevestigd als verwacht aan te sluit@e)
Sentiment, zowel social media als in de wijk. Er is onrust in de wijken l024 dus daar
graag zicht op. HHN heeft de wijkagenten onder de lijn, die geven ook: input op sentiment
Terugkoppeling van het verloop van demo in Amsterdam
Alertheid op eventuele onrustgevende incidenten in de regio die als versneller kunnen werken, aanhoudingen
met verzet bv, filmpjes van de politie die kunnen worden geframed.
Duidelijkheid over het programma (sprekers zouden vrouwen zijn en de naam van 102s
wordt genoemd. Als daar bevestiging over kan worden gevonden, dan graag. .__ __,

r= Als r;;ico's zijn aangedukt

Zometeen verschijnen in het LJP de notulen van ons overleg. Graag die lezen en op basis van die gegevens verder
verdiepen.

Morgen om 11.00 uur is er een conference call. Daarvoor graag om 10.30 de laatste stavaza.
Om 1600 het 1 e stafoverleg en dan zijn wij om 1530 operationeel op de Yp.

@l02s graag kijken naar de inzet tijden van de collega's gecombineerd met de wens voor info om 10.30.
Mogelijkdat het RIK vannacht/morgenvroeg een en ander voor ons kunnen betekenen zodat PACI niet te lang dvb
krijgt? Ook vanavond graag een beeld rond 1900 en 2200 oid.

ome
2·
Teamchef C

Politie [ Den Haag { DROS [ ABB

The Hague Police [ Protection and Security Division

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

1102e

era+ 10.2.e [@olie n!



e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

?· i
maandag 1 juni 2020 21 :43

RE: Vragen ARAF tb.v. HOPS

Hoi,
Deze geef ik mee aan de HOPS morgen

a
TeamchefC

Politie I Den Haag I DROS I ABB
The Hague Police I Protection and Security Division

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

110.2e
mal10.2.e [@politien!

Van:l%kifsm"omsll
Verzonden: maandag 1 juni 2020 19:21
Aanjl0.2:e !._ _
ccm?- 3
Onderwerp: Vragen ARAF t.b.v. HOPS
Urgentie: Hoog

Hor 102

Vanuit het Cluster OO&V van de DRIO zouden wij graag onderstaande vragen gesteld willen zien aan de eventuele
aangehouden verdachten tijdens het SGBO van morgenmiddag:

1. Waarom ben je naar de demonstratie toe gegaan? (zicht krijgen op de beweegredenen)
2. Hoe heb je kennis van de demonstratie gekregen? (zicht krijgen op eventuele informatiebronnen)
3. Met wie ben je naar de demonstratie toe gegaan? (zicht krijgen op eventuele netwerken)
4. Op welke wijze werd je door de organisator van de demonstratie geïnformeerd over het verloop van deze

demonstratie? (zicht krijgen op de communicatiewijze)
5. Aan welke demonstraties heb je in het verleden deelgenomen? (zicht krijgen op de mate van activiteit van het

subject en eventuele groeperingen waarbij het subject aangesloten is)

Waarom?
Middels bovengenoemde vragen kunnen wij als DRIO onze informatiepositie rondom de subjecten en bijbehorende
groeperingen versterken.
Misschien nog wel belangrijker; met deze informatie kunnen wij de operatie uiteindelijk voorzien van betere geduide
informatie, waarmee sturing gegeven kan worden aan het operationele politiewerk.

Wij denken dat het stellen van bovengenoemde vragen niet heel veel extra tijd kost voor de desbetreffende
rechercheurs.
Daarnaast geeft het de rechercheurs ook contextinformatie in hun zaak.

Zou jij dit kunnen inbrengen tijdens het eerstvolgende stafoverleg?
Ben benieuwd naar de reactie van de HOPS!

Groet,



Operationeel Specialist A -- Intelligence
Hoofd PACI SGBO staf 5

Politie Eenheid Den Haag I DRIO I Cluster OO&V
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
71o2c ]

werkdagen. 10.2e ]
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0.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hoi,

102
maandag 1 juni 2020 21:51
o?·
FW: Sgbo dh, tbv ambassadeur

)

Wil een van jullie morgen even contact leggen met deze collega?

cr12e

J
Teamchef C

Politie I Den Haag I DROS I ABB
The Hague Police ] Protection and Securty DNvision

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

r102e ]
Emal10.2.e @politien

Van: f"0_.2.:_e __.J

Verzonden: maandag 1 juni 2020 15:52
Aan:102s
Onderwerp: Sgbo dh, tbv ambassadeur

as

Ik las dat jij in de staf zit van lPZ l. Ben jij dan nu ook de hin van het sgbo van morgen?
Zou jij het informatie knooppunt domein bewaken en beveiligen op de hoogte kunnen houden of mee
kunnen nemen in de info?
Wij hebben de taak de NCTV op de hoogte te houden van eventuele dreigingen rondom de ambassade,
residentie en consulaat van de USA. Daarbij is de ambassadeur van USA, dhr Hoekstra een persoon die
beveiligd wordt door de DKDB. Dan kunnen wij die club ook op de hoogte houden.

Ik kreeg vanuit de NCTV te horen dat er vandaag ook politicie gaan spreken (Jette). Baudet was in eerste
instantie ook van plan, maar week hiervan af. Wellicht dat dit morgen ook het geval is. Mocht ik hier meer
over horen, dan laat ik het je weten. Mocht jij ook hier kennis van dragen, kan je ons dan meenemen?

Met vriendelijke groet,

oas ]
Operationeel Expert lntelligence i.o.

Politie I Landelijke Eenheid I Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DUO)
IK DB&B, Team Dreigingsinformatie



Bezoekadres: Noordwal 4, 2513 EA's-Gravenhage
Moa> ]
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0.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 1juni 2020 23.32
: ma«zes

Overzicht mbt demonstratie KOZP 02-06-20
KOZP lnformatierapport.docx

Goedenavond heren,

Zoals gevraagd vanuit het SGBO een kort overzicht mbt de demonstratie van morgen. Het beschrijft de hoofdlijnen
zoals vanmiddag in het stafoverleg besproken, het sentiment in zowel de wijken als online en een korte weergave van
het verloop van de demo van Amsterdam en de maatschappelijke discussie die daarop is gevolgd.

Fijne avond en welterusten.

cr1%?s

102·

Teamchef C

Politie I Den Haag I DROS I ABB
The Hague Police I Protection and Security Division

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

1102.e ]

eman 102



0 .e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

a· ia
dinsdag 2 juni 2020 11.51

r??:
RE: verloop demonstratie

Hoi,
Dat kan maar dan is het wel handig dat wij eerst kijken of er daadwerkelijk die oproepen te horen zijn op beeld.
Anders is er voor de HOPS niet heel veel te beoordelen.
Dus graag de beelden opzoeken en veilig stellen

as

Teamchef C

Politie I Den Haag I DROS I ABS
The Hague Police ] Protection and Secunty Division

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

1102e 3j

mal10.2.e [@pooi«tienl

van: 1o2e
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 11:17
Aan:lhf.oaa-""massaal
Onderwerp: FW: verloop demonstratie

Hieronder staat dat zwarte piet is racisme live uitzond op Youtube, Dat daar opgeroepen werd tot geweld tegen politie
en blanken.
Wordt dit door de HOPS nog uitgelopen?
En wellicht kunnen we vanavond ook scherp zijn op de kanaal als zij wellicht weer gaan uitzenden?

van:Neme
Verzonden: maandag 1 juni 2020 20:459"" m..__c:=_ r-
Onderwerp: FW: verloop demonstratie

Goedenavond,

Ter info:
Onderstaande mail krijg ik zojuist gedeeld vanuit Amsterdam.
Informatie over het aantal deelnemers en de deelnemende partijen/organisaties.

Met vriendelijke groet,

2. 2
Officier van Dienst Informatie
Operationeel Expert lntelligence

Politie I Oen Haag I Dienst Regionale Informatie Organisatie



Katschiplaan 10, 2496ZN Den Haag
Postbus 264, 2501CG Den Haag
0 102e

7,%% +~1.e 7@politie.nl

van:12· %

Verzonden: maandag 1 juni 2020 20:41
Aani0.2.e ~i@::.IB:..o;:;;l;::::it;;;::ie=.n=I'-> _
cc:J? l@ooltüe.nt>
Onderwerp: RE: verloop demonstratie

ze

Volgens de "onofficiële" telling hebben er ongeveer 14.000 demonstranten deelgenomen aan de demonstratie op de
Dam.

In de bijlage gevoegd foto's Dam.
Foto Dam 1 kort voor aanvang Demonstratie
Foto Dam 2 bij aanvang Demonstratie.
Op de CCTR-camera's is op het moment van aanvang Demonstratie te zien dat nog velen onderweg zijn naar de
Dam.

Op verzoek van I0.2.e heb ik navraag gedaan bij het wijkteam.
Deelnemende • anisaties·

0.2.a

Met vriendelijke groet,

" enspec eur 7 Operationeel Expert lntelligence

Officier van Dienst Informatie

Politie I Amsterdam I DRIO I Regionale Informatie
Real Time lntelligence Center
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 Amsterdam
Kamer 3.44 (Operationeel Centrum)

gT .0.2.e l

van: 1as ij
Verzonden: maandag 1 juni 2020 19:33
Aan:"kfaaase@politie.n!>
Onderwerp: verloop demonstratie

Hoi 102°

2



Mocht jij van het verloop van de demonstratie een afloopbericht oid versturen, zou jij mij dan in de berichtgeving
willen meenemen?
Vergeet ik je net te vragen,
Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groet.

z-
Officier van Dienst Informatie
Operationeel Expert lntelligence

Politie I Den Haag I Dienst Regionale Informatie Organisatie

Katschiplaan 10, 2496ZN Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
2 +10.2.e
102e
En 102e

• J
i@oolitienl
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(POLITIELOGO)
EENHEID DEN HAAG
DISTRICT ALPHEN AAN DEN RIJN - GOUDA
DISTRICTSRECHERCHE ALPHEN AAN DEN RIJN - GOUDA

P R O CES - VER B AA L
van bevindingen

Proces-verbaalnummer
Naam onderzoek

PL1500-2020158080-2
Demonstratie #Blacklifematters // Malieveld

Ik, verbalisant, WIP8o"mamasssus
Eenheid Den
Haag, verklaar het volgende:

Sfeer proces-verbaal -SINT onderzoek

), hoofdagent van politie

Vandaag op 2 juni 2020, is er wederom een demonstratie aangevraagd waarbij

aandacht
wordt gevraagd voor "Black Life Matters" en daarbij aanverwante

standpunten.

Voorafgaand aan deze demonstratie is er onderzoek gedaan in openbare
bronnen wat er
te verwachten was en hoe de sfeer zou zijn. Dit zijn zogenoemde TOOI
onderzoeken.

Hieruit kwam het volgende naar voren:

Bij de "Team Openbare Orde Inlichtingen" kwam de navolgende informatie
binnen.



Met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wordt bedoeld:
Kick Out Zwarte Piet is een Nederlandse actiegroep die de afschaffing
nastreeft van
de in hun ogen racistische vertolking van Zwarte Piet tijdens het
Sinterklaasfeest.

Op de openbare bronnen is gekeken naar het sfeerbeeld van de demonstratie,
dit beeld
is voorafgaand aan de demonstraties. De highlights worden puntsgewijs
benoemt.

0.2.

- De demonstratie wordt verplaatst van 16:30 uur naar 18:00 uur.



Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en

ondertekende te
's-Gravenhage op 2 juni 2020.

"e los ameselorre

Form.nr: 8742284 - PVBEVIN - Blad
1 BINOOOl 62. 1. 04
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Informatie Rapport

Informatie Rapport (samenvatting) Onderwerp:

Summit/BVH nummer
Samensteller(s)
Datum

: Niet van toepassing
102.e
01-06-2020

Probleemomschrijving
Diverse antiracisme-organisaties hebben op de Dam in Amsterdam een manifestatie
gehouden uit protest tegen politiegeweld. Aanleiding tot het protest is de dood van George
Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis na een hardhandige arrestatie door de politie wat
leidde tot een golf van onrust in de Amerikaanse steden. De demonstratie was een initiatief
van Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL die op
hun beurt refereren aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem onder andere naar het
overlijden van Mitch Henriquez die vijf jaar geleden werd verstikt tijdens zijn arrestatie in
Den Haag. Zij zeggen dat institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen een probleem
is dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet. Op dinsdag 1 juni 2020 wordt
er door Kick Out Zwarte Piet eenzelfde protest gehouden in Den Haag.

Doel
Het overzichtelijk maken van de tot nu bekende informatiepositie en daar waar mogelijk
inschatting geven in de risico's.

STATUS RAPPORTAGE



De inhoud van deze rapportage is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking op grond van het feit dat
het rapport bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten,
zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet Openbaarheid van bestuur. Tevens weegt het belang van het verstrekken van
informatie uit de inhoud van dit rapport niet op tegen het in artikel 10, lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur vermelde
belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten, aangezien dit rapport in zijn geheel betrekking heeft op de
mogelijkheden, beperkingen en organisatorische opzet van een bepaalde methode van opsporing van strafbare feiten en tevens
overwegingen bevat betreffende bepaalde aspecten van de vervolging van aldus opgespoorde strafbare feiten. Deze rapportage
mag niet bij de processtukken van het onderzoek worden gevoegd. Het is een naslagwerk dat voor intern gebruik bedoeld is.

Pagina 3 van 7 Informatierapport
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1 Inleiding

1.1 Onderwerp.
Demonstraties tegen politiegeweld

1.2 Aanleiding.
Aanleiding tot de protesten is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis
na een hardhandige arrestatie door de politie wat leidde tot een golf van onrust in de
Amerikaanse steden.

1 .3 Actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie:
Het rapport is gebaseerd op informatie uit politiesystemen en/of andere (open)
bronnen.

1.4 Indicatie level
Districtelijk/regionaal

2 Probleembeschrijving

2.1 Casusbeschrijving:
Op dinsdag 2 juni 2020 heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet(KOZP) een demonstratie
afgekondigd. De demonstratie wordt gehouden op de locatie Koekamp te Den Haag, tussen 18.00 en
19.00.
Het doel van de demonstratie is aandacht vragen voor politiegeweld over de hele wereld.
Deze demonstraties is onderdeel van groot aantal demonstraties die zowel in binnen- als buitenland
worden gehouden.
Vooral in Amerika kenmerken veel demonstraties zich door geweld, plunderingen en langdurige
onlusten.

Voor specifiek Den Haag geldt dat er bij deze demonstratie een koppeling wordt gemaakt met eerdere
casussen die binnen de eenheid Oen Haag hebben gespeeld, namelijk de casus Mitch Henriquez, het
vermeend geweldgebruik door politiemedewerkers werkzaam in de Schilderswijk en de casus rondom
de teamchef C van de eenheid Den Haag.

De oproep voor dinsdag 2 juni 20202 loopt gestaag door. Er zijn nu ongeveer40.2.4 mensen
die zich hebben aangemeld voor de demo van KOZP op Facebook.

De organisatie spreekt over een aantal sprekers. Hierbij worden de namen genoemd van 102.e $]
102e • Deze namen zijn echter nog niet
bevestigd. Het programma van de manifestatie is derhalve ook nog niet bekend.
Er is goed contact met de organisatie.

Gelieerde demonstratie Rotterdam
Op woensdag 03 juni 2020 staat eveneens een demonstratie gepland in de eenheid Rotterdam
gekoppeld aan hetzelfde onderwerp.

Demonstratie Amsterdam, 01-06-20 + maatschappelijke discussie
Op maandag 1 juni 2020, vond er in Amsterdam een demonstratie plaats tegen het vermeende
(inter)nationaal politiegeweld, naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd.
Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de organisator van de demonstratie, had aangekondigd met +/- 200
personen te willen demonstreren.
Een onofficiële telling schatte het aantal deelnemers in Amsterdam echter op enkele duizenden tot
14.000 personen.

Pagina 4 van 7 Informatierapport
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Buiten KOZP om, bevonden zich onder demonstratie leden van de activistische groeperingen
0

Alhoewel de demonstratie ordelijk verlopen is en er voor zover bekend geen aanhoudingen verricht
werden, leidde de grote publieke opkomst i.c.m. het niet handhaven van de 1,5 afstandsregel door de
politie (online) tot grote ophef.
Zo bestempelde Tweede Kamerleden de grote opkomst "als een klap in het gezicht voor zorgverleners"
en "pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan alle maatregelen gehouden hebben",
stelde Minister Grapperhaus dat de drukte op de Dam "de perken te buiten ging" en werd het optreden
van burgemeester Halsema sterk bekritiseerd.
Het publiek stelt dat burgemeester Halsema met twee maten meet; zo zou zij enerzijds haar Boa's
laten optreden tegen niet-overlastgevende jeugdigen in parken maar anderzijds de volksgezondheid in
gevaar gebracht hebben door deze massale demonstratie doorgang te hebben gegeven.

0.2.a
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4 Gevolgtrekking en aanbeveling

4.1 Gevolgtrekking/Probleemstelling
0.2.

4.2 Aanbeveling

Tot aan de start van de demonstratie zal er bij voortduring worden ingezet om de informatie positie
rondom het evenement in kaart te brengen en de daarbij behorende risico's.
Deze informatiepositie dient om het politie optreden juist af te kunnen stemmen op context en
verwachtingen.
Het verdient de aanbeveling om het politieoptreden af te stemmen op maatschappelijke discussie en
context.

5 Bron verantwoording

GEBRUIKTE INFORMATIEBRONNEN
□ Belastingdienst □ JD-Online □ RDW □ FCM

□ BlueView □ Kadaster □ RID/CIE □ CJIB
□ BRP (voorheen GBA) □ KvK □ SKDB D etc.

D BVH D KvK disclaimer van □ Summ-IT □
toepassing□ EMM □ OPS/ NSIS / Papos □ TIO □□ Gemeente □ Prostitutiecel Antwerpen □ TMM □□ BV1-iB □ PSH-V □ VROS D□ IND □ PSH-VM (VERONA) □ Wijkagent □□ Internet □ PSH-TM D MMA □
(Transactiemodule)

Systemen Algemeen

Naar aanleiding van de eerste bron informatie is er onderzoek ingesteld. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn hierna verwoord, waar per bron wordt aangegeven:
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Hieronder volgt een uiteenzetting van de opsporingsmaatregelen voor de demonstraties in het kader van de
anti-covid maatregelen op 30 mei 2020 in de stad Den Haag.

1. ALGEMEEN

Demo's
• Door KOZP organisatie demo aangevraagd
• Start: 18:0 uur
• Eind: 19:00 uur
• Statische demo
• Locatie: Maliveld

-

2. KERNBEZETTING OPSPORING

t
AANWEZIG TIJDENS EVENEMENT

-------- ---

Hoofd Opsporing
Ambtelijk secretaris
Officier van justitie (alleen voorbereiding)
Officier van justitie (2 juni 2020)
ARAF
Commandant ARAF
Teamleider ARAF
Teamleider ARAF
Coach ARAF (mede ivm coronamaatregelen)
Arrestantentaken
OPCO Arrestantenzorg

e

Teamleider Arrestantenzorg/vervoer idem

Arrestantenbussen
AD-bus lp% er bus 28 ar's
Arrestantènvervoeid per bus 3 art's)k civiele bussen (30 AT's per bus)

Door HON aangevraagd Id°ra

Capaciteit ARAF HB circa 30 Coronaproef
Uitwijk arrestantenhuizen (2 x 1O AT's) - bewaking moet dan geregeld worden.

OP AFROEP BESCHIKBAAR

Arrestantentaken
Commandant
Interventies
Hoofd Interventies
Opsporingsexpertise
Hoofd Opsporingsexpertise
Inzet TGO, Respons DRR, FO , Digi
Via Meldkamer

102 ) 102·

]

Via OC indien noodzakelijk

1026
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3. RECHERCHEDETACHEMENT

- --- -- --
Arrestantenafandeling vindty plaatsOld rechercheurs), onder leiding van l0fomoa.lil is
verantwoordelijk voor het wegzetten van zaken die zich richten op de demo's en voor het laten
beoordelen van bijvoorbeeld social media berichten door het OM.
102s houdt hierbij ruggespraak met de HOPS.

4. ARAF

----~-----
Opdracht commandant ARAF:

► Zorgdragen voor volledige afhandeling at's en opleveren compleet dossier.
► Zorgdragen voor veilige werkomgeving, mede in het kader van corona.
► Zorgdragen voor standaardverhoorplan dat is afgestemd met het OM.
► Adequaat informeren van HOPS.

Algemene Info ARAF
• Locatie: HB Begane grond
• Dienstverband: 14:00 - 22.00 uur
• Briefing: 16:00 uur live
• Opdracht: justitiële afhandeling van alle zaken gelieerd aan de demonstratie tegen

politiegeweld in de VS.
• Afhandeling via SGBO-OVJ 102.e • Zij selecteert en beoordeelt afhandeling zaak.
• Bij grootschalige aanhoudingen dient dossier te bestaan uit:

• sfeerpv's (voorafgaand aan demo's al afronden)
• kaartjes demo-locaties met locaties aanhoudingen en locaties van personeel dat pv's heeft

opgemaakt over het horen van de mededeling dat demo ontbonden is
• pv's van bevindingen groepsleden /ME-commandanten
• pv opdracht tot aanhouding door HOHA of ME-commandant
• pv's camerabeelden VSA + GMC
• pv's VE, spotters, etc.

pvsocial media
• pv contact AC-burgemeester

5. ARRESTANTENTAKEN

--1• Startlocatie: ARAF/HB
• Dienstverband: 14:00 - 22:00 uur
• Briefing: 16:00 uur in ARAF (begane grond HB)
• Uitgangsposities: HB
• Beschikbare voertuigen (normaal 7 at's per voertuig. door Corona 3)102.4]
• JAD-bussen aan HB (normaal 28 at's) door Corona vermoedelijk slechts 14
• Extra vervoer met bussen van civiele partij heeft HOPS via HON aangevraagd10.2.a7. Per bus

ruimte voor 30 arrestanten. Locatie:. HB. Zitplekken in deze bussen worden met lint afgeplakt
door opsporingspersoneel om afstand te bewaren ihkv coronamaatregelen.

• Vloer Arrestantenzorg op HB wordt niet leeg gehouden ivm beschikbaarheid JAT-bus.
ARRESTANTENBEWAKING

----------

Bij grootschalige aanhoudingen zullen de arrestantenbussen bewaakt moeten worden. ME-personeel is
hiervoor niet beschikbaar. Araf-commandant kan deze eenheden aanvragen via de HOPS.
ARRESTANTENVERZORGING

• HON heeft voldoende water besteld voor at's.
• Mondkapjes voor at's in arrestantenvervoer aanwezig.

VERBINDINGEN
Arrestantenvervoer dient zich bij aanvang dienst onmiddellijk aan te melden in verbindingen. I9ad

zie verder
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LJP voor verbindingsschema.

6. MAATREGELEN IHKV CORONA

In het kader van corona zijn meerdere maatregelen getroffen. Voor een meer uitgebreide toelichting
wordt verwezen naar het draaiboek van de ARAF.
Arrestantenvervoer

• Mondkapjes bij ME-pelotonscommandant voorhanden voor at's. At's mogen deze obv
vrijwilligheid gebruiken.
Mbv politielint wordt helft zitplekken in HTM-bussen afgeplakt waardoor er 14 plekken
overblijven per bus. Taak voor opsporing!

• Begeleiding HTM-bussen naar HB door motorrijders. Motorrijders gaan hierna meteen terug
naar locatie demo's.

• Beveiliging in HTM-bussen door ME-personeel. ME-personeel gaat na aankomst aan HB meteen
terug naar locatie demo's.

Arrestantenverblijf
• Zoveel mogelijk in HTM-bussen. Indien aantal aanhoudingen te omvangrijk dan gebruik maken

van garage aan HB.
• Bewaking van at's door arrestantentaken.

ARAF algemeen
• Bij aankomst at's wordt onmiddellijk een telling gedaan van het aantal at's. Commandant ARAF

geeft aantal door aan HOPS.
• Alle arrestanten worden afgehandeld aan HB. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere

locaties.
• VGW aanwezig. Er wordt getemperatuurd e.d. VGW heeft eigen draaiboek.
• Looprichtingen aangewezen.
• Mondkapjes. gezichtsbescherming, handschoenen en desinfectiemiddel zijn aanwezig.
• Verhoor en voorgeleiding: plexiglas aanwezig.
• Indien aantal at's te omvangrijk om af te handelen in dienst zelf dan vindt overleg plaats tussen

commandant ARAF, OVJ en HOPS en kan de keuze gemaakt worden om at's heen te zenden en
dedag erna terug te laten komen voor verhoor.

7. INTERVENTIES

.
•

8. CAMERABEELDEN

.
Videosurveillance

• HIN heeft opdracht gegeven aan collega's die camera's op VSA uitkijken om tijdstippen bij te
houden die relevant zijn voor eventuele latere opsporing

GMC
• HMOB heeft opdracht gegeven aan collega's die camera's op GMC uitkijken om tijdstippen bij te

1houden die relevant zijn voor eventuele latere opsporingy

9. JOURNAAL

Gedurende de inzet houdt de ambtelijk secretaris van de HOPS het Live Journaal Politie bij mbt voor
Opsporing relevante beslissingen.

l l 0.JURIDISCH KADER
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• Juridischkader: zie LyP

11.BEVELVOERING EN VERBINDINGEN

Zie Verbindingsschema HON op LJP. Relevant voor opsporing:
• Arrestantenvervoer valt in verbindingen onder HOHA.
• ARAF zit niet in verbindingen maar is telefonisch bereikbaar via de HOPS.
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