
10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

10.2.e

vrijdag 5 juni 2020 12:11
Musscher, Paul van (P,)y 10.2.e

10.2.e

Inspectieonderzoek demonstraties

Beste allen,

Ik werd zojuist door de Korpsstaf geïnformeerd dat de Inspectie JenV onderzoek gaat doen naar de demonstraties
inzake 'black lives matter' i.r.t. de coronamaatregelen.

Men gaat een vergelijking maken tussen de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met als primaire insteek:
wat waren de informatieproducten?
welke beelden waren er op straat?

De Inspectie heeft aangegeven dat ze waarschijnlijk een tijdlijn gaan opstellen om feitelijk te beschrijven wat wanneer
beschikbaar was. Om het resultaat relevant te laten zijn voor toekomstige demonstraties zal het onderzoek in een
korte periode worden uitgevoerd.

102.e fungeert als aanspreekpunt.

Goed om a.s. maandag mee te nemen in de driehoek.

10.2.e

10.2.e

Wnd. hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Den Haag I Staf I Bestuursondersteuning
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
10.2.e

10.2.e @politie nl



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Tkn!

Musscher, Paul van (P.)
woensdag 10 juni 2020 08:42

10.2.e

FW: Terugkoppeling gesprek hoofden DRIO's en inspectie over afstemming
onderzoeken

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 08:35
Aan: 10.2.e

cc. 102e
cm±.

Onderwerp: Terugkoppeling gesprek hoofden DRIO's en inspectie over afstemming onderzoeken

Beste collega's,

Gisterenmiddag heeft een gesprek plaatsaevonden tussen de hoofden van de DRIO van Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam. de Insectie J&/ l0.2.e e,102e , projectleider) en de Korpsstaf (10.2.e
10•2.e ). Doel van het gesprek was afstemming over de interne evaluatie van de politie en het
onderzoek van de Inspectie, waarbij het de bedoeling is het werk voor onze eigen evaluatie ten goede te laten komen
van het inspectieonderzoek.

Politie
De drie hoofden DRIO werken aan een interne evaluatie over het proces in aanloop naar een demonstratie vanuit de
informatieorganisatie. Daarbij komen in hoofdlijn de volgende vragen aan bod:

- Hoe is het intelligenceproces bij demonstraties geregeld?
o Per eenheid
o Wel/niet in SGBO-structuur

- Hoe is het gegaan in de voorbereiding?
o Welke bronnen zijn geraadpleegd?
o Wie hebben wat gedaan?
o Zijn er zaken gemist?

Dit moet leiden tot een evaluatie per eenheid en een samenvattende beschrijving over het geheel van de (mogelijk
verschillende) werkwijzen inclusief aanbevelingen voor het informatieproces in algemene zin, en voor het
informatieproces rond specifiek deze demonstraties. De hoofden DRIO hebben aangegeven eind deze week een
eerste concept gereed te hebben. Een verdere planning voor afronding en besluitvorming is afhankelijk van dat
product.

Inspectie
Het onderzoek dat de Inspectie voornemens is te starten heeft een andere scope. De Inspectie wil naast het
onderzoek naar de informatie die beschikbaar was in de besluitvorming in de operatie ook in kaart brengen welke
rollen en bevoegdheden welke partijen hebben t.a.v. demonstraties. Dan gaat het naast de rol van de politie ook om
de rol van de veiligheidsregio/Burgemeester/OM. De vraag is of ze formeel ook de rol van de
veiligheidsregio/burgemeester/OM mogen onderzoeken, maar dat is feitelijk aan de inspectie. We doen nog wel een
interne juridische check wat hierin formeel mag. Op zich zelf is een bredere beschouwing niet verkeerd omdat naar
alle waarschijnlijkheid bijdraagt aan een completer en genuanceerder beeld. Inmiddels is ook duidelijk de gemeente
Amsterdam een eigen onderzoek wil laten uitvoeren. Nog niet duidelijk is hoe zich dat zal gaan verhouden tot het
onderzoek door de inspectie.

Over de definitieve onderzoeksopzet moet nog besluitvorming plaatsvinden binnen de inspectie. Naar verwachting is
dat volgende week; zodra die opzet is ontvangen, zal dat ook met jullie worden gedeeld.



De aan ons geschetste onderzoeksopzet is als volgt:
- Beschrijving rollen verantwoordelijkheden politie/gemeente/Burgemeester/mogelijk OM
-Welke informatie was er beschikbaar t.b.v. de besluitvorming? (dus wat is er feitelijk opgeleverd, niet wat had er

opgeleverd kunnen worden)
o Bij politie
o Bij de gemeente

- Welke besluiten zijn op basis van de informatie genomen?
- Welke beelden ontstonden tijdens de demonstratie?
- Tot welke maatregelen/besluiten hebben deze beelden geleid?

Om tot een resultaat te komen willen ze per gemeente 3 tot 5 personen spreken; bij de eenheden zal het gaan om ca.
10 personen (vooral in de operatie). De inspectie denkt aan een doorlooptijd van twee maanden. Het resultaat van de
evaluatie van de DRIO gebruiken ze als input voor het eigen onderzoek. De inspectie heeft aangegeven op de
concept resultaten van de DRIO's te willen reflecteren en de hoofden DRIO hebben aangegeven daar graag gebruik
van te maken. Over ca. 2 weken wordt daartoe een afspraak gemaakt.

Vanuit de Korpsstaf zullen we als contact fungeren in het proces met de inspectie en is er het aanbod om met
(tussen)producten van de DRIO's mee te lezen.

Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1]2514 P ] Den Haag
Postbus 17107 1 2502 CC I Den Haag
M10.2.e IE-mat: 10.2.e (@pol itie n

Manaaement Ondersteuner: 10.2.e
l'vl 10.2.e E-mail: 10.2.e @politie_nl
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10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

donderdag 18 juni 2020 13-55
10.2.e

FW: plan van aanpak inspectie naar demonstraties [#4095]
Plan van Aanpak demonstraties in coronatijd v1 .0.docx

Van; 10.2.e

Verzonden: donderdag 18 juni 2020 13:50
Aan: Essen, H.P. van (Henk) [Lid Korpsleiding] ; Paauw, Frank (F.) ; Westerbeke, Fred (F.K.G.); Musscher, Paul van
10.2.e

CC: 10.2.e
10.2.e

Onderwerp: plan van aanpak inspectie naar demonstraties [#4095]

Collega's
Bijgaand het definitief vastgestelde plan van aanpak van het onderzoek dat de inspectie gaat doen naar de
demonstraties. Vanmiddag zal dit op hun website worden gepubliceerd. Volgende week maandag spreekt Henk van
Essen hierover nader met Henk Korvinus en Peter Neuteboom. Ik zal zorgen dat daarvan een terugkoppeling komt.
Mijn inzet is dan jullie ook over de opzet van de mogelijk andere onderzoeken die binnen Amsterdam van start gaan,
te informeren. Na dit gesprek zal het onderzoek van start gaan met naar ik nu begrijp een doorlooptijd van ca. 2
maanden (af te ronden in augustus).

Met vriendelijke groet,

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie J Korpsstaf / Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1 / 2514 BP I Den Haag
Postbus 17107 / 2502 CC I Den Haag
M10.2.e IE-mail: 10.2.e @pohtie_al

Manaaement Ondersteuner: 10.2.e
M10.2.e IE-mant 10.2.e @politie nl



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10.2.e

vrijdag 19 juni 2020 10:27
10.2.e

Start onderzoek inspectie

Beste collega's,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien is de onderzoeksopzet van de Inspectie inmiddels gepubliceerd:
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/inspectie-jenv-onderzoekt-informatiepositie-politie-bij-
demonstraties-in-coronatijd

Jullie zijn aangemeld als contactpersoon, dus ik ga jullie namen doorgeven aan 10.2.e van de
inspectie. Hij zal op de lijn komen om inhoudelijke informatie op te vragen m.b.t het proces van de intake en
voorbereiding van demonstraties, de informatie en de besluitvorming. Ook zullen ze de bevoegdheden van partijen in
kaart brengen en interviews houden met o.a. de operationeel commandanten. De inspectie richt op een doorlooptijd
van zes weken.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal ook een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek van de Inspectie
J&V richt zich op de politie; op de taken en verantwoordelijkheden. informatie vooraf en tijdens de demonstraties en
de operationele besluitvorming vooraf en tijdens de demonstraties. Dat laatste is wellicht Ingewikkeld, omdat dat een
overlap kan hebben met het onderzoek van Amsterdam en de bestuurlijke besluitvorming zou kunnen raken.

Willen jullie de informatie en interviewafspraken etc. die jullie met de inspectie gaan delen in afschrift aan mij sturen?

Groet,

10.2.
e



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10.2.e

vrijdag 19 juni 2020 12:03
10.2.e @inspectie-jenv.nl'

10.2.e

contactpersonen eenheden [#4095]

Beste 10.2.e

Zoals beloofd hierbij de namen van de contactpersonen van de drie eenheden:

Eenheid Amsterdam- 10.2.e
Eenheid Den Haag 10.2.e
Eenheid Rotterdam: 10.2.e

Zie in de cc de betreffende emailadressen. Zou jij mij mee willen nemen als je jullie vragen uitzet?

Groet,

10.2.



10.2.e

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

10.2.e

maandag 22 juni 2020 10:29
10.2.e

FW: plan van aanpak inspectie naar demonstraties [#4095]
Plan van Aanpak demonstraties in coronatijd v1.O.docx

Hi IO.Z.e , had jij deze al (als contactpersoon voor het Inspectie JenV (review)onderzoek)?
10.2.e ter info
Gr 10.2.e

Van: Musscher, Paul van (P.)
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 16:52
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.

e
Onderwerp: FW: plan van aanpak inspectie naar demonstraties [#4095]
tkn

@politie.nl>; 10.2.e
@politie.n[>; 10.2.e

@politie_nl>

@politie.nl>; Paauw, Frank (F.)
@politie.nl>; Musscher, Paul van (P.)

@politie.nL>10.2.e
@politie.nl>

@politie.nl>, 10.2.eCc. 10.2e

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 13:50
Aan: Essen, H.P. van (Henk) [Lid Korpsleiding] 102.e
10.2e @politie_nl>; Westerbeke, Fred (F.K.G.) 102e
10.2e @politie.nl10.2.e
10.2e @politie.L>; 10.2.e

'
10.2.e @politie.nl 10.2.e
10.2.e @politie.nl>, 10.2e
Onderwerp: plan van aanpak inspectie naar demonstraties [#4095]
Collega's
Bijgaand het definitief vastgestelde plan van aanpak van het onderzoek dat de inspectie gaat doen naar de
demonstraties. Vanmiddag zal dit op hun website worden gepubliceerd. Volgende week maandag spreekt Henk van
Essen hierover nader met Henk Korvinus en Peter Neuteboom. Ik zal zorgen dat daarvan een terugkoppeling komt.
Mijn inzet is dan jullie ook over de opzet van de mogelijk andere onderzoeken die binnen Amsterdam van start gaan,
te informeren. Na dit gesprek zal het onderzoek van start gaan met naar ik nu begrijp een doorlooptijd van ca. 2
maanden (af te ronden in augustus).
Met vriendelijke groet,
10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 112514 BP ] Den Haag
Postbus 1710712502 CC [ Den Haag
M10.2.e E-man10.2.e @politie.nl

Management Ondersteuner. 10.2.e
Mw10.2.e E-mail 10.2.e @politie.n!



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10.2.e

maandag 22 juni 2020 16:16
10.2.e

Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

inspectie-jenv.nl>

Geachte mevrouw 10.2.e ,bestel0.2.e

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het handelen van de politie voorafgaand en tijdens de demonstraties
tegen racisme op 1, 2 en 3 juni te respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het doel van het onderzoek is
om van de voorbereiding op en het handelen tijdens deze demonstraties te leren. Het plan van aanpak van het
onderzoek is bijgesloten.

Voor het onderzoek zouden we een aantal documenten willen ontvangen:

De beleidslijn voorbereiding demonstraties.
Informatieproducten die de politie ter beschikking had en heeft gebruikt voorafgaand aan de demonstraties.
Dit kunnen zowel producten van de politie als van de gemeente of veiligheidsregio zijn.
Informatieproducten die de politie heeft gebruikt tijdens het verloop van de demonstratie.
Indien beschikbaar: evaluatiedocumenten van de voorbereiding en/of het verloop van de demonstraties.

Daarnaast zouden we per eenheid, drie interviews willen houden:

Een (groeps)interview met de politiemedewerkers die de informatieproducten voorafgaand de
demonstraties hebben opgesteld (max. 3).
Een (groeps)interview met minimaal 3 en maximaal 5 van de politiemedewerkers die bij de demonstratie
aanwezig waren.
Een interview met de tijdens het onderzoek dienstdoende operationeel commandant.

Het is de bedoeling om het onderzoek in een korte periode uit te voeren, zodat eventuele leerpunten snel met de
politieorganisatie gedeeld kunnen worden. Dat betekent dat de verschillende activiteiten snel gepland en
uitgevoerd moeten worden. De beschikbare documenten kunnen jullie naar het onderstaande mailadres
doorsturen. We ontvangen deze documenten graag uiterlijk maandag 29 juni, maar eerder mag ook. Graag bekijk ik
in overleg met jullie op welke manier we de interviews kunnen vormgeven. Daarover neem ik in de loop van de
week contact op.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust telefonisch of per mail contact op.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 OP I Den Haag
Postbus 20301 ] 2500 EH ] Den Haag

Mobiel: 10.2.e

E-mail: 10.2.e @inspectie jenv.nl



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission ofmessages.

Ministry of Justice and Security
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10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste collega's,

Zie onderstaande ter info.

Grt
10.2.

10.2.e

dinsdag 23 juni 2020 10:15
10.2.e

FW: plan van aanpak inspectie naar demonstraties gesprek inspectie [#4095]

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 22 juni 2020 21.33
Aan: Essen, H.P. van (Henk} [Lid Korpsleiding] ; Westerbeke, Fred (F.K.G.) ; Paauw, Frank (F.) ; Musscher, Paul van
(P.)
CC: 10.2.e

Onderwerp: plan van aanpak inspectie naar demonstraties - gesprek inspectie [#4095]

Collega's,

Vandaag heeft Henk met Henk K. en Peter Neuteboom gesproken over het plan van aanpak. Henk (vE)
heeft richting inspectie aangegeven de reikwijdte van het onderzoek te beperken tot het eerste voorstel
van Henk K. dat zich vooral richt op de intell positie.

De inspectie heeft vervolgens toegelicht dat zij zich in haar onderzoek richt op alleen de bij de politie
aanwezige informatie en de door de politie genomen operationele beslissingen voorafgaand aan en
gedurende de demonstraties in de drie steden.
Men hanteert geen hypothetische situaties als in: welke beslissing zou door de politie zijn genomen als ze
informatie x of y zouden hebben gehad.
Men wil wegblijven van bestuurlijke besluiten genomen door de driehoek. Vandaar de bewust
gehanteerde terminologie operationele beslissingen.

Men wil het onderzoek binnen 2-2,5 maand afgerond hebben, waarbij conform hun eigen protocol, op
enig moment ook een bestuurlijk gesprek voorzien is over het concept rapport en conclusies.

Als er nog vragen zijn, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1 1 2514 BP I Den Haag
Postbus 17107 1 2502 CC I Den Haag
M 10.2.e

E-mail: 102e @politie_nl



Management Ondersteuner; 102.e
M 10.2.e

E-mail: 10.2.e @politie_nl
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10.2.e

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

10.2.e

donderdag 25 juni 2020 11:10
10.2.e

RE: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
Online onderzoek Black Lives Matter def.docx

Beste 10.2.e

Zoals l0.2.e al schreef was er een zeer korte voorbereidingstijd voor het SGBO. De hieronder genoemde vragen
die het SGBO aangaan laat ik ook bij het SGBO.

Wat ik wel heb gedaan is samen met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gekeken hoe het die week nu allemaal is
gelopen en welke acties er zijn verricht door de DRIO van deze eenheden (voor onze eenheid heb ik dit voor de
demo op het Malieveld, in een tijdlijn verwerkt) Op dit moment ligt dit stuk bij l0.2.e voor een laatste correctie en gaat
l0.2.e er ook nog even naar kijken. Dit stuk gaat ook naar de onderzoeksraad.

@l02e, stuur de definitieve versie ook naar 10.2.e ?

Ik heb wel een onderzoek toegevoegd van onze OSINT specialisten die onderzoek hebben gedaan naar hoe social
media een rol heeft gespeeld bij deze demonstraties.

Het voorstel van 10.2.e

10.2.e

voor het interview ondersteun ik uiteraard.

Operationeel Specialist C I DRIO Den Haag, Afdeling RI/IK
Hoofd Informatie (HIN) SGBO staf 3 DHG

Politie I Den Haag I DRIO
Bezoekadres: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
+3110.2.e
4 10.2.e @politienl

♦ntellige_nce

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 12:34
Aan; 10.2.e
CC: 10.2.e

Onderwerp: RE: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

Dag 10.2.e

Dank voor je bericht. Bij voorbaat vast dank voor je inspanningen!



Hartelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 10:56
Aan: 10.2.e
cc.10.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

Hallo l0.2.e

voor je bericht. Ik begrijp de urgentie en ik zal proberen om documenten aan te leveren. In deze casus is het
SGBO geconfronteerd met een voorbereidingstijd van ongeveer 24 uur dus veel documenten zullen er niet zijn. In dit
geval wordt er vooral veel met losse informatie gewerkt die in persoon wordt gedeeld.

Ik stel voor dat het groepsinterview bestaat uit mijzelf, het hoofd van de backoffice en de OVD-i

Ik zal de namen achterhalen en later deze week naar je doen toekomen

Gr 10.2.e

10.2.e

Teamchef C

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

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501CG Den Haag

Tl0.2.e
Email 10.2.e @rotie ni

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 09:41
Aan; 102e @politie.nl>; I0.2.e

CC: 10.2e @politie_nl>
Onderwerp: FW: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

@politie.nl>

Dag 10.2.e

Jullie namen heb ik van 102e ontvangen Voor zover ik heb begrepen ig 102enauw betrokken bij het opstellen van de
evaluatie m.b.t. de demonstratie in den Haag op 2 juni (samen met Amsterdam en Rotterdam) en was 10.2.e als
HIN verbonden aan het SGBO t.b.v. de betreffende demonstratie.

Zoals jullie weten voert de Inspectie Jen Veen onderzoek uit; ik fungeer als contactpersoon voor de Inspectie. Ik ben
gevraagd uiterlijk 29 juni aanstaande een aantal documenten aan te leveren. Ook moeten er interviews worden
gepland. Mijn verzoek aan jullie is of jullie mij kunnen helpen aan de geel gearceerde documenten en de namen van
de personen die aan het groepsinterview voor de opstellers van de informatieproducten zouden moeten deelnemen
(zie de mail met het verzoek van de Inspectie hieronder)
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\/,_ 10.2.e heb ik de meest recente versie van het document demonstraties BLM ontvangen Ik weet dat dat document
ook zal worden gedeeld met de Inspectie vanuit de DRIO's. Dus dat document ga ik niet óók verstrekken Wel zal 1k
ernaar verwijzen. Alle andere documenten ontvang ik graag zo snel als dat dat jullie lukt

Laten jullie me alsjeblieft even weten of jullie met dit verzoek uit de voeten kunnen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur politiechef

Politie I Den Haag I Staf I Bestuursondersteuning

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag, kamer 2J17
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
M 10.2.e

Van: 102.e

Verzonden: maandag 22 juni 2020 16:16
Aan: 10.2e @politie.nl>
Cc.102e @politie.nl>
Onderwerp: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

@inspectie-jeny.nl]

Geachte mevrouw 102e beste 102e

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het handelen van de politie voorafgaand en tijdens de demonstraties
tegen racisme op 1, 2 en 3 juni te respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het doel van het onderzoek is
om van de voorbereiding op en het handelen tijdens deze demonstraties te leren. Het plan van aanpak van het
onderzoek is bijgesloten.

Voor het onderzoek zouden we een aantal documenten willen ontvangen:

De beleidslijn voorbereiding demonstraties.
Informatieproducten die de politie ter beschikking had en heeft gebruikt voorafgaand aan de demonstraties.
Dit kunnen zowel producten van de politie als van de gemeente of veiligheidsregio zijn.
Informatieproducten die de politie heeft gebruikt tijdens het verloop van de demonstratie.
Indien beschikbaar: evaluatiedocumenten van de voorbereiding en/of het verloop van de demonstraties.

Daarnaast zouden we per eenheid, drie interviews willen houden:

Een (groeps)interview met de politiemedewerkers die de informatieproducten voorafgaand de
demonstraties hebben opgesteld (max. 3).
Een (groeps)interview met minimaal 3 en maximaal 5 van de politiemedewerkers die bij de demonstratie
aanwezig waren.
Een interview met de tijdens het onderzoek dienstdoende operationeel commandant.

Het is de bedoeling om het onderzoek in een korte periode uit te voeren, zodat eventuele leerpunten snel met de
politieorganisatie gedeeld kunnen worden. Dat betekent dat de verschillende activiteiten snel gepland en
uitgevoerd moeten worden. De beschikbare documenten kunnen jullie naar het onderstaande mailadres
doorsturen. We ontvangen deze documenten graag uiterlijk maandag 29 juni, maar eerder mag ook. Graag bekijk ik
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in overleg met jullie op welke manier we de interviews kunnen vormgeven. Daarover neem ik in de loop van de
week contact op.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust telefonisch of per mail contact op.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 OP I Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag

Mobiel: 10.2.e

E-mail: 10.2.e @inspectie-jeny._nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no 1iability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission ofmessages.

Ministry of Justice and Security
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10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dag 10.2.e

10.2.e

donderdag 25 juni 2020 13:44
10.2.e BD/IJenV/DTPC'
FW: Antw: Antw: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
Afspraken routing melding Manifestatie.pdf; Demonstratiebeleid Den Haag.pdf;
proces onaangekondigde demonstratie.pdf

Zoals zojuist besproken heb ik bijgaande informatie ontvangen en heb ik zelf nog niet kunnen kijken of dit antwoord
geeft op jouw vraag. Maar ik hoor graag van jou als je meer/andere informatie nodig hebt.

Antwoord op de andere vragen ontvang je zo snel als mogelijk van mij.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur politiechef

Politie I Den Haag I Staf I Bestuursondersteuning

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag, kamer 2J17
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
M 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 17:24
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e

Onderwerp: FW: Antw: Antw: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

102.e

Ik heb zoveel mogelijk de relevante informatie bij elkaar gezicht die zo voorhanden was. De onderstaande 3
documenten hebben betrekking op proces 1

Van AGORA (voor geheel politie NL beschikbare) de volgende documenten:

Demonstratiebeleid gemeente Den Haag

Afspraken routing bij melding demonstratie

Stroomschema onaangekondigde demonstratie (deels overlap met vorige document)

Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Operationeel Specialist C
conflict- en cnsisbeheersing



Politie I Oen Haag I DROS I RCCb
Katschiplaan 10, 2496 ZN, Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
@conflict-en-crisisbeheersng den-haag@politienl
T 10.2.e
MA 10.2.e
Werkdagen 10.2.e

Kijk ook op onze AGORA-pagina

• L

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 13:00
Aan: 102.e @politie.nt>
Onderwerp: RE: Antw: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

Dag 10.2.e

Het gaat de Inspectie erom dat ze kunnen lezen welke werkwijze wij hanteren op het moment van aanmelden van
een demonstratie of het kennisnemen van een onaangemelde demonstratie. Wie gaat dan wat doen? En welke
criteria worden daarbij gehanteerd.

Ik denk dat jullie Agora pagina al wel wat informatie bevat
(https://agora.portal.politie.local/sites/organisatie/1602221401/SitePages/Demonstraties.aspx) . Maar misschien
zijn er binnen RCCb nog wel andere documenten ook waarin beschreven staat hoe we omgaan met (on)aangemelde
demonstraties.

Je kunt er vanuit gaan dat de twee vragen die de Inspectie wil kunnen beantwoorden is:

- Zijn de stapjes/ is de werkwijze die op papier (beleidslijn) staat de goede werkwijze om te komen tot een in
operationeel opzicht goed voorbereide inzet bij een demonstratie? (Dus missen we stappen of zijn er stappen
overbodig, duurt het te lang of worden de goede criteria gehanteerd)

- Is de afgesproken werkwijze gevolgd? En zo niet wat was het effect daarvan?

Helpt dit?

Hartelijke groet.

10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 11:21
Aan; 10.2.e @politie.n!>
Onderwerp: RE: Antw: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
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10.2.e

Wat bedoeld de vrager precies met de beleidslijn voorbereiding demonstraties? Kan jij dat toelichten. Dan weet ik
wat ik moet zoeken.

, 10•2.e was inderdaad de AC op 2 juni.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Operationeel Specialist C
conflict- en crisisbeheersing

Politie I Den Haag I DROS I RCCb
Katschiplaan 10, 2496 ZN. Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
@ conflict-en-crisisbeheersing.den-haag@politie.nl
110.2.e
M 10.2.e
Werkdagen 10.2.e

Kijk ook op onze AGORA-pagina

el

Van: 10.2e
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 10:25
Aan: 10.2.e @politie.nl>; 10.2e
10.2.e @politie._nl>
cc. 102e @politie.nl>, 10.2e
Onderwerp: Antw: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

Goedemorgen 10.2.e

Dank voor je mail. Ik zal de vraag gelijk uitzetten binnen het MT van RCCB.

Groet,

10.2.e

Van. 102e @politie.nl>

Verzonden op: woensdag 24 juni 2020 10:05
Aan: "02e @politie.nl>,"102.e
10.2.e @politie_nl>
Onderwerp: Reactie gevraagd: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
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Dag 10.2.e

Zoals jullie weten voert de Inspectie Jen V een onderzoek uit naar de demonstraties in coronatijd o 1, 2 en 3 juni in
respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het Plan van Aanpak heb ik als bijlage toegevoegd. Ik fungeer
als contactpersoon voor de Inspectie. Ik ben gevraagd uiterlijk_29 juni aanstaande een aantal documenten aan te
leveren. Ook moeten er interviews worden gepland. Mijn verzoek aan jullie is of jullie mij kunnen helpen aan het geel
gearceerde document hieronder, de beleidslijn voorbereiding demonstraties. Graag ontvang ik dit document zo snel
als mogelijk. (De andere vragen zet ik bij andere personen uit, dat is misschien ook goed te weten.)

Weten jullie verder toevallig of het klopt dat 10.2.e als AC fungeerde voor deze demo?

Laten jullie me alsjeblieft even weten of jullie met dit verzoek uit de voeten kunnen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur politiechef

Politie I Den Haag I Staf I Bestuursondersteuning

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag, kamer 2J17
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
M 10.2.e

Van: 102.e

Verzonden: maandag 22 juni 2020 16:16
Aan: 102.e @politie_nl>
cc.10.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

@inspectie-jeny.nl]

Geachte mevrouw l0.2.e ,beste l0.2.e

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het handelen van de politie voorafgaand en tijdens de demonstraties
tegen racisme op 1, 2 en 3 juni te respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het doel van het onderzoek is
om van de voorbereiding op en het handelen tijdens deze demonstraties te leren. Het plan van aanpak van het
onderzoek is bijgesloten.

Voor het onderzoek zouden we een aantal documenten willen ontvangen:

- De beleidslijn voorbereiding demonstraties.

- Informatieproducten die de politie ter beschikking had en heeft gebruikt voorafgaand aan de demonstraties.
Dit kunnen zowel producten van de politie als van de gemeente of veiligheidsregio zijn.

- Informatieproducten die de politie heeft gebruikt tijdens het verloop van de demonstratie.

- Indien beschikbaar: evaluatiedocumenten van de voorbereiding en/of het verloop van de demonstraties.

Daarnaast zouden we per eenheid, drie interviews willen houden:

- Een (groeps)interview met de politiemedewerkers die de informatieproducten voorafgaand de demonstraties
hebben opgesteld (max. 3).

- Een {groeps)interview met minimaal 3 en maximaal 5 van de politiemedewerkers die bij de demonstratie
aanwezig waren.

- Een interview met de tijdens het onderzoek dienstdoende operationeel commandant.
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Het is de bedoeling om het onderzoek in een korte periode uit te voeren, zodat eventuele leerpunten snel met de
politieorganisatie gedeeld kunnen worden. Dat betekent dat de verschillende activiteiten snel gepland en
uitgevoerd moeten worden. De beschikbare documenten kunnen jullie naar het onderstaande mailadres
doorsturen. We ontvangen deze documenten graag uiterlijk maandag 29 juni , maar eerder mag ook. Graag bekijk ik
in overleg met jullie op welke manier we de interviews kunnen vormgeven. Daarover neem ik in de loop van de
week contact op.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust telefonisch of per mail contact op.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 OP I Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag

Mobiel 10.2.e

E-mail: 10.2.e @inspectie-jeny. n 1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission ofmessages.

Ministry of Justice and Security

5



Afspraak routing melding Manifestatie / Demonstratie
• Melding komt binnen bij RCCB,
• Wordt in de Politie Kalender (PK) geplaatst,
• Betrokken Team wordt geïnformeerd op de demonstratie
• Team stelt de Teamchef in kennis

Melding wordt op de WOM lijst geplaatst
• WOM lijst wordt op donderdag in voorbereidende 3hoek besproken met sectorleiding (A tm C)- en

eenheidsleiding
Sectorhoofden wisselen elkaar periodiek af met aanwezigheid in de driehoek.

Afspraak routing melding Tussentijdse demonstratie (een demonstratie die plaatsvindt voor de
eerstvolgende 3hoek)

• Melding komt binnen bij RCCB,
• Wordt in de Politie Kalender (PK) geplaatst,
• Betrokken Team wordt geïnformeerd op de demonstratie
• Team stelt de TC in kennis
• Sectorleiding van het desbetreffende team wordt via de mail/app direct geïnformeerd door RCCB op de

demonstratie
• Sectorleiding van het desbetreffende team informeert de eenheidsleiding

Eenheidsleiding neemt contact op met het bestuur om de demonstratie te bespreken
• Burgemeester neemt een besluit over de demonstratie (faciliteren/ beperken) en informeert de

eenheidsleiding
• De eenheidsleiding informeert de sectorleiding
• Sectorleiding informeert RCCB
• RCCB informeert het team
• Team heeft contact met de organisatie van de demonstratie tp (of de OVD) en zij stemmen de afspraken

af

Afspraak routing melding onaangekondigde Manifestatie / Demonstratie (spoed) binnen kantoortijden
• Melding komt binnen bij RCCB,

Sectorleiding van het desbetreffende team wordt telefonisch direct geïnformeerd door RCCB op de
demonstratie

• Team wordt door RCCB geïnformeerd op de demonstratie (maar vaak zijn zij zelf informant)
• Sectorleiding van het desbetreffende team informeert de eenheidsleiding
• Eenheidsleiding neemt contact op met het bestuur om de demonstratie te bespreken
• Burgemeester neemt een besluit over de demonstratie (faciliteren/ beperken) en informeert de

eenheidsleiding
• De eenheidsleiding informeert de sector1eiding
• Sector1eiding informeert RCCB
• RCCB informeert het team
• Team heeft contact met de organisatie van de demonstratie tp (of de OVD) en zij stemmen de afspraken

af

Afspraak routing melding onaangekondigde Manifestatie / Demonstratie (spoed) buiten kantoortijden
• Melding komt binnen bij RCCB PIKET (via Meldkamer),
• HOVD wordt telefonisch direct geïnformeerd door RCCB op de demonstratie
• HOVD informeert eenheidsleiding
• Team wordt door RCCB geïnformeerd op de demonstratie

Eenheidsleiding neemt contact op met het bestuur om de demonstratie te bespreken
• Burgemeester neemt een besluit over de demonstratie (faciliteren/ beperken) en informeert de

eenheidsleiding
• De eenheidsleiding informeert de HOVD
• De HOVD informeert RCCB
• RCCB informeert het team en desbetreffende Sectorleiding



• Team heeft contact met de organisatie van de demonstratie tp (of de OVD) en zij stemmen de afspraken
af

Mits er een demonstratie wordt aangemeld in de periode na de voorbereidende driehoek op donderdag en de
daadwerkelijke driehoek op maandag, zal RCCB de desbetreffende sectorleiding (en de staf en het sectorhoofd
dat aanwezig zal zijn bij de 3hoek) voorzien van een aangepaste WOMlijst waarop de neuwe aangemelde
demonstratie is weergegeven,


