
10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

vrijdag 26 juni 2020 1512
10.2.e

@inspectie-jenv.nl>

Vragenlijsten functionarissen
Onderzoeksvragen agenten bij demonstratie 26062020.docx; Onderzoeksvragen
analist 26062020.docx; Onderzoeksvragen Operationeel Commandant
26062020.docx

Dames en heer,

Zoals afgesproken, hierbij de interviewvragen voor de verschillende functionarissen. Wat ons betreft is het ook goed
om de vragenlijsten (voor zover mogelijk} in te vullen, zodat we tijdens het interview met de functionarissen de
antwoorden doorlopen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

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



Interviewvragen voor de agenten bij de demonstratie
Inleiding
In het onderzoek naar de demonstraties wordt de volgende centrale onderzoeksvraag gehanteerd:

Op welke wijze heeft de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gehandeld in
aanloop naar en tijdens de demonstraties en waarom heeft de politie op deze manier
gehandeld?

Om deze vraag te beantwoorden, worden in de drie eenheden in ieder geval met de volgende
politiefunctionarissen gesproken:

• Analist(en) van de informatieorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van de
informatieproducten.

• Een deel van de agenten die bij de demonstratie aanwezig waren.
• De dienstdoende operationeel commandant.

Voor de politiefunctionarissen zijn specifieke vragenlijsten opgesteld. Hieronder staan de vragen
voor de agenten die bij de demonstratie aanwezig waren.

Vragen
Informatie voorafgaand aan de demonstratie
In dit deel wordt met name gevraagd naar de informatie die voorafgaand aan de demonstratie
bekend en met de agenten gedeeld was.

1. Welke informatie over de demonstratie hadden de agenten voorafgaand aan de
demonstraties?

2. Op welke wijze is de informatie m.b.t. deze demonstratie (bijv. over specifieke actoren,
doel van de demonstratie etc.) overgedragen?

informatie tijdens de demonstratie
In dit deel wordt met name gevraagd naar de informatie die tijdens de demonstratie beschikbaar
kwam.

3. Welke feiten en/of omstandigheden hebben zich voorgedaan tijdens de demonstratie, die
(mogelijk) relevant zijn geweest voor de besluitvorming tijdens de demonstratie?

4. Op welke wijze heeft de politie tijdens de demonstratie deze gegevens vastgelegd en
overgedragen? (Op welke manier verliep de interne communicatie tissen de
politiemedewerkers die betrokken waren bij de demonstratie?)

5. Boden de gegevens overzicht met betrekking tot de demonstratie en het verloop hiervan?
6. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door deze gegevens?

Besluiten tijdens de demonstratie
In dit deel wordt gevraagd naar de operationele besluiten tijdens de demonstratie.

7. Waren voorafgaand aan de demonstratie interventiebeslissingen uitgewerkt? (Welke
interventies waren dit en zijn die ook uitgevoerd? En als interventies niet zijn uitgevoerd,
waarom is dat niet gebeurd?)

8. Op welke wijze en vanuit welke functie is de demonstratie beoordeeld? (Welke criteria zijn
hierbij gebruikt?)

9. Welke operationele besluiten zijn er tijdens de demonstratie door de politie genomen? (Op
basis van welke informatie en zijn hierbij de protocollen toegepast?)

10. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door deze operationele
besluiten?



11. Op welke manier werden de besluiten vastgelegd en met de bij de demonstratie betrokken
politiemedewerkers gedeeld?

12. Was er sprake bij de demonstratie sprake van een coördinerend functionaris of
dossiereigenaar?

In hoeverre is het optreden van de politie verlopen conform protocol?
Wat ging goed in het operationele optreden en waar zijn verbeteringen mogelijk?14.

Tot slot
13.



Onderzoeksvragen voor de analist
Inleiding
In het onderzoek naar de demonstraties wordt de volgende centrale onderzoeksvraag gehanteerd:

Op welke wijze heeft de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gehandeld in
aanloop naar en tijdens de demonstraties en waarom heeft de politie op deze manier
gehandeld?

Om deze vraag te beantwoorden, worden in de drie eenheden in ieder geval met de volgende
politiefunctionarissen gesproken:

• Analist(en) van de informatieorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van de
informatieproducten.

• Een deel van de agenten die bij de demonstratie aanwezig waren.
• De dienstdoende operationeel commandant.

Voor de politiefunctionarissen zijn specifieke vragenlijsten opgesteld. Hieronder staan de vragen
voor de informatieanalist(en).

Vragen

Informatie voorafgaand aan de demonstratie
In dit deel wordt met name gevraagd naar de manier waarop het feitenonderzoek voorafgaand aan
de demonstratie is uitgevoerd.

1. Welke informatie was er bij de politie voorafgaand aan de demonstraties beschikbaar?
2. Welke feiten en/of omstandigheden hebben zich voorgedaan die (mogelijk) relevant zijn

geweest voor de besluitvorming voor de demonstratie plaatsvond?
3. wat heeft de informatieanalist met de beschikbare informatie gedaan? (Hoeveel tijd had de

analist om de informatie te verrijken en op welke manier is dat uitgevoerd?)
4. Op we!ke wijze zijn de gegevens m.b.t. deze demonstratie {bijy. over specifieke actoren,

doel van de demonstratie etc.) vastgelegd en overgedragen?
5. In hoeverre gaven deze gegevens overzicht met betrekking tot het vervolg van de

demonstratie?
6. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de gegevens?

Besluiten voorafgaand aan de demonstratie
7. Op welke wijze en vanuit welke functie is de demonstratie beoordeeld? (Welke criteria zijn

hierbij gebruikt en was er sprake van een dossiereigenaar?)
8. Welke operationele besluiten zijn er door de politie voorafgaand aan de demonstraties

genomen? (En zijn hierbij de protocollen en/of procedures toegepast?)
9. Zijn op voorhand beslissingen over mogelijke interventies genomen? (Zo ja, welke

beslissingen; zo nee, waarom niet?)
10. Op welke wijze zijn de genomen besluiten vastgelegd en overgedragen?
11. Werd hiermee overzicht geboden aan de betrokken politiemedewerker(s) met betrekking

tot het vervolg van de demonstratie?
12. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de genomen besluiten?

informatie tijdens de demonstratie
13. Welke informatie ontving de politie gedurende de demonstratie? (Welke feiten en/of

omstandigheden hebben zich voorgedaan tijdens de demonstratie, die (mogelijk) relevant
zijn geweest voor de besluitvorming tijdens de demonstratie?)



14. Op welke wijze heeft de politie informatie tijdens de demonstratie vastgelegd en
overgedragen?

15. werd hiermee inzicht geboden aan de betrokken politiemedewerker(s) met betrekking tot
het vervolg van de demonstratie?

16. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de tijdens de demonstratie
ontvangen/verzamelde informatie?

Tot slot
17. In hoeverre is het optreden van de politie verlopen conform protocol?
18. Wat ging goed in het operationele optreden en waar zijn verbeteringen mogelijk?



Onderzoeksvragen voor de operationeel commandant
Inleiding
In het onderzoek naar de demonstraties wordt de volgende centrale onderzoeksvraag gehanteerd:

Op welke wijze heeft de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gehandeld in
aanloop naar en tijdens de demonstraties en waarom heeft de politie op deze manier
gehandeld?

Om deze vraag te beantwoorden, worden in de drie eenheden in ieder geval met de volgende
politiefunctiona rissen gesproken:

• Analist(en) van de informatieorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van de
informatieproducten.

• Een deel van de agenten die bij de demonstratie aanwezig waren.
• De dienstdoende operationeel commandant.

Voor de politiefunctionarissen zijn specifieke vragenlijsten opgesteld. Hieronder staan de vragen
voor de (dienstdoende) operationeel commandant.

Vragen
Informatie voorafgaand aan de demonstratie
In dit deel wordt met name gevraagd naar de voorbereiding op de demonstratie.

1. Welke taak heeft de politie bij de voorbereiding op een demonstratie en wat zijn haar
bevoegdheden tijdens een demonstratie?

2. Welke procedures zijn er ter voorbereiding op een demonstratie? (Zijn de betrokken
medewerkers op de hoogte van de procedures en zijn ze toegepast?)

3. Welke informatie over de demonstratie was voorafgaand aan de demonstatie beschikbaar?
4. Welke feiten en/of omstandigheden hebben zich voorgedaan die (mogelijk) relevant zijn

geweest voor de besluitvorming voordat de demonstratie piaatsvond?
5. Op welke wijze zijn de gegevens m.b.t. deze demonstratie (bijv. over specifieke actoren,

doel van de demonstratie etc.) vastgelegd en gedeeld met de politiemedewerkers
betrokken bij de demonstratie?

6. In hoeverre gaven deze gegevens overzicht met betrekking tot het vervolg van de
demonstratie?

7. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de gegevens?

Besluiten voorafgaand aan de demonstratie
8. Op welke wijze en vanuit welke functie is de demonstratie beoordeeld? (Welke criteria zijn

hierbij gebruikt en was er sprake van een dossiereigenaar?)
9. Welke operationele besluiten zijn er door de politie voorafgaand aan de demonstraties

genomen? (En zijn hierbij de protocollen en/of procedures toegepast?)
10. Zijn op voorhand beslissingen over mogelijke interventies genomen? (Zo ja, welke

beslissingen; zo nee, waarom niet?)
11. Op welke wijze zijn de genomen besluiten vastgelegd en overgedragen? {Hoe verliep de

communicatie met andere medewerkers die zich met de demonstratie bezighielden?)
12. Werd hiermee overzicht geboden aan de betrokken politiemedewerker(s) met betrekking

tot het verdere vervolg van de demonstratie?
13. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de genomen besluiten?



Informatie tijdens de demonstratie
In dit deel wordt gevraagd naar de beschikbare informatie tijdens de demonstratie.

14. Welke informatie ontving de politie gedurende de demonstratie? (Welke feiten en/of
omstandigheden hebben zich voorgedaan tijdens de demonstratie, die (mogelijk) relevant
zijn geweest voor de besluitvorming tijdens de demonstratie?)

15. Op welke wijze heeft de politie informatie tijdens de demonstratie vastgelegd en
overgedragen?

16. Werd hiermee inzicht geboden aan de betrokken politiemedewerker(s) met betrekking tot
het vervolg van de demonstratie?

17. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door de tijdens de demonstratie
ontvangen/verzamelde informatie?

Besluitvorming tijdens de demonstratie
In dit deel wordt gevraagd naar de besluitvorming tijdens de demonstratie.

18. Welke operationele besluiten zijn er tijdens de demonstratie door de politie genomen?
19. Op welke wijze en vanuit welke functie is de demonstratie door de politie beoordeeld?

(Welke criteria zijn hierbij gebruikt?)
20. Welke operationele besluiten zijn er tijdens de demonstratie door de politie genomen? (Op

basis van weike informatie en zijn hierbij de protocoiien toegepast?)
21. In hoeverre werd de politie in haar handelen ondersteund door deze operationele

besluiten?
22. Op welke manier werden de besluiten vastgelegd en met de bij de demonstratie betrokken

politiemedewerkers gedeeld?
23. Was er sprake bij de demonstratie sprake van een coördinerend functionaris of

dossiereigenaar?

Tot slot
24. In hoeverre is het optreden van de politie verlopen conform protocol?
25. Wat ging goed in het operationele optreden en waar zijn verbeteringen mogelijk?



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

maandag 29 juni 2020 14.26
10.2.e BD/IJenV/DTPC'
10.2.e
RE: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
Online onderzoek Black Lives Matter def.docx;
846fc12b-87c5459e992e-17cfcbad591c.jpg 20200601130713
osintrapportagemiddag 1juni2020.d0cox, 20200602133010
10.2.d pdf;
20200602143243_6876-202102.4 tooi_.pdf; FW: Vervolg Black
Lives Matter; FW: Sgbo dh, tbv ambassadeur; KOZP lnformatierapport.docx;
Naamloos; Overzicht journaalposten informatie SGBO 02062020.doc; Overzicht mbt
demonstratie KO2P 02-06-20

Dag 10.2.e

In antwoord op jouw verzoek om informatie stuur ik je vandaag twee mails, waarvan dit de eerste is. Vorige week heb ik je de
informatie betreffende de 'beleidslijn voorbereiding demonstraties' gestuurd.

Hierna licht ik de gestuurde informatie kort toe. Ik gebruik daarbij de binnen de politie gebruikelijke afkortingen zonder
toelichting; mocht dat een probleem opleveren ofwel voor wat betreft de mail, maar ook evt. voor wat betreft de aangeleverde
documentatie) laat het dan weten, dan zorg ik voor 'vertaling'.

Verzoek

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.

In zowel deze mail, als de mail die nog volgt vind je de informatieproducten zie er zijn. Aangezien de SGBO pas de dag
ervoor voor het eerst de opdracht kreeg om deze demonstratie te doen, is er veel via de whatsapp, mondeling en via de mail
uitgewisseld. Veel informatie is los opgenomen in het UP en gedeeld met de belanghebbenden. Het opmaken van een
informatierapportage voor het SGBO dient dan geen nader doel voor de operatie. Ook de TOOI informatie wordt dan met de
staf mondeling gedeeld. In de bijlage heeft mijn collega (HINy 102e dus een overzicht gemaakt van al die losse LJP
onderdelen die wel een beeld geven van het verloop van info vergaring (document 'overzicht journaalposten informatie SGBO
02062020). Er zijn daarnaast ook nog via de mail ed contacten geweest die niet zozeer zijn opgenomen in het UP. Dus dat maakt
het reconstrueren wel iets meer complex.

Ook als bijlage (in deze mail) de informatierapportage die op verzoek van hoofd DRIO, EL en AC is opgemaakt en opgeleverd
rond 01 juni, om 23.00 uur geschat (document 20200601130713 osintrapportagemiddagljuni2020). Daarnaast een aantal losse
TOOI en Osint rapportages en relevante mails (in deze mail en de mail die op deze mail volgt).

Verzoek

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

In deze mail trefje een onderzoek taan dat is uitgevoerd door onze OSINT specialisten. Zij hebben onderzocht naar hoe social
media een rol heeft gespeeld bij deze demonstraties. (bijlage 'Online onderzoek Black Lives Matter def.docx')

Separaat hebben de DRIO's van de eenheden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hun werkzaamheden geëvalueerd. Het
document dat daaruit voortvloeit, ontvang je separaat via 10.2.e (zoals afgesproken).

Er is (nog) geen evaluatie van het SGBO in het algemeen beschikbaar. Eerlijk gezegd verwacht ik dat die ook niet zal komen,
gelet op de enorme demonstratiedruk de afgelopen en komende weken. Mocht dat wel het geval zijn, stuur ik het je alsnog toe.



Interviews

Daarnaast zouden we per eenheid, drie interviews willen houden:

10.2.e

@politie.nl).

Een (groeps)interview met de politiemedewerkers die de informatieproducten voorafgaand de
demonstraties hebben opgesteld (max. 3).
Hiervoor kun je de volgende functionarissen benaderen:
Ov.j102.e @politie.nl) , Hoofd backoffice 10.2e

@politie_nl) en HIMy 10.2.e

Een (groeps)interview met minimaal 3 en maximaal 5 van de politiemedewerkers die bij de demonstratie
aanwezig waren.
Hiervoor stel ik voor dat je een groepsinterview doet met de volgende functionarissen en- ook gelet op evt.
vakanties - een keuze maakt in de personen.

• Pelotonscommandant van de Mp. 10.2.e
10.2.e @politie.nl)

@politie.nl) of 10.2.e

• Vanuit Netwerk Divers Vakmanschap aanwezig bij de demonstratie: l0.2.e
3r10.2.e @politie_nl)

• Vanuit de Voetbaleenheid aanwezig bij de demonstratie: !02.e
f102e oase"os@politie._nl)

@politie.nl)

@politie.nl)

Hier wil ik nog graag 2 categorieën medewerkers aan toevoegen, maar daarvan heb ik de namen nog
niet, dus die laat ik je nog weten (vanmiddag of uiterlijk morgen)

• Vanuit de ME aanwezig bij de demonstratie:
• Als taakcommendant aanwezig bij de demonstratie:

Een interview met de tijdens het onderzoek dienstdoende operationeei commandant.
Algemeen Commandant l02.e ge#Ai-te,@politie.nl)

Laat me weten als je nog vragen hebt.

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: maandag 22 juni 2020 16:16
Aan: 10.2.e @politie.nl>

@inspectie-jenv.nl]

2



cc. 10.2e @politie.nl>
Onderwerp: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd

Geachte mevrouw 10.2e ,beste 10.2.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 DP I Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH I Den Haag

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

3



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 in form 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:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dag 10.2.e

Hierbij de 2° mail.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur politiechef

10.2.e

maandag 29 juni 2020 14:27
10.2.e - BD/IJenV/DTPC'
10.2.e

FW: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
RE: ; RE: verloop demonstratie; RE: Vragen ARAF t.b.v. HOPS; Schermafdruk van
2020-06-01 09-10-40.png; Schermafdruk van 2020-06-01 09-16-30.png
Schermafdruk van 2020-06-01 09-16-38.png

Politie I Den Haag I Staf I Bestuursondersteuning

Burgemeester Patijnlaan 35 2585 BG Den Haag, kamer 2J 17
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
M 10.2.e



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2e @inspectie-jenvnl
maandag 29 juni 2020 1438
10.2.e

demonstraties in coronatijd

Beste 10.2.e ,

Geweldig. Dank. Ik heb op dit moment geen vragen. We gaan hier direct mee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:26
Aan; 10.2.e BD/IJenV/DTPC
CC: 10.2.e

Onderwerp: RE: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
Dag 10.2.e

In antwoord op jouw verzoek om informatie stuur ik je vandaag twee mails, waarvan dit de eerste is. Vorige week heb ik je de
informatie betreffende de 'beleidslijn voorbereiding demonstraties' gestuurd.

Hierna licht ik de gestuurde informatie kort toe. Ik gebruik daarbij de binnen de politie gebruikelijke afkortingen zonder
toelichting; mocht dat een probleem opleveren ofwel voor wat betreft de mail, maar ook evt. voor wat betreft de aangeleverde
documentatie) laat het dan weten, dan zorg ik voor 'vertaling'.

Verzoek

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.

In zowel deze mail, als de mail die nog volgt vind je de informatieproducten zie er zijn. Aangezien de SGBO pas de dag
ervoor voor het eerst de opdracht kreeg om deze demonstratie te doen, is er veel via de whatsapp, mondeling en via de mail
uitgewisseld. Veel informatie is los opgenomen in het UP en gedeeld met de belanghebbenden. Het opmaken van een
informatierapportage voor het SGBO dient dan geen nader doel voor de operatie. Ook de TOOI informatie wordt dan met de
staf mondeling gedeeld. In de bijlage heeft mijn collega (HIN 10.2.e ) dus een overzicht gemaakt van al die losse UP
onderdelen die wel een beeld geven van het verloop van info vergaring {document 'overzicht journaalposten informatie SGBO
02062020). Er zijn daarnaast ook nog via de mail ed contacten geweest die niet zozeer zijn opgenomen in het UP. Dus dat maakt
het reconstrueren wel iets meer complex.

Ook als bijlage {in deze mail) de informatierapportage die op verzoek van hoofd DRIO, EL en AC is opgemaakt en opgeleverd
rond 01 juni, om 23.00 uur geschat (document 20200601130713 osintrapportagemiddagljuni2020). Daarnaast een aantal losse
TOOI en Osint rapportages en relevante mails {in deze mail en de mail die op deze mail volgt).

Verzoek

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

In deze mail tref je een onderzoek taan dat is uitgevoerd door onze OSINT specialisten Zij hebben onderzocht naar hoe social
media een rol heeft gespeeld biJ deze demonstraties. (bijlage 'Online onderzoek Black Lives Matter def.docx')

Separaat hebben de DRIO's van de eenheden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hun werkzaamheden geëvalueerd. Het
document dat daaruit voortvloeit, ontvang je separaat via 10.2.e (zoals afgesproken).

Er is (nog) geen evaluatie van het SG0 in het algemeen beschikbaar Eerlijk gezegd verwacht ik dat die ook niet zal komen,
gelet op de enorme demonstratiedruk de afgelopen en komende weken. Mocht dat wel het geval zijn, stuur ik het je alsnog toe.



Interviews

Daarnaast zouden we per eenheid, drie interviews willen houden:

10.2.e

@politie.nl).

Een (groeps)interview met de politiemedewerkers die de informatieproducten voorafgaand de
demonstraties hebben opgesteld (max. 3).
Hiervoor kun je de volgende functionarissen benaderen:
0vj102.e @politie_nl) , Hoofd backoffice 10•2.e

@politie.nl) en HIN l0.2.e

@politie.nl) of l0.2.e

Een (groeps)interview met minimaal 3 en maximaal 5 van de politiemedewerkers die bij de demonstratie
aanwezig waren.
Hiervoor stel ik voor dat je een groepsinterview doet met de volgende functionarissen en- ook gelet op evt.
vakanties - een keuze maakt in de personen.

• Pelotonscommandant van de ME: l0.2.e
10.2.e @politie.nl)

• Vanuit Netwerk Divers Vakmanschap aanwezig bij de demonstratie. 10.2.e
f10.2e @politie.nl)

• Vanuit de Voetbaleenheid aanwezig bij de demonstratie: 10.2.e
of 10.2.e @politie.nl)

@politie.nl)

@politie.nl)

Hier wil ik nog graag 2 categorieën medewerkers aan toevoegen, maar daarvan heb ik de namen nog
niet, dus die laat ik je nog weten (vanmiddag of uiterlijk morgen}

• Vanuit de ME aanwezig bij de demonstratie:
• Als taakcommendant aanwezig bij de demonstratie:

Een interview met de tijdens het onderzoek dienstdoende operationeel commandant.
Algemeen Commandant 10•2e mW%iisis@politie._nl)

Laat me weten als je nog vragen hebt.

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 - BD/JenV/DTPC [mailt6·102.e
Verzonden: maandag 22 juni 2020 16:16
Aan: 10.2e @politie_nl>
CC: 10.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Onderzoek naar demonstraties in coronatijd
Geachte mevrouw 10.2.e beste 10.2.e

@inspectie jeny._nl]

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het handelen van de politie voorafgaand en tijdens de demonstraties
tegen racisme 0p 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.
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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 1 2500 EH I Den Haag

Mobiel: 10.2.e
E-mail: 102.e @inspectie-jenynl

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
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

------------------------ 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

3



geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
beticht 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:
Bijlagen:

10.2.e

dinsdag 15 maart 2022 15:59
10.2.e

FW: Zelfevaluatie DRIO's [#4095]
Zelfevaluatie DRIO's BLM def v1.5.pdf

Van: 102.e

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 11:40
Aan: 10.2.e - BD/Jen/DTPC' 10.2.e
CC. 102e @blueissue.politie.nl' 102.e
10.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Zelfevaluatie DRIO's [#4095]

@inspectie-jenv.nl>
@blueissue.politie.nl>; 10.2.e

Beste 10.2.e

Zie bijgaand de toegezegde zelfevaluatie van de DRIO's van de eenheden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Op pagina's 10 en 11 staan wat werkprocessen beschreven mbt OSINT die vertrouwelijk zijn. Graag zeer
terughoudend hiermee omgaan.

Groet,

10.2.



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Musscher, Paul van (P.)
donderdag 6 augustus 2020 12:20

10.2.e

RE: Korte terugkoppeling gesprek met Inspectie J en V demo's 1,2 en 3 juni 2020

Goed begeleid 10.2.e Complimenten, daar heb je nl heel veel werk in gestoken

GrP

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 11:54
Aan: Musscher, Paul van (P.)10.2e
Onderwerp: Korte terugkoppeling gesprek met Inspectie Jen V demo's 1,2 en 3 juni 2020

Dag Paul er10.2.e

sloot via MS Teams aan voor het informatieorganisatie deel. Ik voor het algemene stuk. Ook van de
eenheden Amsterdam en Rotterdam waren elk 2 vertegenwoordigers aanwezig.
De Inspectie heeft kort de voorlopige bevindingen met ons gedeeld evenals de voorlopige conclusies. Ook wilde de
Inspectie weten met welke aanbevelingen wij geholpen zijn.

Afgelopen maandag vond op de NU een bijeenkomst plaats over het onderzoek van de Inspectie J en V naar de
voorbereiding op en het verloop van de demo's op 1,2 en 3 juni in respectievelijk Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam.
10.2.e

11.1

De Inspectie heeft gepolst of wij gelukkig zouden zijn met de aanbeveling dat demonstraties voertaal uiterlijk 4x24 uur
van te voren moeten zijn aangemeld (dat is in Adam en Rdam korter). Wij kwamen met elkaar tot de conclusie dat dat
voor de politie weinig verschil maakt; we moeten ons hoe dan ook prepareren. En de Inspectie heeft gepolst of het
handig is als zij opschrijven dat wij meer flexibiliteit moeten kunnen hebben bij het opschalen; daarbij hebben we
aangegeven dat we best heel flexibel zijn en dat we vooral vanwege personeel (roosters, verplaatsingen, ATW,
briefing) toch een bepaalde tijd nodia hebben om tijdia het juiste aantal mensen met de juiste instructie op de juiste
plaats te krijgen. 11.1

Kort gezegd gaf de Inspectie aan dat de politie naar hun beeld prima was voorbereid en niet meer heeft kunnen doen
dan ze heeft gedan; zowel de informatieorganisatie als het optreden tijdens de demonstratie had wat de Inspectie
betreft niet beter gekund.

De Inspectie heeft aangegeven dat ze hoopt het conceptrapport eind volgende week te kunnen toesturen. Paul van M
ontvangt het dan vermoed ik.

Dit ter informatie. Laat gerust weten als ik nog wat meer kan toelichten.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur politiechef

Politie [ Den Haag [ Staf [ Bestuursondersteuning

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



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

namens 10.2.e
vrijdaq 21 augustus 2020 16:05

10.2.e

Essen, H.P. van (Henk) [Lid Korpsleiding]; Musscher, Paul van (P.), Paauw, Frank (F.);
Westerbeke, Fred (F.KG)y02

10.2.e

Aanbieding rapport Demonstraties in coronatijd t.b.v. wederhoor
Demonstraties in coronatijd.docx; Tabel wederhoor 20200820 demonstraties in
coronatijd.docx; Wederhoor rapport demonstraties in coronatijd.pdf

PRINTEN

10.2.e

Beste collega's,

Ten behoeve van de wederhoor stuur ik de aanbiedingsbrief, het conceptrapport 'demonstraties in coronatijd' en de
bijbehorende wederhoortabel toe
Het verzoek is om uiterlijk volgende week donderdag eventuele feitelijke onjuistheden aan te leveren bij 10.2.e
l0.2.e . Deze bevindingen c.q. feitelijke onjuistheden afgestemd met jullie politiechef.

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Politie I Korpsstaf I Afdeling Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 1 2502 CC Den Haag

M 10.2.e
E 10.2.e

Werkdagen: 10.2.e

@politie.nl

Van: I0.2.e @inspectie-jenv.nl
Verzonden op: vrijdag 21 augustus 2020 13:04
Aan: 10.2.e
cc. 102e @inspectie-jeny.ny102e @inspectie-jenv.nl
Onderwerp: Aanbieding rapport Demonstraties in coronatijd t.b.v. wederhoor

Beste 10•2.e

Hierbij stuur ik ten behoeve van de wederhoor de aanbiedingsbrief, het concept rapport demonstraties in
coronatijd en de bijbehorende wederhoortabel toe. Deze zijn ook aan de heer Van Essen gestuurd.

Vanwege de korte doorlooptijd van het onderzoek is het verzoek om een wederhoor termijn tot 1 september te
hanteren.

Ik verzoek om de documenten als vertrouwelijk te behandelen.

Alvast bedankt,



Met vriendelijke groet,

10.2.e
Senior Inspecteur

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

T 10.2.e
10.2.e @inspectiejeny.ni
https: //www. inspectie-jenv.nl/

Werkdagen: 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 10:50
Aan: 10.2.e
10.2.e

Onderwerp: RE: stavaza onderzoek inspectie BLM [#4095]

Collega's
Even kort een update. N.a.v. mijn vraag vorige week aan de inspectie naar het concept eindrapport heb ik gisteren
gehoord dat ze deze week tot afronding komen van het rapport. Naar verwachting zal het concept eindrapport eind
deze week aan ons worden aangeboden voor wederhoor.
Vervolgens is er nog de mogelijkheid van een bestuurlijk gesprek, waarna het definitieve rapport wordt vastgesteld.

Zodra het concept rapport door mij is ontvangen, zal ik dat doorzetten.

Met vriendelijke groet.

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Poiitie j Korpsstaf ] Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1 1 2514 BP I Den Haag
Postbus 17107 12502 CC I Den Haag
M10.2.e E-mant- 10.2.e @politie_nl

Manaqement Ondersteuner. 10.2.e
M10.2.e /E-ma110.2.e @polite.nl
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Aan de korpschef nationale politie
De heer H.P. van Essen
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inspectie Justitie en
Veiligheid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon
10.2.e
Senior inspecteur

M 10.2.e
10.2.e @minvent.nl

Datum 21 augustus 2020
Onderwerp Wederhoor rapport demonstraties in coronatijd

Geachte heer van Essen,

In het onderzoek naar de demonstraties in coronatijd heeft de Inspectie de
demonstraties tegen racisme in Amsterdam op 1 juni, in Den Haag op 2 juni en in
Rotterdam op 3 juni onderzocht. Op het moment van deze demonstraties werden
in Nederland nog steeds mensen besmet met het corona-virus. Om de verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan, was het noodzakelijk- ook bij
demonstraties - om anderhalve meter afstand van andere mensen te houden.

De bevindingen van het onderzoek leg ik met deze brief aan u voor ter wederhoor
op feitelijke onjuistheden. Conform het protocol voor de werkwijze van de
Inspectie, vraag ik u uw reactie in bijgevoegde tabel te verwerken. De tabel wordt
als bijlage aan het rapport toegevoegd, aangevuld met de reactie van de
Inspectie op de door u genoemde punten.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk dinsdag 1 september 2020. U kunt uw
reactie doorsturen naar102.e @inspectie jeny_nl.

Ik verzoek u het conceptrapport vertrouwelijk te behandelen.

Hoogachtend,
Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid,

10..2.e

P.C.J. Neuteboom
Hoofdinspecteur-directeur/plv. Inspecteur-generaal

Projectnaam

Demonstraties in coronatijd

ons kenmerk
3007367

Bijlagen
2

BIj beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak tn uw
brief behandelen



10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

woensdag 26 augustus 2020 15:38
10.2.e

RE: Aanbieding rapport Demonstraties in coronatijd t.b.v. wederhoor
Tabel wederhoor 20200820 demonstraties in coronatijd_EDH.DOCX

Dag allemaal,

Hierbij de reactie van de eenheid Den Haag op het conceptrapport Omdat mijn opmerkingen niet specifiek over Den
Haag gaan ter informatie aan jullie allen.
Niets schokkends. En in alle eerlijkheid weet ik zeker dat 10.2.e beter weet of nu - tijdens coronatijd - de
burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio de demonstratie kan verbieden of verplaatsen -. Dus 10.2e , als het
anders zit: laat onze opmerkingen dan gerust achterwege!

Paul van Musscher heeft ingestemd met deze reactie.

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 Namens 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:05
Aan: 10.2.e

CC: Essen, H.P. van (Henk) [Lid Korpsleiding] ; Musscher, Paul van (P.); Paauw, Frank (F.) ; Westerbeke, Fred (F.K.G.);
10.2.e

Onderwerp: Aanbieding rapport Demonstraties in coronatijd t.b.v. wederhoor

Beste collega's,

Ten behoeve van de wederhoor stuur ik de aanbiedingsbrief, het conceptrapport 'demonstraties in coronatijd' en de
bijbehorende wederhoortabel toe.
Het verzoek is om uiterlijk volgende week donderdag eventuele feitelijke onjuistheden aan te leveren bij 10.2.e
10•2.e Deze bevindingen c.q feitelijke onjuistheden afgestemd met jullie politiechef.

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

102.e

Politie I Korpsstaf I Afdeling Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 1 2502 CC Den Haag



M 10.2.e
E 10.2.e

Werkdagen: 10.2.e

Van: 10.2e @inspectie-jeny.nl
Verzonden op: vrijdag 21 augustus 2020 13:.04
Aan: 102e @politie.nl>
cc: 102e @inspectie-jenynl102e @inspectie-ienv.nl
Onderwerp: Aanbieding rapport Demonstraties in coronatijd t.b.v. wederhoor

Beste 10.2.e

Hierbij stuur ik ten behoeve van de wederhoor de aanbiedingsbrief, het concept rapport demonstraties in
coronatijd en de bijbehorende wederhoortabel toe. Deze zijn ook aan de heer Van Essen gestuurd.

Vanwege de korte doorlooptijd van het onderzoek is het verzoek om een wederhoor termijn tot 1 september te
hanteren.

Ik verzoek om de documenten als vertrouwelijk te behandelen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Senior Inspecteur

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

T10.2.e
10.2.e @inspectie-jenv_nl
https://www.inspectie-jenv.nl/

Werkdagen: 10.2.e

@politie.nl>, 10.2.e @politie.nl>, 102.e
@politie.nl>; 10.2.e

)@politie.nl, 10.2.e

@politie.nl>; 10.2.e

@politie.nl>

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 10:50
Aan: 10.2.e
10.2.e @politie_nl>, 10.2.e

10.2.e @politie.nl>; 10.2.e
10.2e @politie.nl>, 10.2.e
10.2.e @politie.nl>; 10.2.e
Onderwerp: RE: stavaza onderzoek inspectie BLM [4095]

Collega's
Even kort een update. N.a.v. mijn vraag vorige week aan de inspectie naar het concept eindrapport heb ik gisteren
gehoord dat ze deze week tot afronding komen van het rapport. Naar verwachting zal het concept eindrapport eind
deze week aan ons worden aangeboden voor wederhoor.
Vervolgens is er nog de mogelijkheid van een bestuurlijk gesprek, waarna het definitieve rapport wordt vastgesteld.

Zodra het concept rapport door mij is ontvangen, zal ik dat doorzetten.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
2



Nieuwe Uitleg 1/2514 8P [Den Haag
Postbus 17107\2502 CC I Den Haag
M/10.2.e IE-mail10.2.e @politie_nl

Management Ondersteuner 10.2.e
M 10.2.e IE-mail 10.2.e @politie nl
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10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

vrijdag 28 augustus 2020 16:57
10.2.e

FW: wederhoor tabel inspectieraport demonstraties in coronatijd [#4095]
Demonstraties in coronatijd.docx; 20200827 input politie wederhoortabel
demonstraties in coronatijddocx

Collega's
Vooralsnog even ter informatie aan jullie. Met dank aan de tijdige aanlevering.
Als ik maandag definitief akkoord heb voor verzending, stuur ik het weer toe aan alle betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1/2514 BP [ Den Haag
Postbus 17107 \2502 CC I Den Haag
M10.2.e IE-mal 10.2.e @potte.nl

Management Ondersteuner 10.2.e
M10.2.e IE-malt10.2.e @politie_nl

Van: 102.e

Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 16:56
Aan: Essen, H.P. van (Henk) [Lid Korpsleiding]
CC: 10.2.e

Onderwerp: wederhoor tabel inspectieraport demonstraties in coronatijd [#4095]

Henk
Bijgaand tref je de wederhoortabel aan op het inspectierapport 'demonstraties in coronatijd'. De input is, met
instemming van de drie politiechefs, aangeleverd en verwerkt in één tabel. Zij hebben elkaars input niet gezien, maar
ik constateer dat elke eenheid alleen gereageerd heeft op teksten die haar eigen eenheid raken. Aan deze input is
vanwt mijn kant één opmerking toegevoegd (punt 2) die ik ook juridisch heb laten toetsen.

De opmerkingen gemaakt vanuit de eenheden zijn op zich zelf belangrijke nuanceringen. Tegelijkertijd is mijn
inschatting dat de eerder mondeling met mij gedeelde conclusie (geen aanleiding de werkwijze te veranderen) niet zal
veranderen. Wel interessant is wat de mogelijke aanbeveling wordt, want een rapport zonder aanbeveling, tja ...
Gemakshalve heb ik ook het concept rapport meegestuurd; is m.i. niet noodzakelijk te lezen (is door ondergetekende,
10.2.e en 10.2.e al wel gedaan).

Ik weet niet of dat al eerder is afaestemd met ie, maar de idee is l

Op vraag van mijn zijde aan de inspectie, kon men nog niet vertellen of dit rapport ook aan de minister zal worden
aangeboden. Wat ik wel weet, is dat ze vaart willen maken met de afronding en dus publicatie. We houden op dat
punt vinger aan de pols, zodat we tijdig kunnen interveniëren of voorbereiden op onze eigen reactie.

De inspectie heeft verzocht uiterlijk 31 augustus a.s. de tabel in te sturen. Ik zie dan ook graag, als dat lukt, jouw
reactie maandag tegemoet. In de verzending van onze reactie aan de inspectie, zal ik ook weer de politiechefs
meenemen.

Voor vragen, beschikbaar.

Met vriendelijke groet.

10.2.e
hoofd Bestuursondersteuning

Politie I Korpsstaf I Team Bestuursondersteuning
Nieuwe Uitleg 1/2514 BP ] Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

maandag 31 augustus 2020 16:52
Westerbeke, Fred (FK.G.); Paauw, Frank (F.); Musscher, Paul van (P.); 10.2.e

10.2.e

Wederhoortabel
20200827 input politie wederhoortabel demonstraties in coronatijd.docx

Besten,

Met dank voor jullie input vinden jullie hierbij de wederhoortabel m.b.t. het onderzoek van de inspectie naar de BLM
demonstraties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Deze is na afstemming met de KC vandaag aan de inspectie
gestuurd.

Ik houd jullie op de hoogte over het vervolg.

Groet,

10.2.e

Bestuursondersteuning
Korpsstaf


