
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-■- vrijdag 1 mei 2020 12:27 -- deeldraaiboek Mobiliteit ■- 
Dag_, 

Deeldraaiboek Mobiliteit (pag. 6 is enige relevante) in ljp gezet. 

~ Mobiliteit d.m.v. 
--- in dienst). 

Indien NIET akkoord even nader afstemmen. 

Tevens stel ik voor om in de uitvoering bij elkaar aan te sluiten en samen het actiecentrum te delen. 
Hoor of lees graag. 

t.a.v.1111 
Het ene A4-tje in het jasje van het 5 paragrafenmodel gehangen. Pag. 6 is het 1- A4-tje. 

In het verbindingsschema is het handig om wel te voorzien in inzet va 
anders wordt er bij opschalen ingezet via reguliere roepnummers en dat gaat denk 1 

Prettige dienst, 

-specialist B 
Deskundige OBT Planning 

Politie I PDC I HRM I Operationele Begeleiding en Training 
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam 

Hoofd Mobiliteit SGBO Staf 4 Eenheid Den Haag 

Katschipfaan 10, 2496 ZN Den Haag 
Postbus, 264, 2501 CG Den Haag ,_ 
~ pfease consider the environment - do you really need to print this email" 

d 



Van: 

Verzonden: 
Aan: 

vriJ ag 1 mei 2020 13:26 
· · . . . - DRIO - OvD-I; ' .. - .. 

CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

• ••• 
Mogelijk 
beleid 
6613-2020 Rapport OOIR Tooi.pdf 

t - Infodesk archief 
tijdens demo's tegen COVID-19 

Categorieën: ■
Goedemiddag, 

Zie bijlage voor verdere info. 

Indien ik iemand ben vergeten mee te nemen, graag doorsturen naar de desbetreffende. 

Met vriendelijke groet, - Generalist lntelligence 

Openbare Orde & Vreemdelingen (OO&V) 

Politie I Eenheid Den Haag I DRIO I Regionale Informatieknooppunt (RIK) 1 SGBO staf 3 

Burgemeester Patijnlaan 35 
2585 BG Den Haag 
T 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdag 1 mei 2020 14:06 

FW: Veel aandacht voor Demo 5 Mei op internet 
6621-2020 Rapport OOIR Tooi.pdf 

Hoi- 
d., 

zie bijgaande tooi rapportage waarin staat vanaf .rnr verzamelen Malieveld. 
Denk dat we !uur moeten gaan beginnen? 

Met vriendelijke groet, 

- Operationeel Specialist E 

Politie f Den Haag I District C f Den Haag Zuid 

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 111, 2533 SP Den Haag 

Postbus 264, 2501CG Den Haag 

M 

Secretariaat :- 

Mail :-@Politie.nl 

Mobiel -- 

Van: 
Datum: 1 mei 2020 om 14:01:07 CEST 
Aan: @politie.nl> 
Onderwerp: FW: Veel aandacht voor Demo 5 Mei op internet 

@politie.nl> 

1 



Met vriendelijke groet, 

Teamchef 

Politie I Den Haag I RCCB 1 

Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag 
~--501 CG Den Haag 

Email RCCB algemeen: @politie.nl 

Kijk ook op onze AGORA-pagina 

~-&:Id• 1t,1g 

Van: 
Verz 
Aan: 
Onderwerp: FW: Veel aandacht voor Demo 5 Mei op internet 

@politie.nl> 

Van: 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 13:28 
Aan: DHG - DRIO - Afd Regionale Informatie - COVID 19 
DHG - DROS - Afd Regionale Conflict en Crisisbeheersin 

G - DRIO - OvD-I 
olitie.nl>; 
e.nl> 

CC: DHG - DRIO - Team Regionaal Informatieknooppunt - Infodesk archief -> Onderwerp: Veel aandacht voor Demo 5 Mei op internet 

, . 
, . 

, t 

Goedemiddag, 

2 



Zie bijlage voor verdere info. 

Indien ik iemand ben vergeten mee te nemen, graag doorsturen naar de desbetreffende. 

Met vriendelijke groet, 

Generalist Intelligence 

Openbare Orde & Vreemdelingen (OO&V) 

Politie I Eenheid Den Haag I DRIO I Regionale Informatieknooppunt (RIK} 1 SGBO staf 3 

Burgemeester Patijnlaan 35 

2585 BG Den Haag 

T 

M 

3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

vrijdag 1 mei 2020 14:07 

FW: Demonstraties tegen regering en COVID-19 beleid 5, 20 en 30 mei 2020 en 
communicatie in sociale media 
6612-2020 Rapport OOIR Tooi.pdf 

Hoi- 

Nog een, wellicht had jij deze beide rapportages at? 

Met vriendelijke groet, 

- Operationeel Specialist E 

Politie I Den Haag I District C I Den Haag Zuid 

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 111, 2533 SP Den Haag 

Postbus 264, 2501CG Den Haag 

M 

Secretariaat : 

Mail:~ 

Mobiel :-- 

Van: 
Datum: 1 mei 2020 om 14:01:18 CEST 
Aan: @politie.nl> 
Onderwerp: FW: Demonstraties tegen regering en COVID-19 beleid 5, 20 en 30 mei 2020 en communicatie 

@politie.nl> 

in sociale media 

l 



Met vriendelijke groet, 

Teamchef 

Politie I Den Haag I RCCB 1 

Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag 
Postbus 264. 2501 CG Den Haag 
T M- 
Email RCCB algemeen: olitie.nl 

Kijk ook op onze AGORA-pagina 

Van: 
Verz 
Aan: politie.nl> 
Onderwerp: FW: Demonstraties tegen regering en COVID-19 beleid 5, 20 en 30 mei 2020 en 
communicatie in sociale media 

Vers van de pers © 

Van: Namens DHG - DRIO-Team Regionaal Informatieknooppunt - OOY 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 13:22 
Aan: DHG - DRIO- Afd Regionale Informatie - COVID19 
DHG - DROS - Afd Regionale Conflict en Crisisbeheersin 

politie.nl>; DHG - DRIO - OvD-I 
olitie.nl>; 

olitie.nl> 
CC: DHG - DRIO - Team Regionaal Informatieknooppunt - Infodesk archief- cl -> Onderwerp: Demonstraties tegen regering en COVID-19 beleid 5, 20 en 30 mei 2020 en communicatie in 
sociale media 

2 



Zie bijlage voor verdere info. 

Indien ik iemand ben vergeten mee te nemen, graag doorsturen naar de desbetreffende. 

Met vriendelijke groet, 

Generalist Intelligence 

Openbare Orde & Vreemdelingen (OO&V) 

Politie / Eenheid Den Haag / DRIO I Regionale Informatieknooppunt (RIKi / SGBO staf 3 

Burgemeester Patijnlaan 35 

2585 BG Den Haag 

T 

M 

E~ 

3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

01052020 Draaiboek demo Covid 5-5-20.doc 
01052020 Draaiboek demo Covid 5-5-20.doc 

Hoi_, 

Hierbij een eerste opzet van het draaiboek. Willen jullie vooral even kijken naar 1 .1 of de uitgangspunten zo kloppen? 

Met vriendelijke groet, 

Politie I Eenheid Den Haagl I Staf - Control 
Burgemeester Patijnlaan 35 1 2585 BG I Den Haag 
Postbus 2641 2501 CG I Den Haag 
M: 

Werkdagen: Maandag, dinsdag. donderdag. vrijdag 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

andag 4 mei 2020 18:06 

Onderwerp: FW: Demonstratie dinsdag 5 mei 

Ad info 

Gr - 
Van:- 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 17:44 
Aan: @politie.nl> 
Onderwerp: FW: Demonstratie dinsdag 5 mei - 
Bij deze de mailwisseling met Staatsbosbeheer. 
Akkoord wat betreft gebruik Boorlaan. 

Maken in de mail gelijk bezwaar voor gebruik Malieveld. 
Kan jij dit nog met de AC en HOHa kort sluiten. 

Met dank en groet, 

1111 
Van: staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden op: maandag4 mei 202017:31 

litie.nl> 

staatsbosbeheer.nl>,' 
Onderwerp: RE: Demonstratie dinsdag 5 mei 

Bestelllllll, 

staatsbosbeheer.nl> 

Zoals aangegeven willen wij geen medewerking verlenen aan een (niet aangemelde) demonstratie op het Malieveld. De potentiele 
schade is te groot voor het jonge gras, de net herstelde en ingezaaide delen inclusief de nu zachte toplaag. Dat geldt ook voor de 
bermen. Daarnaast faciliteren wij het Vrijheidsvuur op het Malieveld, op de enige plek die op dit moment in goede staat is. 

Wel kunnen wij - zoals verzocht door het SGBO - de Boorlaan aan beide zijden opstellen, zodat voertuigen die niet elders kunnen 
worden opgevangen, korte tijd op de Boorlaao kunnen parkeren en/of via de Boorlaan kunnen worden afgevoerd richting de 
Utrechtsebaan. Dit alles onder begeleiding van de politie. Wij beschouwen dit als een back up optie, waarbij de politie erop 
toeziet het daar aanwezige Vrijheidsvuur, de aanwezige crew en voorzieningen, geen schade ondervinden. 

Mocht de Boorlaan niet toereikend zijn/de situatie onverhoopt escaleren, dan is heeft het terreindeel waarop Cirque du Soleil 
stond (zijde Boslaan) waarschijnlijk het meeste incasseringsvermogen. Eventuele schade aan het terrein, willen we achteraf wel 
kunnen verhalen. Net als dat eventueel achtergebleven (zwerf)afval moet worden verwijderd. 

1 



BR 

Van: 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 12:42 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi-en 

politie.nl> 

denhaag.nl>; illdenhaag.nl> 

BR 

We hebben morgen de demonstratie 5 mei natuurlijk staan. 
Er is nog geen organisator bereikbaar gevonden en hij wordt intern bij ons als een SGBO gedraaid. 
Weet dat er ook op sociale media berichten gaan dat men 20 en 30 mei terug gaat komen. 
We wachten eerst morgen af en maken daarna vanuit politie een plan voor de overige data hoe deze 
aan te pakken vanuit onze verantwoordelijkheid. 

BR 

Groeten- 

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 @!111~, 51politie.nl 
T 088 /06 

Werkdagen:maandag, dinsdag.woensdag en donderdag 
e-mail: jlpolitie ol 

----- 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 



6 

• Eenheid Den Haag 

B 
u 
R 
E 
A 
u 

C 
0 
N 
F 
L 
1 
C 
T 

& 

C 
R 
1 

s 
1 
s • 
B 
E 
H 
E 
E 
R 
s 
1 
N 
G 

Algemeen SGBO draaiboek: 

Demonstratie anti COVID maatregelen 

Datum: 05 mei 2020 

Zeer vertrouwelijk 

Hoofd Mobiliteit 
Hoofd Handhaven Netwerken 
Hoofd Communicatie 
Adviseur RCCB 
Versie Nr 1----------------<~-'--- 

D oor 
Datum 01-05-2020 

Na gebruik vernietigen 



Politie Eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 

Samenvatting 
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O treden Demonstratie anti COVID-19 maatr eren diverse roe eri en 

Datum en tijd 

Historie 

Feitelïke situatie 

Dinsdag 5 mei 2020 

Beleids- & Tolerantie renzen Bel stemd in bilateraal met Bur emeester van Den Haa 

Locatie 

Doel roe 

Verwachte aantal mensen 

Ce 
ro erin en 

Knel unten/ risico Orderverstorin • evaar volks ezondheid 

Flankerende evenementen/ 

demonstraties voor/ti.dens/na 

Niet van toepassing 

Tijdschema (ender voorbeneud) ,_0""'8"'-.0"--0c..-=uu""-r _ 

09.00 uur 

09.00 uur 

11.30 uur 

StafGBO Functie 
Telefoon Telefoon 

AC 

HOHA 

HON 

HIN 

HOPS 

HMOB 

HBS 

HHN 

HCOM 

ces 
0 Extern co 
(!) 
(f) 

0 
ü 
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Politie eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 
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Politie eenheid Oen Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 

1. Toestand 

1.1 Algemeen 

Zie informatierapport HIN 

1.1.1 Politieke/maatschappelijke Oriëntatie en achtergrond 

Zie informatierapport HIN 

1.1.2 Feitelijke situatie 

Zie informatierapport HIN 

1.1.3 Algemene beleidsuitgangspunten 

SGBO 
Ter voorbereiding op mogelijke verstoringen van de openbare orde en gevaar voor de volksgezondheid is een 
Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) ingericht dat zich richt op eventuele ongeregeldheden en 
maatregelen in verband met de verwachte demonstratie in de stad Den Haag. De Algemeen commandant (AC) 
van dit SGBO is de commissaris van politie- opererend onder verantwoordelijkheid van de Politiechef 
Eenheid Den Haag, P. van Musscher. 
De AC is verantwoordelijk voor de voorbereiding van beleidsbeslissingen en borging van adequate operationele 
voorbereiding. Hij zal de driehoek voorzien van de noodzakelijke informatie om beleid te bepalen, sleutelbesluiten 
voor te bereiden en strategische beslissingen te kunnen nemen. 

Scenario's 
In haarvoo 

d, 

~~uu.:.a&ai.lillllil.l!Ull!l.!!l!.131.I.111.El"~•~·;&1•!lll•!E·1t;1~-<.1:E.- •· 

Beleidsuitgangspunten 
De maatregelen richten zich met name op: 

Het voorkomen dat een demonstratie ontstaat op een andere locatie in het centrum van Den Haag 
dan op het Malieveld 
het voorkomen van openbare ordeverstoringen 
een eventuele demonstratie/manifestatie op het Malieveld in goede orde te doen verlopen en in lijn 
met de maatregelen in verband met COVID-19 (1,5m afstand); 
het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de demonstratie/manifestatie; 
het voorkomen van confrontaties tussen deelnemers aan de manifestaties/demonstratie dan wel 
openbare ordeverstoringen en derden; 
het tot aanhoudingen overgaan wanneer sprake is van strafbare feiten; 
een eventuele demonstratie/manifestatie te laten verlopen zoals vooraf is kennisgegeven en 
besproken; 
overlast te beperken voor derden. 

Tolerantiegrenzen 
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van: 

Alleen voor intern gebruik 
Versie 1.0 
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Politie eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek antl-COVID mtr 5 mei 2020 

als een demonstratie ontstaat op een andere locatie in het centrum van Den Haag dan op het 
Malieveld 
als demonstranten zich niet aan de coronavoorschriften willen houden (de demonstratie zal dan 
onmiddellijk worden beëindigd) 
blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven en 
instellingen; 
confrontatie, dan wel dreigende confrontaties tussen de verschillende actiegroepen/demonstranten 
voorafgaand, tijdens en na de demonstraties; 
direct gevaar voor personen en/of goederen; 
het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan 
derden; 
fysiek of verbaal de werkzaamheden van de hulpdiensten belemmeren of verstoren; 
dreigen met geweld en/of gebruiken van geweld tegen de hulpdiensten; 
het pèrsoonlijk beledigen van politiepersoneel; 
het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.; 
overtredingen van de Wet Wapens en Munitie; 
strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten; 
discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen; 
(mondeling of bij geschrift) aanzetten tot haat of discriminatie van mensen (art.137d SR); 
belediging; 
racistische leuzen; 
het in brand steken van voorwerpen: 
bij verbranding pop - waarvan de naam van beoogd slachtoffer zeer duidelijk is - te zien als 
bedreiging; 
overige verbrandingen: strijdig met art. 5:34 APV; 
aanzetten tot geweld tegen personen of goederen; 
meevoeren van voorwerpen geschikt om te worden gebruikt bij wanordelijkheden zoals een ketting, 
knuppel en beschenmende middelen; 
gezichtsbedekking in de vorm van sjaals, helm / bivakmuts en of andere vormen van 
gezichtsbedekking op basis van art. 5 WOM; 
meevoeren van voorwerpen die kennelijk het doel hebben het politieoptreden te hinderen; 
meevoeren van (gelijkende) aan !SIS (IS) gelieerde vlaggen/beeltenissen en uiterlijke kenmerken; 
voeren van verboden symbolen zoals o.a. hakenkruizen. 
andere feiten zoals vernoemd in het juridisch kader. 

1.1.4 Doelstelling overheidsoptreden 

Doelstelling is het tijdig optreden bij aandienen van één of meerdere scenario's zoals beschreven in paragraaf 
1 .1 .3 volgens de genoemde beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. De Politie treed op na toestemming van 

de Burgemeester. 

1.2 Betrokken groeperingen 

1.2.1 Aantal en samenstelling 

Zie informatierapport HIN 

1.2.2 Locaties 

Zie informatierapport HIN 

1.2.3 Middelen 

Zie informatierapport HIN 

Alleen voor intern gebruik 
Versie 1.0 
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Politie eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 

1.2.4 Doelstelling 

Zie informatierapport HIN 

1.2.5 Eigenaardigheden en beperkingen 

Zie informatierapport HtN 

1.2.6 Mogelijkheden 

Zie informatierapport HIN 

1.2. 7 Activiteiten 

Zie informatierapport HIN 

1.2.8 Wijze van optreden 

Zie deetdraaiboek HOHA 

Alleen voor intern gebruik 
Versie 1.0 
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Politie eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 

1.3 Eigen eenheden 

1.3.1 Onder commando Algemeen Commandant 

Zie deelplan HOHA 

1.3.2 Overige eenheden 

Zie deelplan HOHA 

1.3.3 Herkenning eenheden 

Zie deelplan HIN en HHN. 

Alleen voor intern gebruik 
Versie 1.0 
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Politie eenheid Den Haag 
Algemeen Draaiboek anti-COVID mtr 5 mei 2020 

2 Doelstelling en opdrachten 

2.1 Doelstelling politieoptreden 
Doelstelling is het tijdig optreden bij aandienen van één of meerdere scenario's zoals beschreven in paragraaf 
1.1 .3 volgens de genoemde beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. De Politie treed op na toestemming van 

de Burgemeester. 

2.2 Opdrachten Hoofden en Commandanten 

2.2.1 Algemeen Commandant 

Uitgangspunt is dat de Algemeen Commandant zorg draagt voor de preparatie op een grootschalig optreden. 
Daarnaast is de Algemeen Commandant (binnen de hem gegeven kaders) verantwoordelijk voor het inrichten 
("hel indrukken van de specifieke knoppen"), het beheer en de aansturing van het SGBO. Hij is verantwoordelijk 
voor het formuleren van de te behalen resultaten en het vast laten stellen van de beleidsuitgangspunten en 

tolerantiegrenzen. 

2.2.2 Hoofd Orde Handhaving 

Het Hoofd Ordehandhaving is in het kader van het veilig, ongestoord en ordelijk laten verlopen van een 
evenement/demonstratie, verantwoordelijk voor het voorkomen van ordeverstoringen en het daadwerkelijk 

handhaven van de openbare orde. 

In een multidisciplinair optreden worden aan hem verder de processen afzetten, ontruimen en handhaven van de 

rechtsorde toevertrouwd. 
Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval van een 
SGBO worden ingevuld. 

Liaison Politie Eenheid Den Haag 
De Liaison Politie is verantwoordelijk voor het onderhouden van communicatielijnen tussen politie, organisatie, 
andere hulpdiensten en de informatieoverdracht tussen politie en organisatie. Deze heeft een directe 
communicatielijn naar het Hoofd Orde Handhaving van de politie. Deze is gekoppeld aan een vast 
contactpersoon van de organisatie waardoor ook de communicatielijnen naar de organisatie te allen tijde worden 
onderhouden. Hij/zij geeft geen leiding aan politie eenheden. 

2.2.3 Hoofd Ondersteuning 

Het Hoofd Ondersteuning is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het 
SGBO, ondersteunen van de gehele organisatie op het gebied van personeel, materieel, waaronder het 
samenstellen van het algemene draaiboek conform de geldende standaarden. Het Hoofd Ondersteuning past zijn 
organisatie op de omvang van het optreden aan. Hij kan hierbij gebruik maken van onder andere de volgende 
functionaliteiten. Deze kunnen in het geval van een SGBO worden ingevuld. 

Logistiek Coördinator facilitaire dienst 
Deze stuurt als backoffice in het SGBO het reguliere proces van de afdeling facilitaire dienst aan. 
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De Meldkamer 
De medewerker van de meldkamer is verantwoordelijk voor het verbindingsschema. 

2.2.4 Hoofd Informatie 

Het Hoofd Informatie is verantwoordelijk voor het. gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het GBO, 
tijdig, actueel en volledig informeren van de SGBO. Deze informeert de SGBO ten aanzien van alle 
relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke risico's en dreigingen. 

Het Hoofd Informatie is, gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het SGBO, verantwoordelijk voor het 
verzamelen van relevante informatie binnen de eigen organisatie, en afstemming omtrent informatie met 
gelieerde organisaties, zoals andere regiokorpsen en overheidsdiensten. Bovendien draagt dit Staf-lid zorg voor 
informatieverzameling in de buitenwereld. Hierbij worden interne, externe en openbare bronnen gebruikt. 

Het Hoofd Informatie verstrekt met regelmaat en bij gewijzigde en/of nieuwe informatie rapporten. Hij kan hierbij 
gebruik maken van onder andere de volgende functionaliteiten. Deze kunnen in het geval van een SGBO worden 

ingevuld. 

Opdracht Commandant Verkenningseenheid 
De verkenningseenheid is in het bijzonder geoefend en uitgerust om voor, tijdens en na Grootschalige Bijzondere 
Optredens observaties te verrichten en informatie te verzamelen. Dit om bewegingen van mogelijke 
ordeverstoorders vroegtijdig te signaleren. Deze Informatie zal vervolgens aan het Hoofd Informatie worden 

doorgegeven, ten behoeve van het SGBO. 
Op grond van aan te geven criteria kan het Hoofd Informatie (in samenspraak met het Hoofd Orde Handhaving) 
besluiten tot daadwerkelijke inzet van deze verkenningseenheid. 

2.2.5 Hoofd Handhaven Netwerken 

Het Hoofd Handhaven Netwerken is verantwoordelijk voor het betrekken van publieke- en private netwerken om 
de uitvoering van het GBO te ondersteunen en/of te versterken. Handhaven Netwerken is vooral een 
interventiestrategie om openbare orde verstoringen/ problemen te voorkomen. Door inzet van het HHN zou dit 

moeten leiden tot het uitblijven van escalatie. 

Het HHN informeert en adviseert de AC en houdt daarbij rekening met de bestuurlijke, politieke consequenties 
voor het imago van de organisatie dan wel de overheid. benadert op buurt-, wijk-,sector-, eenheids- en landelijk 
niveau zo veel als mogelijk externe partijen. HHN voorkomt verstoringen door middel van het verkrijgen van een 
goede informatiepositie en komt vanuit deze positie in contact met belangengroepen waarin de communicatie is 
gericht op de-escalatie. Het HHN is verantwoordelijk voor de inhoud en afstemming van deze communicatie 
tussen interne- en externe partners. HHN draagt zorg voor het optimaal benutten van de in de relevante 
netwerken aanwezige informatie ten behoeve van de opdracht en vormt in deze de link naar de sectoren en de 

contactpersonen 'informatie' en 'management'. 
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2.2.6 Hoofd Mobiliteit 

In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement en/of demonstratie is het Hoofd 
Mobiliteit verantwoordelijk voor een veilige circulatie van het verkeer alsmede voor het uitvoeren van gidsingen en 
begeleidingen. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan goederen- en mensenstromen. 

Opdracht Commandant Dynamisch Verkeersmaatregelen 
De Commandant Dynamisch Verkeersmaatregelen reguleert en herstelt door middel van dynamische 
verkeerstoezicht een optimale veilige afwikkeling van verkeersstromen (mensen en goederen) en verzorgt 
begeleidingen en gidsingen. Tevens creëert deze een veilig werkplek tijdens een ME optreden. 

Opdracht Commandant Statisch Verkeersmaatregelen 
De Commandant Statisch Verkeersmaatregelen houdt een optimale veilige afwikkeling van het verkeer (mensen 
en goederenstromen) in stand door middel van statisch verkeerstoezicht en handhaving van 

verkeersmaatregelen. 

2.2. 7 Hoofd Opsporing 

Het Hoofd Opsporing is tijdens SGBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afhandeling van gemaakte 
arrestanten, het voorkomen van aantasting van de rechtsorde, en het opsporingsonderzoek ter opheldering van 

beraamde of gepleegde strafbare feiten. 

Over strafbare feiten die gepleegd worden op een zodanige manier dat zij een effect hebben dat de eenheid Den 
Haag overstijgt (bijvoorbeeld uitlatingen in krant of op de televisie), dan vindt afstemming plaats met de andere 
regio's of landelijke instanties. Wanneer sprake is van het plegen van strafbare feiten met een terroristisch 
oogmerk of een nationale impact zal afstemming plaats vinden met het korps Landelijke politie diensten en de 

dienst Nationale recherche. 

Opdracht Commandant Tactische Opsporing Lokaal 
De Commandant Tactische Opsporing Lokaal is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van klein- en 
grootschalige opsporingsonderzoeken in relatie met de openbare orde binnen het SGBO, alsmede voor de gehele 
afhandeling van arrestanten binnen het SGBO. Dit behelst zowel de zaaksafhandeling van de gepleegde feiten, 
als het logistieke proces. Het betreft hier alle strafbare feiten gepleegd in de regio Haaglanden met betrekking tot 

het evenement. 
Tevens is de commandant tactische Opsporing lokaal verantwoordelijk voor eventuele aanhoudingen op of rond 
de diverse locaties. Hiervoor geeft hij leiding aan de coördinatie van de werkzaamheden m.b.t. grootschalige 
arrestantenafhandeling zoals het beveiligen van arrestanten in de sportzaal. het plannen, uitvoeren. controleren, 
journaliseren en bijsturen van de arrestantenafhandelingsactiviteiten ten behoeve van de opsporing 

Opdracht Commandant Tactische Opsporing Centraal 
De Commandant Tactische Opsporing Centraal is verantwoordelijk voor het voorkomen van (grootschalige) 
aantasting van de rechtsorde, en het (grootschalig) opsporingsonderzoek ter opheldering van beraamde of 
gepleegde strafbare feiten door middel van gerichte opsporingsonderzoeken. 

Opdracht Commandant Opsporings Expertise 
De commandant Opsporing Expertise is verantwoordelijk voor een adequate en optimale inzet van 
opsporingsexpertise c.q. specialisme in afstemming met de commandanten tactische opsporing. 
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Officier van justitie 
Voor dit SGBO is de coördinerende officieren van justitie ~ 

2.2.8 Hoofd Bewaken en Beveiligen 

Het Hoofd Bewaken en Beveiligen (HBS) binnen de reikwijdte van het GBO verantwoordelijk voor het bewaken en 
beveiligen van de daarvoor in aanmerking komende subjecten. objecten en infrastructuur, indien de aantasting 
van de veiligheid zulke vormen dreigt aan te nemen dat zij daar op eigen kracht geen weerstand tegen kunnen 

bieden. 

2.2.9 Adviseur Communicatie 

De adviseur communicatie is tijdens SGBO verantwoordelijk voor de berichtvoering van de pofitiemaatregel. 
Tevens hebben zij overleg met de woordvoerders van de gemeente, de organisatie en het Openbaar Ministerie. 

2.2.10 Adviseur RCCB 

De adviseur RCCB heeft een coördinerende rol in over1eg met gemeente. aanmelders van demonstraties, 
aanvragers van evenementen en het maken van afspraken. Daarnaast levert de adviseur RCCB ten aanzien van 
deze onderwerpen en het onderwerp conflict- en crisisbeheersing expertise ten behoeve van het SGBO. 
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3 Uitvoering 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Operationeel plan 

In de algemene staf wordt eventueel politieoptreden bepaald aan de hand van een aantal voorzienbare en 
onvoorzienbare scenario's. 
De uitvoering en mogelijke scenario's zullen middels een operationeel deel-draaiboek worden uitgewerkt door de 
commandanten die onder verantwoording vallen van de desbetreffende Hoofden. Deze deel-draaiboeken zullen 
als bijlagen worden gekoppeld aan dit algemeen draaiboek. 

3.1.2 Scenario's 

• 
• 

cL • 
• 
• 
• 
• 

3.2 Fasering 

3.2.1 Demonstraties 

Demonstreren is in Nederland een grondrecht. Er is daarom geen vergunning voor nodig. 
Demonstranten worden dus niet naar hun vergunning gevraagd, dat geeft aan dat men niet op de hoogte is van 
de regelingen m.b.t. demonstraties. Demonstraties moeten vier dagen van tevoren worden aangemeld. 
Demonstranten kunnen wel gevraagd worden of zij hun actie hebben aangemeld. Ook bij demonstraties die niet 
zijn aangemeld is het beleid erop gericht om deze zoveel mogelijk gewoon doorgang te laten vinden. Bij een 
demonstratie die mogelijk niet is aangemeld wordt deze onmiddellijk doorgegeven aan een leidinggevende, dan 
wel aan de meldkamer. Hierna zullen in overleg met de AC nadere instructies volgen. Tot een beslissing van de 
AC worden de demonstranten geen beperkingen opgelegd. Wegsturen van demonstranten gebeurt alleen als 
daarvoor nadrukkelijk opdracht is gegeven. 

3.2.2 Fasering 

Evenals bij demonstraties en grote manifestaties wordt ook bij deze demonstratie uitgegaan van een gefaseerd 
en zo proportioneel mogelijk politieoptreden. Een eventueel optreden door de politie zal een gefaseerd karakter 
hebben. In geval van mogelijke wanordelijkheden of demonstraties begint het politieoptreden in de vorm van 
begeleiding door politiepersoneel gekleed in dagelijks tenue. Indien wanordelijkheden aanhouden, dan wel 
grootschalig worden, kan de mobiele eenheid optreden. Indien mogelijk in eerste instantie in ME-tenue 
(verschijningsvorm I of Il) en in laatste instantie in ME-tenue (verschijningsvorm 111). De politie zal altijd proberen 
personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Steeds wordt getracht weer terug te keren naar een 'normale' 
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situatie. De politie zal vooraf contact zoeken met de burgemeester indien het opleggen van formele beperkingen 
bij demonstraties wenselijk is en voor het verkrijgen van toestemming voor mogelijk politieoptreden van de 
mobiele eenheid. Indien vooraf geen mogelijkheid meer is om het bestuur te informeren, zal zo spoedig mogelijk 
na het ME-politieoptreden met de burgemeester contact worden gezocht door de Algemeen Commandant of 

anders een directielid. 

Het beleid is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden van de 
d. 

mogelijk is, zal ernaar gestreefd worden de ordeverstoorders van bepaalde plaatsen te verwijderen of te 
verspreiden. Er wordt naar gestreefd om aanhoudingen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op een daartoe het 

meest geschikt geachte moment. 

Voor wat betreft de strafrechtelijke afhandeling van openbare-orde-incidenten in relatie tot demonstraties geldt de 
algemene richtlijn die door de driehoek in haar vergadering is vastgesteld op 14 september 2009. Aan het SGBO 

is een officier van justitie gekoppeld. 

3.2.3 Geweldsgebruik 

Geweldsgebruik vindt zoveel mogelijk groepsgewijs plaats onder leiding van een kaderlid en wordt voorafgegaan 

door overteg met de operationeel commandant. 
In noodsituaties is individueel geweldsgebruik uiteraard toegestaan. Zo spoedig mogelijk dient gerapporteerd te 

worden aan verantwoordelijke kaderteden. 
Geweldsgebruik dient in principe altijd vooraf te zijn gegaan door een duidelijke 
waarschuwing c.q. vordering. 
Altijd geldt dat geweldsgebruik voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

3.2.4 Bejegeningsprofiel 

Personen en partijen die hun mening willen uiten in verband met de demonstratie, dienen met respect te worden 
benaderd en behandeld. Zoveel als mogelijk dient hen ruimte te worden gegeven hun mening te uiten. 
Vanzelfsprekend geldt hierbij dat zij binnen de grenzen van de wet dienen te blijven. Het uitgangspunt is dat er 
zoveel als mogelijk contact gezocht dient te worden met dergelijke personen en groepen om hun activiteiten 
zodanig te sturen dat deze binnen de geldende beleids- en tolerantiegrenzen blijven. 
Het politieoptreden met betrekking tot demonstraties is er primair op gericht om de demonstraties zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Hiertoe dient in een zo vroeg mogelijk stadium contact te worden gezocht met de 
organisatoren/leiders van de demonstraties teneinde onder meer afspraken te maken over hetgeen wel en niet 

zal worden getolereerd. 

3.2.5 Spandoeken 

De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen niet 
discriminerend, beledigend of opruiend zijn. De spandoeken zullen worden beoordeeld door de Operationeel 
Commandant alvorens actie wordt ondernomen. ER WORDT NIET IN BESLAG GENOMEN ZONDER 
TOESTEMMING VAN DE BETREFFENDE COMMANDANT!! 
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3.2.6 Fotograferen 

Fotograferen en filmen zijn niet strafbaar en er is geen vergunning voor nodig. Mensen die foto- of filmopnames 
maken, zijn geen verdachte. Zij kunnen dus niet worden aangehouden en zelfs niet worden staande gehouden. 
De politie legt mensen met camera's geen beperkingen op. Zij worden dus niet weggestuurd of weggeduwd. Er 
worden geen camera's afgenomen, er wordt geen hand voor de lens gehouden etc. Ook niet als een 

politieambtenaar zelf wordt gefotografeerd. 
Wel dient men, indien daartoe aanleiding is, signalementen en vervoersmiddelen vast te leggen ofte melden. 
Tevens is er altijd de mogelijkheid, in het kader van openbare orde en veiligheid, mensen op straat aan te 

spreken en een praatje te maken. 
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4 Verzorging 

4.1 Verzorging 

4.1.1 Voeding 

Is op de diverse steunpunten verzorgt. 

4.1.2 Materiaal 

Kan op aanvraag van de betreffende knop door de Hoofd Ondersteuning worden verzorgt. 

4.1.3 Brandstof 

Voertuigen kunnen worden afgetankt aan het hoofdbureau, Burgemeester Patijnlaan, bij de 
benzinepomp van de garage dan wel iedere willekeurige andere pomp, met gebruikmaking van de 
aanwezige tankpas in het betreffende dienstvoertuig. 

4.1.4 

4.1.5 

Kledingvoorschriften 

In dagelijks tenue tenzij in desbetreffende plan van aanpak anders staat omschreven, ME volgens 
voorschriften. 

Portofoons 

De OPCO's dienen bij aanvang van het dienstverband zorg te dragen dat portofoons correct worden aangemeld 
bij de meldkamer, zodat noodoproepen c.q. eindrapporten correct ontvangen kunnen worden bij de meldkamer. 

De personeelsleden worden verzocht een portofoon mee te nemen van hun eigen bureau. 

4.1_6 Steunpunten - appéllocatie 's 

Zie de deeldraaiboeken voor de appellocaties en de tijden. 

4.1.7 (Doorlopend) Journaal 

Het doorlopend journaal is actief op LJP. Een ieder die gekoppeld is aan het SGBO en maatregelen kan hier 

informatie op plaatsen die voor de knoppen van belang kan zijn. 

4.1.8 Maatregelen COVID-19 

In het kader van de richtlijnen op het gebied van COVI D-19 gelden aanvullende instructies voor de operationele 
inzet bij de demonstratie. Zo worden contacten tussen medewerkers onderling en met publiek zoveel mogelijk op 
minimaal 1,5 meter gehouden. Verder uitwerking is gedaan in het deeldraaiboek van de HOHA. 
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4.2 Onderhoud en herstel 

4.3 Geneeskundige afvoer en verpleging 

4.3.1 Indeling Bedrijfsopvang 

De huidige structuur binnen Politie Eenheid Den Haag op het gebied van bedrijfsopvang voorziet in de individuele 
opvang van medewerkers aan de hand van een Top 10-incidentenlijst. Indien van toepassing worden de diensten 
van de bedrijfsopvang aan collega's direct na beëindiging van het incident aangeboden. 

Conform het landelijk referentiekader CCB 2002, referentie 22: "Opvang en nazorg personeel", heeft Haaglanden 
het proces grootschalige opvang en nazorg georganiseerd voor medewerkers die tijdens grootschalig optreden 

een ingrijpende gebeurtenis meemaken. 
Het aanbieden van groepsopvang na grootschalig optreden is binnen dit SGBO georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de AC door de commandant opvang en nazorg. De commandant opvang en nazorg kan 

besluiten tot inzet van: 
1) een procesondersteuner opvang en nazorg die commandanten ondersteunt bij de debriefing van 

medewerkers (bv.bij stress reacties e.d.) 
2) een liaison opvang en nazorg die in een ziekenhuis coördineert waar één of meerdere collega's liggen 
3) inzet van de reguliere bedrijfsopvang 
4) inzet van specialisten van bureau VGW, bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts. 

Via de RCC kan de HON dit proces activeren. 

4.3.2 Geneeskundige afvoer en verpleging politie personeel 

Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keuze van het 
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie. 

Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzien van hun 
gegevens en een korte beschrijving van het incident. te - laten - verzenden naar 

cl haa landen. olitie.nl In BVH dient bij de registratie de projectcode "Geweld tegen 
politiefunctionaris" aangemaakt te worden. Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke immateriële 

schade tijdens het strafproces. 

4.3.3 Geneeskundige afvoer en verpleging derden 

Gewonde collega's en derden worden gescheiden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en derden 

naar verschillende ziekenhuizen worden gebracht. 

4.4 Personeel 

4.4.1 Diensttijden 

De diensttijden zijn omschreven in de deeldraaiboeken van de betreffende Locatie. 
Hierin zal tevens vermeld staan de tijdstippen van Briefing en Debriefing 
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4.4.2 Aflossing 

Indien van toepassing zullen de aflostijden zijn omschreven in de plannen van aanpak van de betreffende 

Locatie. 

4.4.3 Inrukken personeel 

Het opheffen van de maatregelen geschiedt na overleg met de AC. De commandanten houden hier toezicht op. 

Het inrukken vanaf de steunpunten geschiedt na overleg van de commandanten met de AC in het RCC nadat het 
contra-appèl is gehouden en is nagegaan of alle op te maken rapporten en processen-verbaal zijn ingeleverd en 
alle bijzonderheden aan de wachtcommandanten zijn opgegeven. 

4.4.4 Einde dienstverband 

d.. 

U verlaat uw post niet eerder dan wanneer u hiervoor van uw directe chef toestemming hebt verkregen. Uw 
dienstverband na de maatregelen eindigt na contra-appèl en met toestemming van de vak- of 
locatiecommandant. In verband met eventuele na maatregelen kan het dienstverband van de bij de maatregelen 
betrokke worden verlengd. 
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5 Bevelvoering & verbindingen 

5.1 Bevelvoering 

5.1.1 Staf Grootschalig Bijzonder Optreden 

Algemeen Commandant 
Hoofd Orde Handhaving 
Hoofd Ondersteuning 
Hoofd Informatie 
Hoofd Bewaken en Beveiligen 
Hoofd Opsporing 
Hoofd Mobiliteit 

5.2 Verbindingsschema 

5.2.1 Verbindingsschema 

Als bijlage gevoegd 

5.2.2 Gespreksgroepen 

Zie hiervoor het verbindingsschema 

5.2.3 Roepnamen 

Zie hiervoor het verbindingsschema 
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Bijlagen 

1. Landelijk handelingskader 

2. Verbindingsschema 
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Handelingskader terroristische incidenten 

Juist in buitengewone situaties van extreem geweld zoals terroristische incidenten, wordt een 
beroep gedaan op onze kernwaarden: een integere, betrouwbare, moedige en verbindende 
politie voor iedereen. De politie staat voor de bescherming, begrenzing en bekrachtiging van de 
waarden van de rechtstaat. Van de politie wordt verwacht dat zij ook bij terroristische incidenten 
optreedt. Kenmerkend voor een terroristisch incident is dat de daders zeer zwaar geweld 
gebruiken tegen het leven van anderen, met het oogmerk om de samenleving angst aan te jagen 
en te ontwrichten. Dit kan een dilemma opleveren: niet optreden kan iets betekenen voor het 
leven van een ander en wel optreden kan iets betekenen voor je eigen leven. 
Het uitgangspunt is: de politie treedt op. Ook bij dit soort ingrijpende incidenten geldt: "niets doen 
is geen optie". Wel is een goede afvveging van belang tussen jouw eigen veiligheid, de veiligheid 
van burgers, die van je collega en jullie reële kans in een confrontatie. Optreden gebeurt met 
verstand en naar omstandigheid. Bepalend is onder meer de zwaarte van de geweldsmiddelen 
(automatisch wapen, pistool, explosief) en de hoeveelheid daders. De kans om de dader(s) te 
stoppen (overmeesteren, uitschakelen) is bij ernstig geweld erg moeilijk of zelfs onmogelijk. Maar 
het niet feitelijk kunnen stoppen van dit geweld, betekent niet dat je faalt. Jouw taak is meer! 
Dit handelingskader herhaalt de altijd geldende basisprincipes waar iedere politieambtenaar in 
geoefend is in reguliere situaties en biedt een handvat hoe te handelen bij een confrontatie met 
een (mogelijk) terroristisch incident tijdens de uitvoering van reguliere politietaken (noodhulp, 
opsporing, wijkzorg, buurtonderzoek of bewaking). 
Het handelingskader richt zich op de periode tussen de start van het incident, tot het moment dat 
overname plaatsvindt door een gespecialiseerde dienst en gaat uit van politieambtenaren die zijn 
uitgerust met een vuurwapen. Vuurwapen dragende collega's die niet optimaal zijn uitgerust (bv 
ontbreken portofoon), moeten hun inzet hierop afstemmen. Van on bewapende, niet-executieve 
collega's worden geen offensieve handelingen verwacht. Zij dienen eerst zichzelf in veiligheid te 
brengen. Inzet alleen op instructies van de leiding (bv afzetting op veilige afstand). 
In het kort geldt het volgende: 

ndertussen is iedere seconde waarin jij het geweld ophoudt een kans voor potentiële 
slachtoffers om het terroristisch incident te ontvluchten. Het afleiden en verstoren van dader(s) is 
onderdeel van jouw taak. Dat geldt ook voor noodinterventies (zoals bijvoorbeeld AMOK). Handel 
met verstand en naar omstandigheid. De prioriteiten bij het eerste optreden zijn: 
1 . veiligheid van jezelf/collega's/burgers/hulpverleners 
2. redden (potentiële) slachtoffers bovenal door het stoppen van acute (vervofg)dreiging 
3. voorkomen vervolgaanslagen 
4. strafrechtelijk onderzoek 

Algemeen 
Basisprincipes die voor iedere politieambtenaar gelden, ongeacht het dreigingsniveau, ten 
behoeve van de eigen veiligheid en het politieproces: 
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• Zorg dat jouw middelen in orde zijn: draag het persoonlijk veiligheidsvest, check de 
aanweziqheid van een zwaar vest in het surveillancevoertuig, zorg dat de 
communicatiemiddelen werken en goed zijn aangemeld, zorg dat jouw bewapening 
inzetgereed is: 

• Je hebt zelf een cruciale rol in het (vroeg) signaleren van radicalisering en het 
inschakelen van relevante partners en hulpverlening. Zorg ook dat je goed bent 
geïnformeerd over de bijzonderheden met betrekking tot terrorisme, extremisme en 

cl • 
• 

• 

• 

• 

Optreden bij incidenten met een terroristisch karakter 

Hieronder volgen belangrijke handvatten voor optreden bij verschillende situaties. Er wordt 
onderscheid gemaakt in twee verschillende scenario's: 1. je bent in dienst en krijgt de oproep om 
naar een terroristisch incident te gaan en 2. je bent in dienst en wordt onverwachts 
geconfronteerd met een terroristisch incident. In de praktijk kan echter noodzaak tot andere 
handelingen zijn; voorop staat jouw eigen vakkundigheid. 

Scenario 1: je wordt opgeroepen om op te treden bij een incident met een terroristisch karakter 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Scenario 2: je wordt onverwachts geconfronteerd met een terroristisch incident 

• 

• 
• 
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