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1e vooroverleg SGBO DEMO 5 mei 2020 (overleg 1-5-20) 

Opmerking vooraf 
noemt dat hij volgende week OL is en bij eventuele afwezigheid zal worden vervangen 

door 

Omstandigheden demo 
Demo is niet aangekondigd via officiële weg 
Demo wordt niet toegestaan en moet worden voorkomen via WOM (is op 30-4 besproken 
met OOV gemeente). Logistiek wordt dit een probleem waardoor opgeschaald is naar SGBO. 
Kader is optreden en aanhouden, optreden is voorkomen en obv WOM handhaven (art 5 
WOM) 
Opdracht AC: snel op en afschalen demo, geen grote groepen politie op locatie voorafgaand 
aan demo 
Afgelopen dinsdag demo van zelfde doelgroep geweest met tussen 150 en 200 
demonstranten, was een verrassing en iom Burgemeester toegestaan mits l,Sm. 
Demonstranten hielden zich niet aan richtlijn waardoor demo werd ontbonden. 
Demonstranten zijn voornamelijk via CS gekomen 
Locaties: Malieveld en Binnenhof 
Aanvulling HHN: Veel overeenkomst met gele hesjes, versnipperde groep, moeilijk contact 
maken met organisator. Veel nieuwe namen in organisatie. 

Uitgangspunten optreden 
Veel media aanwezig, beeld dat werd geschetst dat demonstranten veel ruimte kregen en 
niet gehandhaafd werd. 
Juridisch kader: WOM (uitzonderingsgrond Volksgezondheid), demo's vallen niet onder 
noodverordening 
In vroeg stadium voorkomen dat demo groter wordt. Dus snel ingrijpen al bij 2 of meer 
demonstranten. Moet nog formeel met Burgemeester worden kortgesloten. 
Communicatie naar buiten preventief door bij voorkeur primair door gemeente primair 

Maatregelen 

d. 
HOHA 

Inzet: 
Opkomsttijd ME vanuit teams is 
OC:- 
Verzoek om vandaag al contact te leggen met burgemeester voor juiste opdrachtformulering 



Voorbereiden scenario inboxen 
HBB 

Informeren relevante partijen 
geen verdere maatregelen, wel nadenken wat als 
Vraagt om alertheid rond Binnenhof door HOHA personeel, afstemmen inzet (actie HBB) 

HOPS 
c:L Inzet: rest 

HMOB 

op afroep aan bureaus, aantal nog doorgeven aan HON zsm (actie HOPS) 
JAB bus kan 14 personen kwijt (ivm COVID), lastig hoe groot op te schalen ook ihkv te nemen 
beschermingsmaatregelen 
Uitgangspunt ook nav vorige demo is dat meeste personen voldoen aan vordering, 
verwachting is dat niet grootschalig hoeft te worden aangehouden 
Regelen SGBO officie actie HOPS) 

Geen grote stromen verwacht, geen inzet op voorhand, afstemming met HOHA 
HIN 

Inzet: 
HHN 

Inzet: 
HCOM 

HON 

Aanzuigende werking mediabeeld 
Afstemmen woordvoering burgemeester (actie HCOM), berichten dat er wordt opgetreden 
Voorbereiden te verwachten vragen vanuit socialmedia (actie HCOM) 

Samenwerking handhavingsteams? HOHA niet nodig voor demo 

Dienstverbanden 
Demo is volgens informatie van 12.00 tot 15.00 uur 
HOHA 9-18 uur (10 uur operationeel) 
HOPS 11.30 uur operationeel 
10 uur SGBO overleg (9e Vp, 1 per knop in vergaderruimte, geen meekijkers) 

Actieounten 
Wie Wat 
AC - Afstemmen opdracht met Burgemeester 

- Afstemmen communicatie door gemeente 
HOHA - Uitwerken scenario inboxen (COVID proof) 
HIN - Actuele informatie delen via mail en aankondigen in app 
HBB - Afstemmen inzet personeel HOHA rond Binnenhof 
HON - Afhandelen personele inzet 
HOPS - Doorgeven aantallen personeel aan HON 

- Afstemmen SGBO officier 
HMOB - Afstemmen met HOHA over eventuele inzet 
HCOM - Voorbereiden te verwachten vragen media en social media 

- Afstemmen woordvoering door gemeente 
Allen - Planvorming per knop op lA doorgeven aan AS en CCB 

- Volgend vooroverleg 4 mei 08.00 uur Yp 
AS/CCB - Opstellen draaiboek demo 



2e vooroverleg SGBO DEMO 5 mei 2020 (overleg 4-5-20) 

cc. 2 collega's 
AS:- 

Aanvullingen demonstratie 
HIN 

Demonstratie gaat toch gefaciliteerd worden op het Malieveld, zij moeten zich wel houden aan de 
l,Sm afstand. Voorafgaand aan optreden zal door AC contact worden gelegd met de Burgemeester 
Via Social media zijn er diverse oproepen tot actie in het hele land, AMS en OON ook SGBO, 
Locaties 
Oproep via minimaal facebookgroepen, social media lijkt te ontploffen richting S mei 
- is landelijk bekend en roept ook op tot demo op S mei 

HHN 

COM 

HOHA 

Veel verschillende groeperingen zijn betrokken, hierdoor is het lastig om een goed beeld te krijgen 
Vraag: Kan gecommuniceerd worden dat demo op Malieveld wordt toegestaan. Besluit: dit wordt niet 
op voorhand gecommuniceerd 

Uitgebreid contact gehad met woordvoering Burgemeester, QenA's zijn opgesteld 

lnzettijd gewijzigd naar 8 uur briefen, 9 uur operationeel 
HMOB 

HOPS 
Inzet uitgebreid naar oertuigen arrestantenvervoer 

AC 

HOHA 
HIN Actuele informatie delen via mail en aankondigen in app 

HON Afhandelen personele inzet 

HMOB 

HCOM 

Reserveren verkeersregelaars, 
Monitoring uitzetten voor snelwegen bij de LE, 

d, 
Duidelijk afstemmen boodschap gemeente "demo alleen op Malieveld" 
Bespreken inzet matrixborden rond Malieveld door gemeente 

Allen Stafoverleg 5 mei 09.00 uur Yp (RCC ge etage) 



ie Overleg SGBO 09.00 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol 
AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 

OpeningAC 

Stafoverleg ieder heel uur 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

BLOOS wordt doorgenomen 
Nieuw object i 
Utrecht heeft ook SGBO ingesteld 
Side events zijn doorgenomen, aandacht voor 

cL 
8.R. 

HOHA 

HCOM ■
Teksten op straat aangebracht op de Leijweg, teksten anti maatregelen 
Matrixbord via bureau vervoer geregeld (2 stuks). Besluit: inzetten zodra demo is toegestaan, niet op 
voorhand 
Communicatie over toestaan wordt in eerste instantie door gemeente gepubliceerd 

HON 
Op Plein worden hekken geplaatst omdat op verschitlende plekken stenen open liggen 

Maatregelen per knop 
gb 

Wie Wat 



Pi,LITIE 

2e Overleg SGBO 10.00 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBS 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN d 

COM 
- Geen meldingen in media inzake demo 

Maatregelen per knop 

- gb 



P*LITIE 

3e Overleg SGBO 11.00 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

cL 

HOHA 

HMOB 
Diverse clubjes worden gespot in binnenstad die geïnteresseerd lijken in demo 

2 motorrijders op weg om voertuigen een staartje te geven, gaan voertuigen naar Borlaan 
verwijzen 

COM 
AD belde waarom veel politie in binnenstad 

Maatregelen per knop 

gb 

HIN 
AC Contact Burgemeester inzake toestemming demo en tijdsslot voorstel tot 14 uur 
COM Contact inzake inzetten matrixborden na toestemming 
Allen Laat eenheden op straat continu herhalen dat COVID maatregelen moeten worden 

gehandhaafd 



P\tLITIE 

4e Overleg SGBO 12.00 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf 4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

d. 

d 
HHN 

- cl-gesignaleerd 
Diverse groepen gesproken 

HCOM 

AC 

Tweet vanuit gemeente gedaan 
Matrixborden zijn onderweg 

Burgemeester gesproken (zie legging 11.20 uur) 

Maatregelen per knop 

gb 

Laat eenheden op straat continu herhalen dat COVID maatregelen moeten worden 

1-------+ gehandhaafd 
Allen 

HON 



Logging 

Tiidstip 
11.20 
12.20 
12.25 

12.25 

12.45 
12.45 
13.15 
13.50 
14.05 

Gebeurtenis 
Toestemming demo door Burgemeester 
Stoet gaat lopen 
Vordering demonstranten 
AC contact Burgemeester: Geeft toestemming tot beeindigen demo als niet wordt 
voldaan aan vordering 
Vordering demonstranten dat demonstratie wordt beeindigd en dat iedereen die zich hier 
niet aan houdt wordt aangehouden 
AC heeft eenheidsleiding en adviseur burgemeester ingelicht over stavaza 
Groep ingeboxt op Rijnstraat 
Arrestanten worden afgevoerd vanaf Rijnstraat met HTM bussen 
Alle at's afgevoerd per bus richting HB 



se Overleg SGBO 13.30 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf 4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 

AC 
Deelt berichtgeving burgemeester. Om 12.25 uur heeft Burgemeester akkoord gegeven om demo te 
beëindigen ivm niet voldoen aan maatregelen COVID. 

HOHA 
Club wilde lopen naar binnenstad, zijn gevorderd naar koekamp terug te gaan, ME wilde tp gaan 
in boxen maar lukte niet omdat een groep toch ging opdrijven. Nu inboxen voor es waar diverse 
aanhoudingen worden gedaan. 

HIN J 
-0.. - lijkt organisator te zijn van de demo, hij zit bij de groep die wordt aangehouden 

Best veel ado aanhang aanwezig 
Groep uit Limburg (staan nabij Boorlaan) wilde aanhaken bij groep Koekamp, maar zijn toch 
weerhouden door bikers 

HMOB 
2 HTM bussen geregeld voor ats en worden begeleid naar Rijnstraat 
HTM omgeleid 

HON -d -anuit RTD onderweg voor bijstand 

HOPS 
Denkt voldoende personeel voor afhandeling at's 

COM 
Tweet vanuit Burg gestuurd ivm beëindiging demo 
Nu communiceren dat tot aanhouding is overgegaan ivm niet voldoen aan vorderingen 

Maatregelen 

Prioritering: 



Pil IT IE 

l. aangehouden ve naar HB, 
2. Koekamp leegmaken met overige demonstranten 

Wie Wat 

Allen Laat eenheden op straat continu herhalen dat COVID maatregelen moeten worden 
gehandhaafd 



PtLITI E 

5e Overleg SG BO 14.30 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

Ook Boorlaan wordt leeggemaakt 
Lifestream: 1 van demonstranten heeft geroepen "ik nodig voor 30 mei mijn Franse en Duitse vrienden 
uit''. Uitgelopen via OVJ, is te weinig. 

B.R. 
HOHA 

C3.R. 

HHN 

Arrestanten 1 e sessie aanhoudingen zijn afgevoerd 
Mogelijk nog 2e groep aanhoudingen op Boorlaan/Koekamp 

Op Koekamp en Boorlaan in gesprek met overgebleven demonstranten 

HOPS 
3 bussen at's zijn aan hb, worden nu verder afgehandeld 

HON 
- O.. ai,aaltijden geregeld voor afhandelaars arrestanten 

HCOM 
Veel belletjes media 
Publieke opinie is neutraal/positief over doortastend optreden burgemeester en politie 

AC 
Losse aanhoudingen moeten zelf op papier zetten, groepsaanhoudingen via HOPS 
Niemand naar huis zonder dat admin op orde is 

Maatregelen 

HOHA 



PtLITIE 

7e Overleg SG BO 15.30 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

Kort geleden nog 2 at koekamp d. 
HOHA 

Op straat alles rustig, geen demonstranten meer 

HOPS 

COM 
Ongeveer 70 ats, zo meteen exacte telling 

Remkes voelt zich niet geroepen tot een quote 
Nu voorbereiding gezamenlijk persbericht 

Maatregelen 
Personeel HOHA en verkenning naar binnen voor evaluatie 
Afsluitend stafoverleg 16 uur, daarna besluit of personeel bedankt wordt 

Wie Wat 
AS/CCB Opmaken bestuurlijke rapportage 



Be Overleg SGBO 16.00 uur Demo COVOD (05-05-20) 
Aanwezigen 

Rol Staf 4 

AC 
HIN 
HON 
HOHA 
HOPS 
HBB 
HMOB 
HHN 
CCB 
Communicatie 
AS 

Overige aanwezigen 
OVJ 

Aanvullende Informatie over demo 
HIN 

Arrestant op het HB, persoon kwam verhaal halen ivm optreden politie 
Via stream werd naam van een collega geroepen en bedreiging dat hij een bezoek thuis zou kunnen 
verwachten. 

HOHA 
Moet nog eea aan admin worden afgehandeld door collega's, zij hebben zich nog niet gemeld aan het 
HB 

HOPS 
Gedoe over ontbreken beschermende maatregelen aan het HB, wordt meegenomen in de evaluatie 

Maatregelen 

AC SGBO is beëindigd en dankt voor de inzet 

Wie Wat 
HIN Teamchef betreffende collega inlichten en evt maatregelen laten nemen 

HOHA Zorgen dat personeel 



30-04-20 19:28 --: Beste allen, komende dinsdag s,GBO demo gele hesjes/ anti COVID etc. Morgen vroeg 
eerste overleg. Tijd volgt nog. 
30-04-20 19:29 - 
30-04-20 19:32 - 
30-04-20 19:33 - : Prima - 
30-04-20 19:33 - : <Media weggelaten> 
30-04-2019:34-- • 
30-04-20 19:35 --: • 
30-04-20 19:45 --: Morgen 8 uur Yp. Hebben we ook nog voldoende voorbereidingstijd voor dinsdag. 
Volgend overleg bespreken we morgen. Willen jullie even deze afspraak via de app bevestigen, dan is het niet 
nodig om iedereen te bellen. Groet- 

30-04-20 19:45 ■■■■ : <# 
30-04-2019:45--: * 
30-04-20 19:45 - : • 
30-04-2019:46-- • 
30-04-20 19:46 - : • 
30-04-20 19:51 - : • 
30-04-20 19:52 
30-04-20 19:54 - U toegevoegd 
30-04-20 20:00 - 
30-04-20 20:02 - orgen beneden op de Yp en zoeken de grootste (vergader)ruimte. Hou 
rekening met een (laatste) overleg maandagochtend ook om 8 uur. 
30-04-20 20:02 - U hebt toegevoegd 
30-04-20 20:16 · • 
30-04-20 20:16 
30-04-20 21 :26 - toegevoegd 
01-05-20 07:38 - : https://m.youtube.com/watch?v=jDioNBOusSc&feature=youtu.be 
01-05-20 07:41 - :■, Landelijk diverse bijeenkomsten op deze wijze. 
01-05-20 07:42 - : deze week 
01-05-20 07:45 i auditorium 
01-05-20 10:49 - : Ljp onder nummer 25380 is aangemaakt 
02-05-20 19: 16 - : Beste allemaal vandaag is er gemonitord op openbronnen. Er komt 1 cL persoon in beeld die nforapport staat in LJP. Verder is het beeld 
rustig. Er wordt nog wel gesproken over het tijdstip 10 uur verzamelen op het Malieveld. Dat zou van invloed 
kunnen zijn op ons dienstverband. 
02-05-20 19:17 : Dank voorde update. 
02-05-20 19:18 - , is het handig om obv de info de dienstverbanden te vervroegen? 
02-05-20 19:24 . Kan wat mij betreft maandagmorgen ook nog 
02-05-20 19:25 - , bespreken we het maandag 
02-05-20 19:25 Denk dat we om 8.00 uur gaan starten. Maar mogelijk komt er nog meer info dit 
weekend 
02-05-20 19:25-~ d_ 
02-05-20 19:35 --: Is het het heel raar als ik niet precies weet wat een - is ... ? 
Is er meer bekend over mogelijke deelnemersaantallen en locatie? En over de organisator? Veel vragen maar 
wellicht best relevant ook voor anderen dus vandaar toch maar in de hele groep. d. 
02-05-20 19:39 - : Heb jij daar zicht op-? 

02-05-20 19:53 - 
02-05-20 20:56 - 
02-05-20 21 :24 - 

cl. 
: Kijk, ben blij dat er voldoende mannen in deze appgroep zitten. Bedankt. heren! 



anks, • 
s overleg contact gehad met oa HMob MN. Deze wist nog van niets en 

koppelde later onderstaande terug. 

}cL 
Maatregelen Mobiliteit iom 
04-05-20 13:26 - 
04-05-20 13:31 - 
-.Deb 
04-05-20 15:51 - 

d.. dat op de 
04-05-20 15:51 - 
04-05-20 15:52 • 
ongeveer 150. 
04-05-20 15:53 - 
04-05-20 20:49 - 
binnen gehaald e 
04-05-20 20:50 - 
04-05-20 21:17 - 

d. 
: Eindrapport geplaatst op LJP beeld niet veel anders dan gisteren. Indicatie 

personen aangeven te gaan. 
: Bedoel Osintrapport en geen eindrapport © 
: Op 28 april waren dat 43 mensen die zouden gaan en toen waren er 

: Informatierapport volgt zal. 
: Onze~ is aangelopen en toegesproken. Goede info 

Malieveld niet beschikbaar . Mail naar ieder verstuurd. llllle- telefonisch 
bijgesproken. 
04-05-20 21:18 - : Locatie wordt Koekamp 
04-05-20 21: 18 - et bestuur besproken en akkoord 
05-05-20 11: 13 - : Deze man is live aan het streamen op de Koekamp 
05-05-20 11: 13 - .: <Media weggelaten> 
05-05-20 11: 13 - :: Was er dinsdag ook bij 
05-05-20 11: 14 - : 15 tot 20 personen nu op de Koekamp netjes verspreid 
05-05-20 11 :45 - : <Media weggelaten> 
05-05-20 11 :47 - Newsroom Den Haag (@Newsroom070) heeft getweet: De burgemeester heeft 
zojuist voor de niet-aangemelde demonstratie tegen coronamaatregelen de Koekamp als locatie aangewezen 
mits men zich houdt aan de aanwijzingen van de politie en overal minimaal 1,5 meter afstand houdt t.o.v. elkaar. 
https://twitter.com/Newsroom070/status/1257606994967617538?s=20 
05-05-20 12:57 --: Newsroom Den Haag (@Newsroom070) heeft getweet: De burgemeester heeft 
zojuist opdracht gegeven tot het beëindigen van de demonstratie tegen coronamaatregelen omdat men zich niet 
aan de aanwijzingen houdt. Wie niet aan de vordering voldoet wordt aangehouden. 
https://twitter.com/Newsroom070/status/1257624931573129218?s=20 
05-05-20 13:03 - : Volgend SGBO overleg is verzet naar half 2 
05-05-20 14:17 - : Tientallen anti-lockdownactivisten aangehouden bij demonstratie in Den Haag 

https://www.ad.nf/binnenland/tientallen-anti-lockdownactivisten-aangehouden-bij-demonstratie-in-den 
haag-aa966a30/ 
05-05-20 14:41 - : https;//twitter.com/peoplewakeup3/status/125764 787 4919280640?s=12 
06-05-20 07:33 - : Update vwb - Verdachte wordt morgenochtend geprikt en mogelijk krijgt 
hij ook een coranatest. Werkt verder mee en zegt niets onder de leden te hebben C. -hoeft zelf vooralsnog 
niet geprikt te worden en we gaan zo richting huis. 
06-05-20 07:38 --: Tachtig anti-lockdownactivisten aangehouden bij demonstratie in Den Haag 

https://www.ad.nl/binnenland/tachtig-anti-lockdownactivisten-aangehouden-bij-demonstratie-in-den 
haag-aa966a30/ 
06-05-20 07:48 --: Definitief aantal aanhoudingen: 81. Er was 1 inverzekeringstelling bij en voor de 
rest is iedereen gisteren naar huis gegaan. De laatste arrestant ging net na middernacht weg. 
06-05-20 07:53 - : •dank 
06-05-20 08:35 - Zo dan. Beste klus geweest dan voor opsporing. 



15 

Q en A demonstratie dinsdag 5 mei Anti-Lockdown 

V= Is deze demonstratie aangemeld? 
A= Nee deze demonstratie is niet aangemeld/aangekondigd bij de gemeente Den 
Haag. 

V= Wordt deze demonstratie toegestaan? 
A= De burgemeester van Den Haag zal deze onaangekondigde demonstratie niet 
toestaan. Op last van de burgemeester zal de demonstratie door de politie worden 
ontbonden/beëindigd. . 

V= Op welke grond wordt deze demonstatie niet toegestaan? 
A= Deze onaangekondigde demonstatie wordt niet toegestaan op grond van de Wet 
Openbare Manifestatie (WOM) artikel 5 in het kader van de volksgezondheid. 

V= Waarom wordt in het kader van art. 5 van de WOM deze demonstratie niet 
toegestaan (ontbonden)? 
A= De burgemeester van Den Haag staat deze onaangekondigde demonstratie van 
Anti-lockdown niet toe. Het is nu onverantwoord met grote groepen bij elkaar te 
komen. 

V= Wat adviseert u de demonstranten? 
A= Wij doen een dringend advies aan de demonstranten niet naar Den Haag te 
komen om te demonstreren. Het advies is; Ga terug naar huis/Blijf thuis. 

V= Wat doet de politie als de demonstranten toch besluiten te gaan 
demonstreren? 
A= De burgemeester van Den Haag staat deze onaangekondigde demonstratie niet 
toe. Wij zullen dit verbod handhaven. Maar nogmaals ons advies is; Ga naar huis. 

V= Wat als de demonstranten toch gaan demonstreren? 
A= Zoals hierboven wij zulle dan gaan handhaven. Het niet opvolgen van 
aanwijzingen of bevelen/vorderingen van ons kan leiden tot een strafrechtelijke 
vervolging en kunnen demonstranten worden aangehouden. 

V= Zijn er aanhoudingen verricht? 
A= Nee er zij geen aanhoudingen verricht. De onaangekondigde demonstratie is 
inmiddels zo goed als ontbonden. De laatste demonstranten zijn van het #Plein 
#Malieveld #Binnenhof weg geleid. 

V= De demonstranten stonden bij elkaar in een grote groep (meer dan 30 
personen) en heel erg dicht op elkaar. Zijn er bekeuringen uitgedeeld 
A= Nee er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. In dit geval was het belang om de 
demonstratie te ontbinden groter dan het schrijven van bekeuringen. 

V= Waarom worden er in andere gevallen mensen die te dicht op elkaar staan 
en met meer dan twee personen zijn wel bekeuringen uitgeschreven? 
A= Agenten moeten vaak keuzes maken en hebben altijd de discretionaire 
bevoegdheid om te bepalen of zij tot bekeuren over gaan. In dit geval dus een 
andere keuze gemaakt. 



Scenario er zijn aanhoudingen verricht 

V= Wij zagen dat er aanhoudingen zijn verricht wij zagen dat er maar een 
beperkt aantal personen in een arrestantenbus werden gezet. Waarom is dat? 
A= Net als in de rest van Nederland hebben wij ook maatregelen genomen vanwege 
de coronacrisis. Wij doen dit voor onze gezondheid en dat van de aangehouden 
verdachten. Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM op. Dat betekent dat we ook 
afstand houden waar het kan. 

V= Waarom worden deze demonstranten wel aangehouden en andere 
verdachten voor andere vergrijpen niet? 
A= De demonstranten zijn meerdere keren luid en duidelijk gevraagd en gevorderd 
weg te gaan. Dar deze zij niet en daarom zijn zo voor het overtreden van de art 5 van 
de WOM aangehouden. Het klopt dat er op dit moment minder verdachten in het 
kader van de corona maatregelen worden aangehouden. Dit in samenspraak met de 
rest van het strafrechtketen. Rechtbanken zijn gesloten. Als er sprake is van een 
heterdaadsituatie, zoals in dit geval zullen we gewoon mensen aanhouden. 

V= Hoe lang kunnen de demonstranten worden vastgehouden en wat is het verdere 
procesverloop? 
A= HOPS? 

V= Wat is de hoogte van de boete? 
A= HOPS? 
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P~LITI E 

De leden van de lokale driehoek Den Haag 

Alloopbrief n.a.v. demonstratie tegen COVID-19 maatregelen 

Geachte leden, 

Hierbij informeer ik u over het verloop van de maatregelen tijdens de demonstratie te Den Haag op 
dinsdag 5 mei 2020. De demonstratie werd niet vooraf aangekondigd via de gebruikelijke weç, 

SGBO 
Voor de organisatie van de maatregelen rond de onaangekondigde demonstratie was een Staf 
Grootschalig en Bijzonder Optreden {SGBO) ingericht De Algemeen Commandant (AC) van dit 
SGBO was de commissaris van politie ■■■11111■■-■, die opereerde onder 
verantwoordelijkheid van de politiechef van de Eenheid Den Haag, -■-■■111· De AC was 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen. Daartoe voorzag 
hij de driehoek van de noodzakelijke informatie om beleid te bepalen en strategische beslissingen 
te kunnen nemen. 

Verloop demonstratie 
Om 09:00 uur waren de met de burgemeester besproken politiemaatregelen operationeel. 

Rond 11.00 uur bleek uit politie-informatie dat zich op en rond de locatie Koekamp demonstranten 
verzamelden. De demonstranten droegen spandoeken, borden en vlaggen met zich mee. 
Omstreeks 11.20 uur is door de AC contact gelegd met de burgemeester; deze gaf toestemming 
voor een demonstratie op de Koekamp mits de demonstranten zich zouden houden aan de COVID 
maatregelen. Uiteindelijk verzamelden zich circa 300 demonstranten op en rond de Koekamp. 
Omstreeks 12.20 uur begaf een groot deel van de groep zich vanaf de Koekamp in de richting van 
de binnenstad. Door de politie is de groep meerdere malen gevorderd zich te houden aan de 
COVID maatregelen en zich terug te begeven naar de Koekamp, de demonstranten gaven geen 
gehoor aan de vorderingen. Omstreeks 12.25 uur is door de AC contact gelegd met de 
burgemeester. De Burgemeester besloot toen de demonstratie te ontbinden omdat men zich niet 
hield aan de COVID maatregelen. Na diverse vorderingen is de groep demonstranten door de 
Mobiele Eenheid gedreven richting het Centraal Station en aldaar ingesloten ter aanhouding. 
Aldaar zijn circa 70 demonstranten aangehouden en afgevoerd naar het Hoofdbureau van Eenheid 
Den Haag met gebruik van een drietal HTM-bussen. Ook op andere locaties nabij CS is een aantal 
aanhoudingen verricht. 

De Mobiele Eenheid heeft gefaseerd en uiteindelijk in fase 3 opgetreden vanwege de grimmige 
situatie. Er is geen groepsgewijs geweld gebruikt door de politie 

Verkeersmaatregelen 
Het verkeer rond het Centraal Station is korte tijd opgehouden in verband met de verplaatsing van 
de demonstranten. Er is geen sprake geweest van ernstige verkeersstagnatie. 

~{ waaxzaam en cl ienstbaar >, 
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Opsporing 
Gedurende de demonstratie hebben zich strafbare feiten voorgedaan die geleid hebben tot diverse 
aanhoudingen_ 

Er is een klein aantal meldingen gemaakt van geweld tegen hulpverleners. 

In totaal werden 81 personen aangehouden in verband met de demonstratie. 

Overige 
Tijdens deze maatregelen zijn circa -politiemedewerkers ingezet. 

Het totale pakket aan maatregelen is vanaf 15.30 uur gefaseerd afgebouwd. Rond 16.30 uur zijn 
de maatregelen overgedragen aan de staande organisatie. 

Het Hoofd Operatiën, 

r!\Më1ë11<zaa111 en dienstbaar» 



[POLITIELOGO] 

EENHEID DEN HAAG 
DISTRICT DEN HAAG-CENTRUM 
BASISTEAM DE HEEMSTRMT 
Telefoon 0900 8844 

Registratienummer : PL1500-2020127029-125 

RAPPORT 
geweldsregistratie 

Datum melding 
Datum opmaak formulier 

Gegevens voorval 
Datum/tijdstip voorval 
Plaats 

Omschrijving locatie 
Omstandigheden 

p 
Personalia hovj 
Naam 
Rang 
Organisatie-eenheid 

Dinsdag 5 mei 2020 
Donderdag 7 mei 2020 

Dinsdag 5 mei 2020 om 12:25 uur 
Rijnstraat ter hoogte van nummer 4, 2515 XP 

's-Gravenhage 
Openbare weg/-water, weg 
Daglicht 

Basisteam de Heemstraat, Eenheid Den Haag 

p 
Personalia/gegevens ambtenaar 

Naam 
Rang 
Organisatie-eenheid Afd. Regionale Conflict- en Crisisbeheersing (Dh), 

Eenheid den Haag 

Gecertificeerd/RTGP bevoegd Ja 

Basisgegevens optreden 
In diensttijd 
In uniform 

Aanleiding optreden 
Wijze van optreden 

Geweld tegen 

Bijzonder optreden 
M.E. optreden 

Bijzonderheden 

Met toestemming 
bevoegd gezag 

Soort geweldsaanwending 
Is waarschuwing 
voorafgegaan 
Hoe is gewaarschuwd 

Opdracht meerdere 
Optreden als leidinggevende 

Personen 

In opdracht van de burgermeester van Den Haag is de 
demonstratie ontbonden. De commandant van de ME van de 
aanwenders van het gemelde geweld (pelotonscommandant 

M.E.)heeft de demonstranten luid en duidelijk op niet 
mis te verstande wijze gevorderd om de 
demonstratielocatie te verlaten en weg te gaan in de 

richting van het Centraal Station. Tevens is luid en op 
niet mis te verstane wijze vier keer gewaarschuwd dat 
er geweld zou worden gebruikt wanneer de vordering niet 

opgevolgd werd. 

Ja 

Ja 
Vier keer mondeling met behulp van megafoon van het 
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Soort geweld 

commandovoertuig van de mobiele eenheid. luid en 
duidelijk op niet mis te verstane wijze. er werd 
gewaarschuwd dat er geweld zou worden gebruikt wanneer 
de demonstranten geen gehoor gaven aan de vordering om 
weg te gaan van de demonstratielocatie. de waarschuwing 
is door de pelotonscommandant op de tijdstippen 12:25, 

12:28, 12:44 en 12:48 uur gedaan. 

Fysiek geweld (zonder geweldsmiddelen) 

Inzet beredenen 
Lange wapenstok 

Bevond de verdachte zich in 
of op een bewegend 
voer- of vaartuig? Nee 

Doel aanwenden van geweld 
Ter handhaving openbare orde 
Tijdens oproerige beweging 
Afwenden van geweld, 
gericht tegen 
Aanhouding van verdachte 
t.z.v. art. 

Identiteit verdachte 

Collega('s) 

Niet voldoen aan bevel of vordering/ artikel 184 
Wetboek van Strafrecht. Het niet opvolgen van de Wet 
Openbare Manifestaties. Artikel 443 Wetboek van 
Strafrecht (Politievoorschrift in bijzondere 
omstandigheden op basis van artikel 2.1 van de 
noodverordening COVID-19). 
Onbekend 

Gemelde feiten en omstandigheden die geleid hebben tot geweldsaanwending 
Ongeveer 200 demonstranten kwamen bijeen op de Koekamp in Den Haag voor een 
demonstratie tegen de 'Loek-down' in het kader van de corona-maatregelen. De 
demonstratie was niet aangemeld volgens de wettelijke procedure. De burgemeester van 
Den Haag heeft desondanks opdracht gegeven om de demonstratie toe te staan op de 
Koekamp en te faciliteren. Na enige tijd lieten de demonstranten blijken (zowel 
mondeling als in verplaatsing) dat zij de aangewezen demonstratielocatie wilde 
verlaten om naar het Binnenhof te gaan. De demonstranten zijn tegengehouden op de 
Laan van Reagan en Gorbatsjov door een linie van de Mobiele Eenheid en beredenen van 
de politie. Door de melder van het geweld (pelotonscommandant) is twee keer gevorderd 
om terug te gaan naar de demonstratielocatie en twee keer gewaarschuwd dat wanneer 
zij niet terug zouden gaan naar de demonstratielocatie geweld zou worden gebruikt. De 
demonstranten volgden de waarschuwing niet op en bleven voor de linie joelen en 
schreeuwen. Door de melder van het geweld (pelotonscommandant) is aan de ME-leden 
opdracht gegeven om voorwaarts te gaan om de demonstranten terug te begeleiden naar 
de aangewezen demonstratielocatie. Tegen demonstranten die voor de linie bleven staan 
en geen gehoor gaven aan de vordering is geweld gebruikt ter handhaving van de 
openbare orde en voorkoming van wanordelijkheden. 

Om 12:44 uur is in opdracht van de burgemeester van Den Haag de demonstratie 
ontbonden. Door de melder van het geweld (pelotonscommandant) is dit op luide en niet 
mis te verstane wijze via de megafoon van het commandovoertuig aan de demonstranten 
te kennen gegeven en gevorderd om de demonstratielocatie te verlaten en weg te gaan 
in de richting van het Centraal Station. Om 12:48 uur is nogmaals de vordering 
gedaan. Omdat er geen gehoord werd gegeven aan de vordering werd in opdracht van de 
melder van het geweld de demonstranten ingesloten een aangehouden door de ME-leden en 
de beredenen van de politie. Hierbij is tegen demonstranten die voor de linie bleven 
staan en geen gehoor gaven aan de vordering geweld gebruikt. 

Gevolgen van de geweldsaanwending 
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Letsel bij betrokken burger 

Onder medische behandeling 

gesteld 

Onbekend letsel dat door slagen en porren met lange 

wapenstok is veroorzaakt bij een aantal demonstranten. 

een afgebroken tand bij een demonstrant. 

Onbekend 

Schade, namelijk Afgebroken tand van een van de demonstranten waar tegen geweld is 

gebruikt. 

Reden geweldsregistratie 
Schriftelijke melding 
gelezen 
Geweld mondeling gemeld 

Reden geweldsregistratie 
Geweldsformulier opgemaakt 

Ja 
Ja 

Datum: 05/05/2020Tijd 
Datum: 05/05/2020Tijd 

21:02 
21:03 

Letsel (gebroken tand). 
07/05/2020 Tijd: 18:44 

Motivatie 
Mijn indruk (als hovj) van het toegepaste geweld is dat dit conform de wet- en 
regelgeving als redelijk en gematigd kan worden beoordeeld. 

De demonstranten waar tegen geweld is gebruikt hebben een aanmerkelijk risico genomen 
om geen gehoor te geven aan de voorwaarden van de burgemeester van Den Haag om de 
vorderingen van de politie niet op te volgen. 

De niet aangemelde demonstratie is gefaciliteerd door de politie om deze toe te staan 
op de Koekamp. Specifieke politiecollega's zijn ingezet om in contact te komen met de 
demonstranten en hen te faciliteren om gebruik te maken van het demonstratierecht 
binnen de kaders van de WOM en noodverordening COVID-19. 

Door herhaaldelijk te informeren/ te instrueren/ te vorderen en te waarschuwen voor 
geweldsgebruik is gefaseerd opgetreden. 

Melding officier van justitie 
Datum melding Onbekend of er melding wordt gedaan. 
Melding gedaan door Onbekend. 

Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit rapport, dat ik sloot en ondertekende 
te 's-Gravenhage op 7 mei 2020. 

De hulpofficier van justitie, 

p 
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