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Onderwerp

Beslissing Wob-verzoek code DH NSS

Geachte heer Van Amersfoort,
Op 15 april 2015 ontving de politie uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: "Wob") van 14 april 2015. Dit verzoek ziet op alle documenten die
betrekking hebben op code DH NSS of andere vergelijkbare omschrijvingen/namen in
de periode 2013 en 2014.
Op 27 mei 2015 is telefonisch met u overlegd over de verdere afhandeling van uw
verzoek op basis van het aantal registraties dat in het bedrijfsprocessensysteem van
de politie van de eenheid Den Haag: BVH is aangetroffen. Conform de met u
gemaakte afspraak is u op 30 juni 2015 een lijst toegezonden met registraties en een
korte samenvatting van die registraties. Op 3 juli 2015 heeft u verzocht de documenten
die betrekking hebben op 12 door u nader aangeduide registraties openbaar te maken.
U heeft uw eerdere Wob verzoek beperkt tot die registraties. Via e-mail op 6 juli 2015
is door de politie uw bericht bevestigd en tevens aangegeven dat het besluit op uw
verzoek naar alle waarschijnlijkheid op 23 juli 2015 gereed zal zijn.
Uw verzoek
In uw brief verzoekt u om afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de
code DHNSS in de periode 2013 en 2014. DHNSS is een code die in het
bedrijfsprocessensysteem van de politie (BVH) is gebruikt rond de NSS-top op 24 en
25 maart 2014 te Den Haag. U geeft aan dat voor wat betreft de gevraagde
documenten te denken valt aan:
onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen,
overeenkomsten, correspondentie, afspraken, notities, aantekeningen, contracten,
toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, checklijsten, puntenlijsten,
formulieren, eventuele processen-verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen,
aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak,
planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie
(waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en
film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking
tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma's,
informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid.
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De documenten
Bij politie Den Haag berusten de navolgende registraties die betrekking hebben op de
in uw informatieverzoek aangeduide bestuurlijke aangelegenheid en waarvan u heeft
verzocht deze openbaar te maken:
1. registratie 2014059537, proces-verbaal van aangifte, mutatierapport en
proces-verbaal van bevindingen;
2. registratie 2014038137, mutatierapport;
3. registratie 2014038119, mutatierapport;
4. registratie 2014038106, mutatierapport;
5. registratie 2014036795, mutatierapport;
6. registratie 2014055837, mutatierapport;
7. registratie 2014048088, mutatierapport;
8. registratie 2014035948, mutatierapport;
9. registratie 2014034171, proces-verbaal van aangifte;
10. registratie 2014033680, mutatierapport;
11. registratie 2014019790, mutatierapport;
12. registratie 2014018957, mutatierapport.
Aldemeen
De hiervoor onder 1 tot en met 12 vermelde processen-verbaal en mutaties bevatten
politiegegevens. Volgens artikel 1 onder a van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) is
een politiegegeven elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de
politietaak wordt verwerkt. Bij de beoordeling of gegevens als politiegegevens dienen
te worden aangemerkt, is onder meer bepalend of die gegevens een geldentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. Te denken valt aan: NAW-gegevens,
geboortedatum en -plaats, burgerservicenummers van verdachten, getuigen of andere
direct of indirect betrokken personen, kentekens en chassisnummers van
(motor)voertuigen. Dit is geen limitatieve opsomming. De Wpg staat openbaarmaking
van politiegegevens niet toe en wijkt in die zin of van het bepaalde in de Wob. In
zoverre dient uw verzoek om openbaarmaking te worden afgewezen.
Voor zover de bedoelde documenten informatie bevatten anders dan politiegegevens,
dient die informatie aan de hand van de Wob te worden beoordeeld. Gelet daarop
besluit ik de documenten 1 tot en met 12 openbaar te maken, met uitzondering van de
daarin opgenomen politiegegevens.
Alhoewel de Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2012:BY7303) heeft
overwogen dat in beginsel per document of onderdeel daarvan moet worden
gemotiveerd op welke grond openbaarmaking daarvan achterwege wordt gelaten, kan
daarvan worden afgezien als dat zou leiden tot herhalingen die geen redelijk doel
dienen. Dit betreft in de onderhavige documenten onder andere de namen en/of
kledingnummers van de betrokken politieambtenaren. Volgens vaste rechtspraak (zie
bijvoorbeeld de uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 18 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9807 en recentelijk een uitspraak van de
afdeling van 1 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2060) kan, waar het gaat om het
beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep
worden gedaan op het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit
geldt niet voor namen, aangezien namen persoonsgegevens zijn en het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen het openbaar maken daarvan
kan verzetten. Voorts is het van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een
naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
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openbaarmaking in de zin van de Wob. Voor wat betreft het niet openbaar maken van
de naam/namen van de betrokken politieambtenaar/politieambtenaren beroep ik mij
derhalve op artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke
levenssfeer). Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken politieambtenaar of —ambtenaren weegt zwaarder dan het algemeen belang
van openbaarheid.
Indien er andere gegevens onleesbaar zijn gemaakt dan politiegegevens en de namen
en kledingnummers van de betrokken politieambtenaar of -ambtenaren zal ik dat
hieronder per document of onderdeel daarvan motiveren.
Beslissinq
1. Registratie 2014059537, proces-verbaal van aangifte, mutatierapport en
proces-verbaal van bevindingen
Prive (mobiele) telefoonnummers van de aangever en andere betrokkenen
worden u niet verstrekt met een beroep op artikel 10, tweede lid, onder e, van
de Wob (eerbiediging persoonlijke levenssfeer). Het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer van deze personen laat ik zwaarder wegen
dan het belang van openbaarheid.
In het proces-verbaal van bevindingen (PL1551-2014059537-3) zijn naast de
naam van de verbalisant en een kenteken of een gedeelte daarvan ook het
nummer van het door de politie gebruikte bijstandskanaal onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 10, tweede lid, onder e. van de Wob (inspectie, controle
en toezicht door bestuursorganen in casu de politie). Dit nummer geeft inzicht
in de wijze waarop de politie haar verbindingen organiseert en daarmee inzicht
in de werkwijze van de politie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in de
toekomst deze werkwijze effectief te dwarsbomen. Dit kan verstoringen van de
openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor burgers alsook
politieambtenaren. Dit slechts gedeeltelijk verstrekken is conform de uitspraak
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van State van 11
april 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA2668; ECLI:NL:RVS:2009:BK7991 en een
wat recentere uitspraak van die Afdeling: ECLI:NL:RVS:2010:B04235). Gelet
op het voorgaande laat ik het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen zwaarder wegen dan het algemeen belang van
openbaarheid.
4. Registratie 2014038106, mutatierapport
In de mutatie is een zinsnede onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel
10, tweede lid, onder d, van de Wob (inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen). In het document is bij de desbetreffende zinsnede de letter
"d" vermeld.
De onleesbaar gemaakte passage bevat informatie over strategieen, tactieken
en technieken die de politie toepast bij dit soort operaties. Met inzicht in deze
werkwijze van de politie met betrekking tot dit soort operaties, bestaat de
mogelijkheid bij toekomstige soortgelijke demonstraties/gebeurtenissen die
aanpak effectief te dwarsbomen. Dit kan verstoringen van de openbare orde
tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor burgers alsook politieambtenaren.
Voor de uitgebreide motivering verwijs ik naar punt 1. van dit besluit.
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5. Registratie 2014036795, mutatierapport
In de mutatie is een zinsnede onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel
10, tweede lid, onder d, van de Wob (inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen). In het document is bij de desbetreffende zinsnede de letter
"d" vermeld. De onleesbaar gemaakte passage bevat informatie over
strategieen, tactieken en technieken die de politie toepast bij dit soort
operaties. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik naar punt 1. en 4. van dit
besluit.
6. Registratie 2014055837, mutatierapport
De registratie wordt u verstrekt met een aantal onleesbaar gemaakte
gegevens.
Onder het kopje "Toelichting bij incident", is de aanduiding, het merk, type en
de kleur van het aangetroffen voertuig onleesbaar gemaakt op grond van de
Wet politiegegevens. Het aangetroffen voertuig is zo specifiek dat de
aanduiding, merk, type en kleur in combinatie met andere gegevens te
herleiden is tot identificeerbare of geklentificeerde personen en in die zin aan
te merken zijn als politiegegevens. Subsidiair beroep ik mij in dit kader op
artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer).
Gelet op het feit dat het een bijzonder voertuig betreft, dat niet veel meer in het
straatbeeld te zien is, is deze informatie in combinatie met andere gegevens
die openbaar zijn of openbaar gemaakt worden mogelijk te herleiden tot
identificeerbare of geIdentificeerde personen. De eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer laat ik prevaleren boven het algemeen belang van
openbaarheid. Voor wat betreft het niet verstrekken van de foto van het
voertuig en het verzekeringsplaatje beroep ik mij eveneens op de Wet
politiegegevens en subsidiair op artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob
onder verwijzing naar de motivering zoals hiervoor omschreven.
De doorkiesnummers van de beveiliging van de marine in het munitiedepot en
de centrale meldkamer in Den Helder worden u niet verstrekt met een beroep
op artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke
levenssfeer). Het is immers ook mogelijk om contact op te nemen met
bepaalde afdelingen van het Ministerie van Defensie via het daartoe in het
leven geroepen algemene nummer 070 3188188.
De locatie van het munitiedepot wordt u niet verstrekt met een beroep op
artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wob (de veiligheid van de Staat).
Alhoewel het Ministerie van Defensie kenbaar maakt dat het munitiedepots in
beheer heeft en in welke omgeving (in casu Wassenaar) zij zich bevinden,
betracht het ministerie terughoudendheid bij het bekendmaken van exacte
locaties en/of adresgegevens. Het betreft immers opslag van gevaarlijk
materiaal dat niet in verkeerde handen moet vallen met alle gevolgen van dien.
Dit risico neemt aanzienlijk toe naar mate de exacte locaties van de
munitiedepots bekend zijn. Het belang van de Staatsveiligheid laat ik zwaarder
wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.
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7. Registratie 2014048088, mutatierapport
De mutatie wordt u verstrekt met een aantal onleesbaar gemaakte gegevens.
Onder het kopje "Toelichting bij incident" zijn in de eerste zin de namen van
politie-eenheden onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10, tweede
lid, onder d, van de Wob (Inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen). Voorts is in dezelfde mutatie een groot aantal passages
onleesbaar gemaakt met een beroep op dezelfde uitzonderingsgrond. Het
belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen laat ik
zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.
Uit de onleesbaar gemaakte informatie zijn technieken, tactieken en
strategieen, alsmede de informatiepositie en de wijze waarop de politie haar
informatie vergaart of te leiden.
Voor de uitgebreide motivering verwijs ik naar de punten 1. en 4. van dit
besluit.
10. Registratie 2014033680, mutatierapport
Het mutatierapport wordt u verstrekt met uitzondering van een aantal
passages met een beroep op artikel 10, tweede lid, onder d, van de Wob
(inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen). De passages bevatten
informatie over strategieen, tactieken en technieken van de politie alsmede de
informatiepositie en de wijze waarop zij haar informatie verzamelt. Voor de
uitgebreide motivering verwijs ik naar de punten 1. en 4. van dit besluit.
lk vertrouw erop u naar behoren te hebben geinformeerd.
Oysereenkomstig hetdoor_de korpschef genomen besluit,

Mr. M.H.E. Mathon
hoofd juridische zaken korpsstaf

Rechtsmiddelen
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit voor zover dit toeziet op
de Wob, kunt u overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van zes wegen na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschef van politie en te worden
ingediend bij de korpschef, t.a.v. juridische zaken korpsstaf, postbus 17107, 2502 CC
DEN HAAG.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres,
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en
de gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden verstrekt,
indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt
ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit,
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
RECHERCHE EXPERTISE & ONDERST
Registratienummer : PL15J2-2014059537-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Boofdincident
Registratienummer.
HKS-nummer.
Titel
Projectcode
Naatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleeadatum/tijd
Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: dinsdag 25 maart 2014 te 19:06 uur

2014059537
PL1522.522.2014.999
Niet Voldoen aan Bevel
DH P56 (Nuclear security summit)
Misdrijven enders
dinsdag 25 maart 2014 te 04:26 uur
Tussen maandag 24 maart 2014 te 21:45 uur en maandag
24 maart 2014 te 21:50 uur
Zwolsestraat, 's-Gravenhage
0 enbare wea/-water

Toelichting bij incident
Collega(
(biker)
) ( is rnaandagavond 24 maart 2014 na een
achtervolging door
de bestuurder van een bromfiets van zijn fiets getrokken en heeft daarbij letsel
opgelopen. Na behandelingt in ziekenhuis naar huis.
Bestuurder van bromfiets en passagier zijn doorgereden en zijn niet aangehouden.

Japans Restaurant Sui Sha Ya heeft maar 1 camera. Binnen in de zaak en gericht op
de ingang. Gezien te stand van de camera en de afstand tot aan de weg Been kans op
bruikbare beelden.
Beclden worden na opname 24 uur bewaard.
25/03/2014
aanv; 1
en
PV bevindingen opgemaakt van gesprek met coll
onderzoek mogelijke kentekens kwamen
en de4quit de molen, beiden op de
gesteld van
bsn r76,a7 : en zoonlief

en gesprek met coll.

an op naam
bsn

Onderzoek near coll. Limburg die bikers er op attent maakten loopt nog. De
bestuurder, van de rode snorfiets is in ieder gavel lopend over de boulevard gekomen
en is ook nag ergens opgeklommen alvorens tussendoor van de boulevard naar GvD weg
te komen,
Aangever

(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, domicilie kiezende
Fahrenheitstraat 192, 2561 ER 's-Gravenhage
Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon

Getuige

Form.nr: 3205712 - FOPUTR2\

(man), geboren op

-- Bled 1

LFN112.1.0

burgerservicenummer
111 te
_
nationaliteit Nederlandse, Fahrenheitstraat 192, 2561
EH 's-Gravenhage
Rol in onderzk

(vrouw), geboren
burgerservicenummer
te
nationaliteit Nederlandse,
ge, telefoonnummer.
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Rol in onderzk

) (man), geboren op'
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
, telefoonnummer
Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon

Betrokken

: snorfiets, Kymco Agility 50, kleur onbekend,
chassisnummer
Nederland, kenteken -ga
bouwjaar 2011

Betrokken

: snorfiets, Kymco Agility 50, kleur onbekend,
chassisnummer
Nederland, kenteken
bouwjaar 2008

Actie volgnummer 2 aangemaakt
:
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval.
Soort locatie
Verbalisant

onder incident
Onderzoek Overig
Pv bevindingen gesprek f b noppen
dinsdag 25 maart 2014 te 17:18 uur
Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 16:55 CUT en dinsdag
25 maart 2014 te 17:05 uur
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG 's-Gravenhage
Bijzonder gebouw/terrein

Getuige

(man), geboren op •_
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Fahrenheitstraat 192, 2561
EH 's-Gravenhage

Actie volgnummer 3 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
:
:
Referentie
:
Datum/tijdstip kennisname
:
Pleegdatum/tijd
:
Plaats voorval
:
Snort locatie
Verbalisant

ander incident
Onderzoek Overig
Nader verhoor aangever
dinsdag 25 maart 2014 te 18:45 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:45 uur
Zwolsestraat, 's-Gravenhage
Openbare weg/-water

Aangever

(man), geboren op
tt,
burgerservicenummer
•
nationaliteit Nederlandse, domicilie kiezende
Fahrenheitstraat. 192, 2561 EH 's-Gravenhage
Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon

Form.nr: 3205722 - FOMUTHA
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POLITIE HAAGLANDEN
CENTRAAL JUSTITIELE DIENST
RECHERCHE EXPERTISE & ONDERST
Telefoon 09008844
Proces-verbaalnummer

: n1502-2014059537-1
(HKS-nr: PL1522.522.2014.999)

Pleegplaats en werkgebied : 's-Gravenhage B22 Belgisch Park
PROCES -VERBAAL
aangifte
Felt
Plaats delict
Pleegdatum/tijd

: Misdrijven anders
, 's-Gravenhage
: Tussen maandag 24 maart 2014 to 21:45 uur on maandag 24
maart 2014 te 21:50 uur
brigadier van Politie Haaglanden en
brigadier van Politie Haaglanden, verklaren

Wij, verbalisanten,

01111M11

het volgende:
Op dinsdag 25 maart 2014 te 04:26 uur, kwamen wij te Fahrenheitstraat 192,
Fahrenheitstraat 192, 2561 EH 's-Gravenhage, bij een persoon die ons opgaf to zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
Correspondentie adres

:
:
:
:
:

in Nederland
Man
Nederlandse
Fahrenheitstraat 192
2561 EH 's-Gravenhage
Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG 's-Gravenhage

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident,
dat pleats vond op de lccatie genoemd bij pleats delict, tussen maandag 24 maart 2014
to 21:45 uur en maandag 24 maart 2014 te 21:50 uur:
"Op maandag 24 maart 2014, omstreeks 21.45 uur, beyond ik mij semen met een collega
uit het land, in uniform gekleed on met bike surveillance belast ten behoeve van de
NSS, op de openbare weg de Covers Deijnootweg, ter hoogte van de ingang van
Palacepromenade to 's-Gravenhage.
Op dat moment stond ik met mijn rug naar de ingang van de Palacepromenade gekeerd en
keek ik naar de Gevers Deijnootweg.
Op dat moment zag ik dat er twee(2) mannen kennelijk onder invloed van alcohol, mij
ban achteren passeerden. Ik zag dot beide mannen onvast ter been waren.
Ik hoorde beide mannen erg luid schreeuwen.
Ik heb niet kunnen verstaan vat deze mannen riepen.
1k zag vervolgens dat beide jongens aan de aldaar geplaatste hekken trokken. doze
hekken dienden als afzetting voor het Kurhaus. 1k zag dat de mannen vervolgens in de
•
richting van de roodkleurige bromfiets liepen. Ik zag dat beide mannen op de genoemde
bromfiets stapten end e motor startten.
1k ken de mannen als volgt omschrljven:
Man 1:
Man, blanke huidskleur, half lang blond haar, bruin kleurige jas tot op de heupen,
lichte brook.
Man 2:
man, blanke huidskleur, half lang donker hear, zwarte jas.

Former: 3205706 - PVAANG
Exemplaar bestemd voor de aangever

- Blad 1

LFN012.3.5

Proces-verbaalnummer PL15J2-2014059537-1

Ik zag dat de mannen vervolgens op de bromfiets wegreden op e Gevers Deijnootweg in
de richting van de Zwolsestraat/Zwarte Pad.
Ik zag dat man 1 de bromfiets bestuurde en man 2 als passagier op de bromfiets zat.
Ik zag dat de mannen gekomen bij de kruising met de Zwolsestraat, rechtsaf reden de
Zwolsestraat op in de richting van de Van Alkemadelaan.
Ik heb hierna de achtervolging op mijn fiets ingezet. Ik riep luidkeels:'Politie
staan blijven."
Dit was op de Gevers Deijnootweg.
Ik zag dat de mannen mij aankeken on de snelheid van mij en die van de bestuurder van
de bromfiets, was ongeveer 35 km per uur.
Ik zag dat ondanks 1k riep:"politie staan blijven", zijn snelheid niet minderde.
Vervolgens reden wij de Zwolsestraat in. Ik heb meerder malen geroepen:"Politie staan
blijven."
Ik zag dat zowel de bestuurder als de bijrijder mlj aankeken. Ik wilde de bestuurder
van de bromfiets staande houden ter take art. 8 van de Wegenverkeerswet. Ik zag dat
de bestuurder van de bromfiets niet reageerde op mijn aanroepan en mij enkele aankeek
en doorreed.
Vervolgens hob ik de bijrijder met mijn rechterhand bij zijn linkerschouder
vastgepakt met de bedoeling de bromfiets to laten stoppen.
Ik hoorde de bijrijder roepen:"Stoppen, stoppen."
Ik zag dat de bestuurder van de bromfiets hierop niet reageerde. Aan het geluid van
de bromfiets hoorde ik dat de bestuurder van de bromfiets, gas bij gaf.
Ondanks dat ik hoorde dat de bestuurder gas gaf ik merkte ik dat de bromfiets van
snelheid minderde.
Omdat de bestuurder van de bromfiets niet wilde stoppen, probeerde ik de bestuurder
van de bromfiets bij zijn linkerarm beet to pakken.
Ik voelde dat de bestuurder van de bromfiets mijn linkeronderarm
beetpakte en mij met kracht richting het wegdek duwde.
Hierna kwam ik met een snelheid van ongeveer 35 km per uur, ten val.
Nadat ik was gevallen kook ik nog in de richting van de bromfiets. Ik zag at zowel de
bestuurder als de bijrijder van de bromfiets achterom keken. Ik vermoed dat beide
mannen mij op het wegdek hebben Zion liggen.
Eierna zag ik dat de bestuurder van de bromfiets met hoge snelheid over de
Zwolsestraat wegreed, in de richting van de Van Alkemadelaan.
Eierna ben ik opgestaan en ik voelde pijn in mijn rechterknie, rechterheup en
rechterschouder- en elleboog.
Tevens zag ik dat tengevolge van mijn val mijn patroonhouder-' portefoontas kapot
waren, in mijn eigen telefoon een barst zat.
De telefoon werkte niet meer.
Ook zag ik in mijn helm een kleine scheur en diverse krassenDaarnaast is mijn uniformbroek beschadigd geraakt aan de rechterzijde.
Voordat 1k mijn dienst begon waren bovengenoenmde goederen onbeschadigd.
1k stelde direct de meldkamer tijdens de achtervolging op de hoogte van de situatie.
Na het incident ben ik near de desbetreffende commandant gestapt on heb aldaar het
incident gemeld.
Ik heb hierna op de Eerste Hulp van het Hagaziekenhuis, Leyweg, onder behandeling
gesteld. Door de dienstdoende arts werden kneuzingen geconstateerd aan xechterknie,
rechterheup, rechterelleboog en rechterschouder.
Door arts ingevulde medische verklaring stel ik hierbij ter beschikking aan het
onderzoek.

Form.nr: 3205706 - PVAANG
Exemplaar bestemd voor de aangever

- Blad 2

EN012,3.5

Proces-verbaa1numer PL15,32-2014059537-1

Ik zou beide mannen bij weerzien kunnen herkennen.
Mijn collega is met mij meegereden en was nadien onder de indruk van het incident.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aangever,

He verbalisant,

Slachtofferzorg
N.v.t
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Dr is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering
verstrekt.
Waarvan door ons is opgemaakt dit proses-verbaal dat wij sloten en ondertekenden to
Den Haag op 25 maart 2014.

op ambtsbelofte

op ambtsbelofte

N.B. Dit exemplaar wordt een keer verstrekt.

Form, nr: 3205706 - PVAANG
Exemplear bestemd year de aangever

- Bled 3

EFN012,3.5

Proces-verbaalnummer .P1,15,72-2014059537-1

U heeft aangifte gedaan
U heeft bij de politie aangifte gedaan van een strafbaar feit. De politie vindt het
belangrijk dat u weet vat er met uw aangifte gebeurt en waar u terecht kunt voor
informatie en hulp. In daze bijlage least u daar meer over.
Uij raden u aan om het afschrift van het proces-verbaal van aangifte en eventuele
correspondentie over uw aangifte met daze bijlage to bewaren.
Wet gebeurt er met uw aangifte?
Met uw aangifte start het opsporingsonderzoek. Wanneer u bij uw aangifte heeft
aangegeven dat u op de hoogte wilt warden gehouden, wordt u geinformeerd over het
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan
duren voordat er resultaten bekend zijn.
Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een opsporingsonderzoek to starten, zal
uw aangifte worden opgeslagen in de politieadministratie. Wanneer er nieuwe
aanknopingspunten bekend worden, zal uw aangifte weer in behandeling genomen worden.
Ook hierover wordt u gelnformeerd.
Informatie
De politie zal u informeren over het verloop van het onderzoek naar aanleiding van uw
aangifte. Mocht u desondanks vragen hebben over de stand van zaken van uw aangifte,
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket to 's-Gravenhage, bereikbaar op
werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 088-6991380. Houdt u dan
wel het proces-verbaainummer bij de hand, want dear wordt naar gevraagd.
Schade
Als u schade heeft geleden door het strafbare fait is het van belang de schade zo
goad mogelijk to beschrijven en to noteren. Houdt u de schade goad bij an bewaar goad
uw bewijzen zoals: herstelnota's, aanschafnota's en eventuele doktersverklaringen.
Daarmee kunt u uw schade aantonen an eventueel op de verdachte verhalen.
Voor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt u contact opnemen met SHN
via telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief). SHN kan ook voor u nagaan of u in
aanmerking komt voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven an
u helpen bij de aanvraag.
Slachtofferhulp Nederland (SHN)
SEN biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van can
misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. U kunt bij SHN terecht voor ondersteuning
bij de schadeafhandeling an informatie over juridische procedures an verzekeringen.
De medewerkers van SHN ondersteunen u bij het inventariseren an onderbouwen van de
schade. Ook helpen zij u met het regelen van praktische zaken zoals het invullen van
formulieren, het schrijven van brieven of het bellen near instanties. Ook biedt SHN u
gesprekken aan waarin geluisterd wordt an met u gekeken wordt near wat er verder moet
gebeuren. De dienstverlening van SHN is geheel kosteloos. SEN is bereikbaar via
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief) of www.slachtofferhulp.nl.
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?
Indian u slachtoffer bent van huiselijk geweld, dan kunt u voor praktisch an
emotionele hulpverlening contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
Het telefoonnummer van het SEG is 0900-1262626 waarna u wordt doorverbonden met het
SHG in uw regio.
Voor juridische ondersteuning kunt u contact opnemen met SHN via telefoonnummer
0900-0101 (lokaal tarief).
Dank
Dankzij uw aangifte kan de politic beter criminele activiteiten voorkomen, daders
herkennen an bepalen welke locaties scherper in de oaten moeten worden gehouden. Dank
voor uw aangifte.

Form.nr: 3205706 - PVAANG
Exemplaar bestemd voor de aangever

Blad 4

TATN012.3.5

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DELFT / PIJNACKER / NOOTDORP
BUREAU PIJNACKER/NOOTDORP
Proces-verbaalnummer

: P1,1583-2014059537-2
PROCES-VERBAAL
van bevindingen
, brigadier van Politic Haaglanden,

Ik, verbalisant,
verklaar het volgende:

Opdinsdaa 25 maart 2014, omstreeks 16.55 uur, had ik telefonisch contact met{
hoofdagent van politic Utrecht.
Nadat ik hem had medegedeeld waarover ik hem wenste te Koren verklaarde hij nog
dat;
- hij was aangesproken door 2 collega's die vermoedelijk uit Limburg kwamen,
- deze collega's een jongeman en een jonge vrouw, vermoedelijk, werkstudent, betrof,
- zij here vertelden dat de latere snorfietsbestuurder, al over de boulevard hadden
zien lopen,
-- deze man ook al ergens bovenop zou zijn geklommen op be boulevard,
- het zeker een snorscooter was met blauwe kentekenplaat,
- deze scooter vermoedelijk rood was en aan de linkerzijde een spiegel had,
dus
- de kentekenplaat begon met D8 en vermoedelijk gevolgd door nog een
(man), geboren op'

Getuige

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te
's-Gravenhage op 25 maart 2014.

op ambtseed

Form.nr: 3206818 - PVBEVIN

- Glad 1

LFN241.2.0

POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT ZOETEENEER

BUREAU ZOETERNDER
Proces-verbaalnummer

: PL1551-2014059537-3
PROCES-VERBAAL
van hevindingen

1k, verbalisant,
Haaglanden, verklaar het volgende:

- VSI

brigadier van Politic

Op 25 maart 2014 omstreeks 18:45 uur, heb ik een onderzoek ingesteld waarbij het
volgende is bevonden.
Naar aanleiding van de aangifte die de hieronder genoemde aangever op dinsdag 25
maart 2014 aanvangende 04.26 uur deed heb ik, verbalisant, near aanleiding van het
feit dat er nog enkele onderzoeksvragen waren gerezen, telefonisch contact met hem
opgenomen.
Desgevraagd verklaarde hij mij dat het qua gezondheid weer redelijk tot goed met
hem ging.
De blauwe cq. beurse plekken en schaafwonden die hij near aanleiding van zijn cal
had bekomen waren nog steeds aanwezig, maar gaven hem weinig pijnklachten nicer.
Lopen ging weer goed en leverden hem, in tegenstelling tot kort na het gebeuren,
geen pijnklachten meer op.
Hij verklaarde mij tevens dat hij niet wist uit welke richting beide mannen
oorspronkelijk waren gekomen. Dat had hij niet gezien.
Afgaande op het geluid dat hij had gehoord vermoedde hij dat beide mannen uit de
richting van het Hommerson-casino en het Sumo Sushi restaurant waren gekomen.
Hij had beide mannen nog niet carder gezien.
Aan het signalement dat hij van beide mannen had opgegeven ton hij weinig meer
toevoegen, anders dan dat "man 1" een "herkenbaar markant mager cq. spits gezicht"
en dat de zuarte jas van "man 2" een capuchon had.
Beide mannen zouden volgens hem een leeftijd hebben omstreeks 18 a 25 jaar, maar
dichter tegen de 20 jaar dan tegen de 25 jeer.
Met betrekking tot een nadere omschrijving van de bromfiets verklaarde hij dat hot
een snorfiets, voorrien van een blauwe kentekenplaat was. De snorfiets was geen
scootermodel en had voorop voor rover hij rich kon herinneren een klein
windschermpje.
Hij had in het geheel geen letter- of cijfercombinatie van het kenteken gezien.
Nadat een en ander had plaatsgevonden had hij van zijn college Noppen gehoord dat
het kenteken zou beginnen metC•
Het feit dat hij de achtervolging op beide mannen had ingezet en later dat hij door
toedoen van de bestuurder van de snorfiets ten cal was gekomen had hij gemeld op
het bijstandskanaal(41
Zeit- had de aangever niets racer aan zijn aangifte toe to voegen.
Aangever

(man), geboren op

Waarcan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende to
's-Gravenhage op 25 maart 2014.

op ambtseed

Form.nr: 3206933 - PVBEVIN

- Blad 1

LFN241.2.0

POLITIC HOLLANDS MIDDEN
DIENST INFORMATIE
BU GEGEVENSVERWERKING
Registratienummer : PL1600-2014038137-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip

: donderdag 27 maart 2014 te 12:12 uur

Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval

:
:
:
:
:
:
:

Soort locatie
Verbalisanten

2014038137
Camera in Beslag Genomen
DH NSS (Nuclear security summit)
Assistenties overig
maandag 24 maart 2014 te 21:40 uur
Op maandag 24 maart 2014 te 20:50 uur
Huis ter Duinstraat, Noordwijk Zh, binnen de gemeente
Noordwijk
: 0 enbare weg/-water
•

Toelichting bij incident
CAMERA IN BESLAG GENOMEN.
Wij hebben omstreeks 20:50uur een persoon staande gehouden.
Dit was op de Huis ter Duinstraat te Noordwijk.
Persoon was met een camera was de stoet aan het filmen.
Persoon is door Raagse collega(
staande gehouden.
Vervolgens is in overleg met coordinator Huis ter Duin, de camera in beslag
genomen.
Morgen zal met eigenaar telefonisch contact opgenomen worden door college's van
Noordwijk.
De camera wordt vooralsnog opgeborgen in de OC kamer in het Palace Hotel te
Noordwijk.
Betrokkene

Betrokken

(man), geboren on
burgerservicenummer',
te
nationaliteit Nederlandse,
telefoonnummer
: filmcamera, Gopro Hero 3, kleur zwart, Nederland,
bijzonderheden in oc kamer palace hotel

Actie volgnummer 2 aangemaakt
Projectcode
:
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
:
:
Datum/tijdstip kennisname
:
Pleegdatum/tijd
:
Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

onder incident
HM_FOB (Front office back office)
Inbeslagname
Camera in beslag genomen
maandag 24 maart 2014 te 21:55 uur
Op maandag 24 maart 2014 te 20:50 uur
Huis ter Duinstraat, Noordwijk Zh, binnen de gemeente
Noordwijk
: Openbare weg/-water

Toelichting bij actie
man met camera was stoat aan het filmen, die is door collega staande gehouden,
en in overleg met coordinator Huis ter Duin, in beslag genomen.
morgen sal telefonisch met eigenaar contract opgenomen worden door coll. noordwijk.

Form.nr: 2054245 - FOMUTRA

- Blad 1

LEN112.1.0

Registratienummer PL1600-2014038137-1

camera wordt vooralsnog opgeborgen in de OC kamer in Palace Hotel te Noordwijk.
Beslagene

Inbeslaggenomen

(man), geboren o
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
, telefoonnummer
: filmcamera, Gopro Hero 3, kleur zwart, Nederland,
bijzonderheden in oc kamer palace hotel

Actie volgnummer 3 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Teruggave
Referentie
: Camera
Datum/tijdstip kennisname
: donderdag 27 maart 2014 te 11:18 uur
Pleegdatum/tijd
: Op donderdag 27 meant 2014 te 17:00 uur
Plaats voorval
: Duinwetering 101, 2203 HM Noordwijk Zh, binnen de
gemeente Noordwijk
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
Toelichting bij actie
Op maandagavond 24 maart 2014 wend in de avonduren een filcamera afgenomen van een
inwoner van Noordwijk. Daze filmer was de stoat aan het filmen van de
voorbijtrekkende yips.
In de noodverordening Noordwijk stond echter niets vermeld over het filmen buiten
het verorderingsgebied. Derhalve geen strafbare feiten. Ik heb de eigenaar gebeld
en de situatie uitgelegd. Hij begreep het volkomen en had toch ook wel begrip voor
het politieoptreden.
A.s. zaterdag 29 meant komt hij de camera weer ophalen op het politiebureau in
Noordwijk. De envelope met camera en bewijs van ontvangst liggen bij de receptie.
Betrokkene

Teruggave

Form.nr: 2054245 -- FOMUTRA

(man), geboren o
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
, telefoonnummer
: filmcamera, Gopro Hero 3, kleur zwart, Nederland,
bijzonderheden in oc kamer palace hotel

- Bled 2

LEV112.1_ 0

POLITIE HOLLANDS MIDDEN
DIENST INFORMATIE
BU GEGEVENSVERWERKING
Registratienummer : PL1600-2014038119-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: maandag 24 maart 2014 te 20:54 uur

2014038119
Watertoren Parnassia
DH NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
maandag 24 maart 2014 te 20:25 uur
Tussen maandag 24 maart 2014 te 20:25 uur en maandag
24 maart 2014 te 20:37 uur
Parnassia 0, Katwijk Zh, binnen de gemeente Katwijk
Bijzonder gebouw/terrein

Toelichting bij incident
WATERTOREN
Nav een melding mbt de watertoren geinformeerd bij 00.
Aldaar watertoren een orientatiepunt is, is deze vermoedelijk uitgezet ivm NSS. OC
had ook geen precieze verklaring en antwoord.
Pleats melder:
Naam melder
INCIDENT: 46035
MELDER:
20:25 24-03-LuJ_,
WSGMK08
=KATWIJK/PARNA
20:26 24-03-2014
WSGMK08
OP DE WATERTOREN BRANDT ,S AVONDS ALTIJD EEN RODELAMP,
NU ZIET MELDER GEEN LAMP OP DE WATERTROREN BRANDEN.
20:27 24-03-2014
WSGMK08
VSG
20:27 24-03-2014
WSGMK08
HET KAN LETS MET DE NSS TE MAKEN HEBBEN, MAAR WILDE
DIT TOCH EVEN MELDEN

4-

Melder

Form.nr: 2054204 - FOMUTRA

OMP (man) , geboren op
burgerservicenummer
•
eit Nederlandse,
telefoonnummer
:Um
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

- Blad 1

LFN112.1.0
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POLITIE HOLLNNDS MIDDEN
DIENST INFORMATIE
BU GEGEVENSVERWERKING

Registratienummer : PL1600-2014038106-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisant

: maandag 24 maart 2014 te 20:19 uur

2014038106
Mb Met Rode Kentekenplaat
DH NSS (Nuclear security summit)
Overige verkeerszaken
maandag 24 maart 2014 te 20:01 uur
Op maandag 24 maart 2014 te 19:20 uur
Jan Kroonsplein, 2202 JC Noordwijk Zh, binnen de
•
gemeente Noordwijk
Openbare we /-water . _,

Toelichting bij incident
ZWARTE MERCEDES, DIET RODE KENTEKENPLATEN
Naar aanleiding van een info bericht die wij rond 19:20uur hebben ontvangen zijn
wij near de Jan Kroonsplein te Noordwijk gereden.
Een zwarte Mercedes Benz met rode kentekenplaten met witte belettering, zou bij
Huis ter Duin rondrijden, en verdacht zijn.
Vervolgens zijn wij geattendeerd door collega's dat het voertuig op Jan Kroonsplein
was geparkeerd,
Het voertuig stond geparkeerd zonder bestuurder. Bet bleak een Belgisch export
kenteken te zijn
Hierna werden wij aangesproken door een persoon die had een blanke man uit zien
stappen. Het voertuig was condom afgesloten.
Wij hebben verder geen bijzonderheden gezien.
Vervolgens hebben wij de gegevens doorgegven near_ de Legerleiding,

NJED
Toen kwam om 19:45uur de eigenaar aanlopen net zijn vriendin.
Wij hebben de personen gecontroleerd, en geen bijzonderheden gevonden.
Ook in de auto gekeken, hierbij geen bijzonderheden aangetroffen.
De man had auto vandaag uit Belgie opgehaald.
Hij was op visite bij bekenden.
Betrokkene

Betrokkene

Betrokken

Form.nr: 2054180 - FOMUTRA

te
(man), geboren op
, burgerservicel • ner
nationaliteiten Nederlandse ( 3urger Van
,
Bosnie-Herzegovina,_.__..,

(vrouw), geboren op
burgerservicenumn
nationaliteit Nederlandse,

: personenauto, Mercedes Benz, kleur zwart, Belgie,
kenteken 111111110 bijzonderheden rode kentekenplaten
met witte belettering

- Bled 1
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POLITIE HOLLANDS MIDDEN
DIENST INFORMATIE
BU GEGEVENSVERVERKING
Registratienummer : PL1600-2014036795-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

Toelichting bij incident
Melding is door verbalisant

vrijdag 21 maart 2014 te 14:02 uur

:
:
:
:

2014036795
Verdachte Situatie
DH NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
vrijdag 21 maart 2014 te 11:18 uur
Op vrijdag 21 maart 2014 te 12:18 uur
Dirck van Swietenlaan ter hoogte van nummer 28, 2342
BE Oegstgeest
Openbare weg/-water

1 gemuteerd in proces 2014036791.

Plaats melder: OEGSTGEEST
Naam melder :
Plaats melder': OEGSTG
Naam melder :
INCIDENT: 44121
MILDER:
MILDER:'
12:18 21-03-2014
CALL CENTER POLITIESERVICEMODULE
NABIJ GELUIDSSCHERM MET TORENTJE,ZIT I3LINDE BUNKER, IS
OOIT GEBOUND VOOR VLEERMUIZEN,IS ONLANGS WEER
OPENGEBROKEN,IS VLGNS MD PEEK VOOR EXPLOSIEVEN,MAAKT
ZICH ZORGEN IVM NSS TOP DIENSTVERLENING AAN DERDEN
REDEN VAN POLITIE INZET SOORT BELLER / MILDER SOORT
BELLER / MILDER : ---KEUZE--- DIENSTVERLENING
DIENSTVERLENING AAN: : ---KEUZE--- OPMERKINGEN
13:28 21-03-2014
WSGMK04
GRAAG UIT DEZE MELDING
2014
SGBO NSS: INCIDENT UITGEZET BIS DE BBB.
Melder

Form.nr: 2051480 -- FOMUTRA

geboren op
burgerservicenummer
Nederlandse,
telefoonnummer

-- Blad 1

LEN112.1,0

Registratienummer P1,1571-2014055837-1

POLITIC HAAGLANDEN
DISTRICT WASSENAAR / VOORBURG / LEIDSCBENDAM
BUREAU WASSENAAR

Registratienummer : P1,1571-2014055037-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse
,Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatle
Verbalisanten

: woensdag 19 maart 2014 te 15:56 uur

: 2014055837
: Craters op Zoek Pand?
Afhandeling overige meldingen
: woensdag 19 maart 2014 te 14:15 uur
: Tussen woensdag 19 maart 2014 te 14:00 uur en
woensdag 19 maart 2014. te 14:30 uur
, Wassenaar
; Bijzonder gebouw/terrein

Toelichting bij incident
Van de dienstdoende WCDT to Wassenaar warden wij als de ii10,76 gestuurd naar de Wijk
'Rijksdorp'alwaar een
merk:4IU 1M, type:: ippv zou rondrijden
waarvan de bestuurder en bijrijder veel interesse voor de woningc- 7.ouden hebben.
In de wijk ligt ook een defensie munitiedepot, gelegen aan de
to Wassenaar, waar de beide heren waren gespot.
Op de rotonde met de Wassenaarse slag het voertuig aangetroffen en gecontroleerd.
Op de vraag vat de reden was van hun bezoek in de wijk, antwoordde ze dat ze opzoek
waren naar water omdat dat bij de woning die eerder door hun is gekraakt aan de
Verlengde Kerkeboslaan, was afgesloten.
Zowel van het voertuig als van het bromfiets verzekeringsplaatje foto's gemaakt en
doorgemaild naar •

Aanvulling
N.a.v bovenstaande melding naar de beveiliging van "de Kom" gegaan. Hier gesproken
met marinebeveiliger
Tel:
auto, met hierin •
Op de beveiligingsbeelden was te zien dat de
voor de toegangspoort van de Com.
Men was duidelijk aan het kijken naar de woning gelegen aan de
(woning is bewoond)
verteld dat de politic word gebeld. Hierop
Via de intercom werd tegen
en
zijn beiden ingestapt en weggereden.
De betreffende beelden zijn opgeslagen bij de centrale meldkamer Den Helder. Tel:
Deze kunnen evt, worden verzonden near ons.
Betrokkene

(man), geboren
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse„
telefoonnummer
Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon

Betrokkene

)te
„.. mk. (man), geboren ^
nationaliteit
burgerservicenummer .
Nederlanctse
...
.
Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
LFN112.1.0
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT WASSENAAR / VOORBURG / LEIDSCHENDAM
BUREAU LEIDSCHENDAM-VOORBURG
Registratienummer

PL1573-2014048088-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

zondag 9 maart 2014 te 18:54 uur

:
:
:
:
:
:

2014048088
Cbs Gebouw
DR NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
zaterdag 8 maart 2014 te 20:54 uur
Tussen zaterdag 8 maart 2014 te 20:54 our en zaterdag
8 maart 2014 te 22:43 uur
: Princes Beatrixlaan 428, 2273 XZ Voorburg, binnen de
gemeente Leidschendam-Voorburg
: Bedrijfsterrein/ and

Toelichting bij incident
Met diverse eenheden van 42, 21

.?.n de

onderstaande melding uitgevoerd.

20:55:32 : melder krijgt via via door dat er personen met bivakmutsen lopen in het
pand
20:55:37 : melder is elders
20:55:42 :
20:56:19 :
20:56:56 : graag
20:59:12 :
21:03:29 :
21:04:02 :
21:06:58 :
21:07:13 :
21:07:37 :
21:07:59 :
21:08:14 :
21:08:15 :
21:08:37 :
21:08:53 :
21:08:57 :
21:09:40 :
21:11:02 :
21:13:17 :
21:13:22 :
21:13:26 :
21:13:39 :
21:13:47 :
21:13:55 : pand wordt gesloopt
21:14:02 : mogeli. k diefstal koper?
21:14:34
21:15:23 :
21:15:25 :
21:15:37 :
21:15:51 :
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Registratienummer 21,1573-2014048088-1

21:16:00 :
21:17:59 :
21:18:23 :
21:18:47
21:20:13 :
21:20:20 :
21:20:34 :
21:21:49 :
21:21:57 :
21:22:17 : MD heeft 4 pers met bivakmutsen gezien
21:22:49 : in het donker gekleed, info komt binnen via b42
21:23:50 :
21:23:53 :
21:23:58 :
21:24:00 :
21:24:12 :
21:25:45 :
21:27:38 : zojuist wederom beweging gezien
21:27:43 : b42 collega's hebben beweging gezien
21:28:58 :
heeft zicht op pand ziet man staan
21:31:25 :
voorbijganger is vriend van and die heeft 2 a 3 mensen do gekleed
in pand gezien zijde prinses irenelaan er is aan de zijde prinses irenelaan nog
steeds beweging gezien beveiliging pand is gebeld gebeld cameras en alarm werken
niet mee
21:31:37 :
21:35:38 :
21:35:55 :
21:39:13 : grijs wit gekleed donker gekleed normaal tenger postuur
21:39:40 : b42 half uur geleden 3 personenw eggerend >>> moonsigneur van steelaan.
1 grijs wit gekleed de rest donker gekleed
21:39:41 : waren weggerend 30 min geleden
21:40:11 :
21:40:17
21:40:51
21:44:01
21:50:17
21:53:16
21:53:49
21:54:07
22:01:30
22:02:19

:
:
:
:
:
:
:
:

22:04:37 :
22:06:52 :
22:10:38 :
22:15:54 : aan de kart van de irenelaan en de ingenhoeslaan is een ruit vernield
thy de 4/5de verdieping
22:18:44 : verbroken ruit is thy de 2 diepladers op de parkeerplaats aldaar
22:19:45 : Zou thv van de diepladers zijn die daar geparkeerd staan
22:25:47
22:25:56
22:36:47
22:38:30
22:40:18
22:42:07
22:43:49

:
:
helaas niks
:
b42 kgg. gaan ook afbouwen.
: 9?nde maatregelen MR er tussen uit
:
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Op de Parkweg te Voorburg is het voertuig met kenteken •

geflitst.

Code NSS toegevoegd aangezien het hier mogelijk mee temaken had.

AANVULLING
Bij bovenstaande
werden di

meegeholpen met afzetten van het gebouw. In de omgeving
in een personenauto aangetroffen.

Personen verklaarden dat ze onderweg naar de Doubletstraat waren maar de weg kwijt
waren geraakt. Personen waren niet bezweet en zijn uitgebreid gefouilleerd (geen
bijzonderheden). Ook in het voertuig lagen geen bijzondere gereedschappen.
Zou goed kunnen dat ze lets met bovenstaande melding te maken hebben maar zou ook
kunnen dat het toeval was. In ieder geval onvoldoende om aanhoudingen he maken.
Personen on voertuig ingevoerd.
Betrokkene

(mgR), geboren
in
nationaliteit Roemeense, Onbekend:
(Onbekend)

Zvwovp

Betrokkene

(man), geboren op
nationaliteit Roemeense,
te Onbekend i
Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)

Betrokkene

(man), geboren op
te
nationaliteit Roemeense, Zvwovp 1, ZVWOVP Zvwovp
(Onbekend)

Betrokken
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT WASSENAAR / VOORBURG / LEIDSCHENDAM
BUREAU WASSENAAR
Registratienummer : P1,1571-2014035948-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hootdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: vrijdag 21 februari 2014 te 08:33 uur

2014035948
Krakers Huis den Dell
TMOO (Tm niet van toepassing)
Afhandeling overige meldingen
donderdag 20 februari 2014 te 04:00 uur
Op donderdag 20 februari 2014 te 04:00 uur
Rijksstraatweg 390, 2242 AD Wassenaar
Woning

Toelichting bij incident
Op genoemde d.d.t. zijn wij naar aanleiding van de overdracht van de late dienst
naar huize den Deijl gegaan. Wij hadden de krakers medegedeeld dat zij het pand op
20 februari voor 17.00 uur moeten verlaten. Wij hadden aangegeven dat dit heeft te
maken met de NSS top die pleats vind in maart. Vanwege de top is Wassenaar
uitgeroepen tot risico gebied.
De krakers hebben aangegeven het pand op 20 februari voor 17.00 uur te verlaten.
Het aantal krakers was twee meat inmiddels al opgelopen naar drie.
Daze formutra is ook door gemaild near de wijkagent
====aanvulling

20/2/2014===

. Hij
Aan de deur geweest bij het krakerspand en gesproken met
verklaarde dat hij semen met 0—,; in het pand verbleef en verder niemand. Er zou
ook niemand meer bijkomen. Verder verklaarde hij dat zij een week voor de NSS het
pand zouden verlaten.
21--02-2014
DH NSS toegevoegd als code.
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT WASSENAAR / VOORBURG / LEIDSCHENDAM
BUREAU WASSENAAR
Telefoon 09008844
Proces-verbaalnummer

: PL1571-2014034171-1
(DES-nr: P11571.571.2014,193)

Pleegplaats en werkgebied : Wassenaar B71

en

PROCES-VERBAAL
aangifte
Feit
Plaats delict
Pleegdatum/tijd

: Huisvredebreuk
: Rijksstraatweg 390, 2242 AD Wassenaar.
: Tussen maandag 17 februari 2014 te 17:30 uur en maandag
17 februari 2014 te 18:00 uur.

1k, verbalisant,
Haaglanden, verklaar het volgende:

, brigadier van Politic

Op maandag 17 februari 2014 te 17:45 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau,
Bureau Wassenaar, Hofcampweg 102, 2241 KJ Wassenaar, een persoon die mij opgaf te
zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats

: Man
: Nederlandse

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident,
vat plaats vend op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen maandag 17 februari
2014 .te 17:30 uur en maandag 17 februari 2014 te 18:00 uur:
"Ik doe aangifte van het kraken door twee of meer personen in een pand gelegen aan de
Rijksstraatweg 390, 2242 AD te Wassenaar.
Het betreft een pand dat is ondergebracht bij Klema B.V., p/a Heereweg 326 2161 BV
Lisse
De beheerder is mi.jn werkgever dhr. H.M.C. Mans van het bedrijf Mans Makelaars DV. Ik
ben door dhr Mens bevoegd tot het dean. van aangifte.
Wij werden door de leiding van het bureau van politic Wassenaar in kennis gesteld van
het feit dat er in het lege voormalige pand Huize den Deijl door eenheden van de
politic was vastgesteld dat er twee personae onbevoegd het gebouw ingebruik hadden
genomen.
Ik begrijp dat er van can aggregaat een kabel loopt in de richting van can verdeler.
Vanaf deze verdeler liep er een kabel naar binnen bij het voormalig restaurant.
Verder is vastgesteld dat in het pand een TL balk brandde an de personen kookte op
een gasstel welke was aangesloten op een gasfles.
Er is aan niemand toestemming of het recht gegeven om het pand te betreden.
1k doe aangifte tegen be aanwerige personae die rich wederrechtelijk in het pand
ophouden.
Ik heb rojnist voor het afleggen van dere aangifte telefonisch contact gehad met
Harry Dens.
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Hij deelde mij mede dat hij al ca. 6 jaar eigenaar is van het gekraakte pand;
In het verleden heeft er antikraak in gezeten;
Er is een sloopvergunning echter op verzoek gemeente Wassenaar wordt er vooralsnog
niet gesloopt;
Er is sprake van nu ca. 4 jaar leeg stand
Tussentijds is er geen gebruik gemaakt van het pand;
H.C.M. Mens staat op punt met gemeente overeenstemming te bereiken inzake verkoop aan
c.q. ruilen met gemeente Wassenaar.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna w'j
ondertekenden.
De verbalisant,

De aangever,

Slachtofferzorg
N.v.t
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering
verstrekt.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te
Wassenaar op 18 februari 2014.

on ambtseed

N.B. Dit exemplaar wordt een keer verstrekt.
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Proces-verbaalnummer 001571-2014034171-1

U heeft aangifte gedaan
U heeft bij de politie aangifte gedaan van een strafbaar feit. De politie vindt het
belangrijk dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en waar u terecht kunt voor
informatie en hulp. In deze bijlage least u daar meer over.
Wij raden u aan om het afschrift van het proces-verbaal van aangifte en eventuele
correspondentie over uw aangifte met daze bijlage te bewaren.
Wat gebeurt er met uw aangifte?
Met uw aangifte start het opsporingsonderzoek. Wanneer u bij uw aangifte heeft
aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden, wordt u geinformeerd over het
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan Buren
voordat er resultaten bekend zijn.
Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een opsporingsonderzoek te starten, zal uw
aangifte worden opgeslagen in de politieadministratie. Wanneer er nieuwe
aanknopingspunten bekend worden, zal uw aangifte weer in behandeling genomen worden.
Ook hierover wordt u geinformeerd.
Informatie
De politic zal u informeren over het verloop van het onderzoek naar aanleiding van uw
aangifte. Mocht u desondanks vragen hebben over de stand van zaken van uw aangifte,
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket te 's-Gravenhage, bereikbaar op
werkdagen tussen 09.00 uur an 17.00 uur via telefoonnummer 088-6991380. Houdt u dan wet
het proces-verbaalnummer bij de hand, want daar wordt naar gevraagd.
Schade
Als u schade heeft geleden door het strafbare feit is het van belang de schade zo goed
mogelijk te beschrijven en te noteren. Houdt u de schade goad bij en bewaar goed uw
bewijzen zoals: herstelnota's, aanschafnota's en eventuele doktersverklaringen. Daarmee
kunt u uw schade aantonen en eventueel op de verdachte verhalen.
Voor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt a contact opnemen met
Slachtofferhulp Nederland via telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief). Slachtofferhulp
Nederland kan oak voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een eenmalige uitkering
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven an u helpen bij de aanvraag.
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan
slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. U kunt bij
Slachtofferhulp Neddrland terecht voor ondersteuning bij de schadeafhandeling en
informatie over juridische procedures an verzekeringen. De medewerkers van
Slachtofferhulp Nederland ondersteunen u bij het inventariseren en onderbouwen van de
schade. Ook helpen zij u met het regelen van praktische zaken zoals het invullen van
formulieren, het schrijven van brieven of het bellen naar instanties. Ook biedt
Slachtofferhulp Nederland u gesprekken aan waarin geluisterd wordt en met u gekeken
wordt naar wat er warder moat gebeuren. De dienstverlening van Slachtofferhulp
Nederland is geheel kosteloos. Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar via
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief) of www.slachtofferhulp.nl.
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?
Indian a slachtoffer bent van huiselijk geweld, dan kunt u voor praktisch en emotionele
hulpverlening contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het
telefoonnummer van het SHG is 0900-1262626 waarna u wordt doorverbonden met het SHG in
uw regio.
Voor juridische ondersteuning kunt u contact opnemen met. Slachtofferhulp Nederland via
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief).
Dank
Dankzij uw aangifte kan de politic hater criminele activiteiten voorkomen, daders
herkennen an bepalen welke locaties scherper in de gaten moeten warden gehouden. Dank
voor uw aangifte.
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTR. DEN HAAG/SEGBROEK-HAAGSE HOUT-SCHEVENI
BUREAU SEGBROEK
Registratienummer : PL1524-2014033680-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Snort locatie
Verbalisanten

: maandag 17 februari 2014 te 09:01 uur

2014033680
0Onss/2014
DH NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
zondag 16 februari 2014 te 16:57 uur
Op zondag 16 februari 2014 te 16:57 uur
Noord West Buitensingel 20, 2518 PA 's-Gravenhage
(advent kerk)
Kerk/pastorie

Toelichting bij incident
Op zondag 16 februari 2014, te 16.57 uur, waren wij verbalisanten belast met de
noodhuip (2401) in het wijkgebied van politie Segbroek te 's-Gravenhage.
Op het genoemde tijdstip reden wij, verbalisanten, op de Noord West Buitensingel.
Tussen de Cort Heyligerstraat en de Zamenhofstraat, bevindt zich een kerk
(voormalig Adventkerk)
Wij, verbalisanten, zagen dot de deuren waren geopend en een hoop mensen voor de
deur stonden te roken.
Wij, verbalisanten, zagen dat er een bord hing op de buitenmuur boven de.
hoofdingang met daarop de tekst "Hippiemarkt" (in felle kleuren gespoten). Naast de
trappen van de hoofdingang stond een bus, geheel voorzien van graffity, met daarop
de tekst "tante".
Tevens stond er een kraam voor de graffity bus met koopwaar o.a wierook,
handgemaakte sieraden etc.
Op het moment dat wij langs de kerk reden, stond er een groep van ongeveer 20 man
buiten, voor de hoofdingang, te roken.
De meerderheid van de personen hadden de uiterlijke kenmerken van het type
'alternatief' en 'kraker'.
Gelet op de aankomende NSS dagen in Den Haag, hebben wij verbalisanten het
onderzoek voortgezet rondom en in de kerk.
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Regis t rat i enummer PI,1524-2014033680-1

hebben wij de 'hippiemarktl bezocht. Binnen
waren de kramen verdeeld op zowel de beneden als de bovenverdieping. Op de
bovenverdieping stonden slechts twee kramen voor hoofdmassage en handlezingen.
Op de benedenverdiepingen stonden diverse kramen met koopwaar, waaronder:
handgemaakte sieraden, etenswaar, doeken met diverse afbeeldingen (o.a. olifant,
sterren, spiegels in mozaiekvorm),
zg. healing met lichttherapie, wierook, kaarsen.
Achterin in de kerkzaal bij het podium, stonden twee tafels waar men Eon zitten en
wat Icon drinken. Er stonden voornamelijk mannen bij de tafels. Waren in gesprek met
elkaar. Niet kunnen opvangen wat het gespreksonderwerp was ivm afstand.
Rental aanwezigen incl. kraamhouders : ong. tussen de 80-100 man
Leeftijdscategorie
: 25-55 jaar
1/

lj
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POLITIE RAAGLANDEN
CENTRALE TAKEN
ORDE & BEWAKINGSDIENST
UNIT 1 FYSIEK BEWAREN BOB
Registratienummer : PL15A5-2014019790-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke kiasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

: dinsdag 28 januari 2014 te 15:56 uur

2014019790
Controle Pers bij Wit
DH NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
dinsdag 28 januari 2014 to 15:14 uur
Tussen dinsdag 28 januari 2014 te 13:40 uur en
dinsdag 28 januari 2014 te 13:50 uur
Churchillplein 10, 2517 JW 's-Gravenhage (op de
kruising tegen over het wft)
Openbare gelegenheid

Toelichting bij incident
Op DDT deden wij 41_.< en ,
dienst als zijnde
.
Wij kwamen vanaf de Willem Lodewijk laan rijdende richting het World Forum Theater,
bij het verkeerslicht zagen wij een man staan die foto's maakte van het WFT.
Wij besloten de man hier op te controleren. De man gaf aan bij een vriendin in
Hellevoetsluis te logeren en zij is bier nu in Scheveningen aan het werk terwijl
hij de stad verkend.
Meneer om zijn ID gevraagd, bier uit bleak meneer te zijn:
geboren
to
ID:
Stad van afgifte:
Meneer verklaarde bier te logeren in Hellevoetsluis bij een vriendin.
Daze vriendin was nu aan het werk ergens in Scheveningen, maar wist niet wear.
Meneer wist geen adres van daze vriendin.
Meneer verklaarde: ik ben in de omgeving rood aan het kijken near
bezienswaardigheden.

Betrokkene
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POLITIE HAAGLANDEN
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM
BUREAU KARNEBEEK
BPZ H KARNEBEEK
Registratienummer : PL1511-2014018957-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant

maandag 27 januari 2014 te 14:53 uur

2014018957
Verdachte Situatie Nss
DH NSS (Nuclear security summit)
Afhandeling overige meldingen
vrijdag 24 januari 2014 te 16:00 uur
Tussen vrijdag 24 januari 2014 te 16:00 uur en
vrijdag 24 januari 2014 te 16:10 uur
Churchillplein, 2517 JW 's-Gravenhage
Openbare weg/-water

Toelichting bij incident
gestuurd naar genomende locatie alwaar bestuurder van
OP ddt werden wij als
genoemd voertuig foto's zou maken van het gebouw van het ICC. Tevens zou hij foto's
maken van de beveiligingscamera's in de omgeving.
voertuig is weggereden in onbekende richting

Eigenaar voertuig hoort thuis in wijk ypenburg.
Up) post gevat koningskade, niet aangetroffen.
TP gegaan ICC, beveiligingsbeambt,

, had eea gezien.

info meldkamer: eigenaar voertuig is persfotograaf.
geen strafbare feiten , geen verdere inzet.
Betrokken
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