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Het pand Singel 114 is medio 1980 gekraakt. Op 28 februari 1983 vindt in opdracht van de Friescn-Groningsche Hypotheekbank N.V. een executoriale verkoop
plaats op een (uiteraard) openbare veiling.
De nieuwe eigenaar wordt Citex b.v.
Op 12 oktober 1983 wordt door deurwaarder Denijs aan de illegale bewoners van
het pand een exploit betekend, waarin zij gesommeerd worden het pand onmiddellijk te verlaten. De deurwaarder nandelt op last van de koper. Deze sommatie
berustte op artikel 20 van de algemene voorwaarden van geldlening en Hypotheek
en artixel 19 van de verkoopvoorwaarden welke voor dit pand waren vastgesteld
en waarin het recht tot ontruiming wordt overgedragen aan de koper voorzover
het pand wordt gebruikt door de "verkoper en de zijnen".
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Op dezelfde datum vraagt de deurwaarder aan het Bureau Warmoesstraat om
politie-bijstand bij de voorgenomen ontruiming. De ontruiming vond plaats op
donderdag 15 december om 10.00 uur. Er waren zes personen in het pand aanwezig. De ontruiming was een volstrekte verrassing. Er werd geen verzet geboden.
Een groot aantal goederen werd uit het pand gehaald en opgeslagen bij de
Gemeentereiniging.
Onmiddellijk na de ontruiming hebben 7 personen namens de eigenaar het pand in
gebruik genomen. De barricadering werd niet verwijderd.
Omstreeks 13.00 verzamelde zich een aantal personen in een kraakpand aan het
Singel. Deze personen gingen op stap naar Singel 114 en vervolgens richting
Dam. Omstreeks 14.00 uur verscheen een groepje voor het stadhuis waar ze de
ruiten begonnen in te trappen. Er volgde een korte maar zeer hevige schermutseling met de politie. 's-Avonds werd een poging tot herkraak gedaan. De Parate Eenheid is daar tegen opgetreden. De adspirantkrakers trokken vervolgens
naar het Bureau Warmoesstraat dat ze met stenen bekogelden. Ook daar werd door
de Parate Eenheid opgetreden.
Op zaterdag 17 december werd het pand om ongeveer 13.00 uur herkraakt door
ongeveer 200 personen.
Deze actie was goed voorbereid.
De legale bewoners van het pand deden aangifte van huisvredebreuk.
Het Openbaar Ministerie overwoog ontruiming van het pand maar in overleg met
de Burgemeester werd deze ontruiming uitgesteld omdat inmiddels een Kort Geding was aangespannen door de bewoners tegen eigenaresse Citex B.V.
Het Kort Geding diende op 4 januari 1984. De uitspraak was op 12 januari. In
de uitspraak verbood de rechter de ontruiming van het pand op de grosse van
akte van veiling.
Verder wordt gesteld dat de herkraak van het pand een onrechtmatige daad is
van de krakers. Tevens werd gesteld dat krakers voor een ontruiming een termijn van vier wexen zouden moeten krijgen.
Bet Openbaar Ministerie beslist vervolgens dat bij herkraak van het pand
sprake was van huis/lokaalvredebreuk. Het pand zal ex art. 138 Sr. kunnen worden ontruimd.
In veroand met dat voornemen spant een bewoner die zelf niet aan de herkraak
mee deed, maar het perceel pas later betrok een geding aan tegen het O.M..
Op 15 maart 1984 volgt de uitspraak: de President in Kort Geding verbiedt het
O.M. tot optreden ex art. 138 Sr. (= ontruiming) over te gaan.
Dit vonnis wordt door net Gerechtshof vernietigd. Op 19 juli 1984 spreekt het
Hof uit, dat het O.M. wel mag optreden, ook tegen degenen die het perceel pas
na 17 december 1984 betrokken, omdat zij wisten dat net perceel vddr 17 december bij een ander in gebruik was.
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Hierna is door een (nog weer later in het perceel gekomen) andere bewoner
weliswaar opnieuw een Kort Geding aangespannen tegen het O.M., maar die eis is
bij vonnis van 13 september door de President in Kort Geding afgewezen. Ook
het door de eerste groep bewoners op het perceel gelegde beslag deed daaraan
blijkbaar niets af.
Van dat vonnis is geen appel aangetekend.
0870U/UBOZ/0054U

RELATIESCHEMA ORGANISATI,TIODZI,
BIJ GROOTUCHALIG POLITIEOPTREDEN

bij dienstvoorschrift
12.71.3

Zeer vertrouwelijk
Aan alle politie-ambtenaren ingezet bij de politiemaatregelen
rondom de ontruiming van perceel Singel 114.

Tolerantiegrenzen en gebruik geweldsmiddelen
ALGEMEEN

ALGEMENE

COMMANDANT

STAF

L

Algemene Opdracht

1.
2.

T.-

3.
4.

Er is een omvangrijk pakket van maatregelen getroffen, dat erop
is gericht:
het gekraakte pand Singel 114 alhier te doen ontruimen;
ongeregeldheden elders in de stad te voorkomen c.q. te bestrijden;
van belang zijnde objecten zonodig te beschermen;
in geval van ernstige misdrijven door speciaal daartoe ingezette
aanhoudingseenheden zoveel mogelijk arrestaties te verrichten.
De daartoe in te zetten politie-eenheden ressorteren onder de
Algemeen Commandant.
Onder de Algemeen Commandant is een organisatie gecreierd zoals
omschreven in dienstvoorschrift nr. 12.71.3 d.d. 8 december 1983.
Als Operationeel Commandant in de Uniformdienst-commandokamer
zoals bedoeld in punt C.4.1. van dienstvoorschrift 12.71.3
treedt op de hoofdinspecteur J. Dietz.

U.C.K.

R.C.K.

V.C.K.

1.

Algemene richtlijnen met betrekkinq tot politie-optreden en aanwending van geweld.
De tactiek van een eventueel optreden door de politie wordt bepaald door de volgende gedachte:
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INFORMATIE

STAFKAMER
VOORLICHTING

De ervaring heeft geleerd dat bij bepaalde demonstratieve optochten en manifestaties, die op zich een geweldloos karakter
hebben, enkele activisten een optreden door de politie uitlokken
bijvoorbeeld door het ingooien van ruiten en het beledigen van
politiepersoneel.
Hoewel de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat voor, tijdens of
na de ontruiming strafbare feiten worden gepleegd, die op zich
een justitieel optreden van de politie rechtvaardigen, moet worden voorkomen, dat door het optreden van de politie op dit vlak
escalaties ontstaan.
Daarbij moet worden uitgegaan van de gedachte, dat dit optreden
van de demonstranten juist geschiedt om de politie te provoceren
tot acties.
Daarom is het gewenst zo duidelijk mogelijk tolerantiegrenzen te
stellen.

SPECIALE
STAF

Hiertoe gelden de volgende uitgangspunten:

V.D.
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- 2 De politie treedt in grater verband in principe niet op, zolang
geweld tegen goederen en voorwerpen beperkt blijft tot optreden
van enkele individuen en de schade beperkt blijft.
1.2.

Als in het geval onder 1. genoemd bij individuele acties de omyang van de vernielingen grater wordt, wordt door de politie
opgetreden.

1.3.

Als plundering plaatsvindt danwel blijkt dat vernielingen volgens een systeem worden aangericht, is politie-optreden zeker
geboden.

1.4.

Als het geweld zich uit in het gooien van brandbommen, molotovcocktails en zware voorwerpen, dan dient het politie-optreden te
zijn gericht op begindiging daarvan en op aanhouding van daders.

1.5.

Aanhoudingseenheden zullen trachten verdachten van
strafbare feiten te lokaliseren, zodat arrestatie kan plaatsvinden op een geschikt ogenblik, danwel dat door vaststelling
van de identiteit van de verdachte de mogelijkheid wordt geopend
voor politie-optreden achteraf.

1.6.

1.7.

1.8.

Kraakacties of andere gerichte acties dienen onmiddellijk te
worden gemeld aan de Algemeen Commandant, die na overleg met het
Beleidscentrum sal beslissen of door de politie dient te worden
opgetreden.
Opgetreden wordt tegen individuen die geweld plegen tegen personen en/of politie(voertuigen) incl. strooien van "kraaiepaten", het leggen van spijkerplanken, e.d.. Dit geldt eveneens
ten aanzien van personen, die voorwerpen met zich voeren, die
als aanvalswapens geschikt zijn of voorwerpen of stoffen bij
zich hebben die kennelijk zijn meegebracht om de openbare orde
te verstoren (artikel 53 lid 2 APV).
In principe worden demonstraties of menselijke blokkades van
verkeerswegen ongemoeid gelaten. Ontbindingen vinden slechts
pleats in opdracht van de Algemeen Commandant, na gepleegd overleg met net Beleidscentrum. In principe zal het verkeer omgeleid
worden.

1.9.

Tegen stoorzenders, die de verbindingen van de politie ernstig
storen, wordt opgetreden na verkregen toestemming van de Algemeen Commandant nadat deze overleg heeft gepleegd met het
Beleidscentrum.

1.10.

Tegen illegale zenders, die de politieverbindingen niet storen,
doch oproepen tot verzet e.d. wordt opgetreden na uitdrukkelijke
toestemming van de Algemeen Commandant nadat deze overleg heeft
gepleegd met het Beleidscentrum.

08700/1.1802/00540

1.11.

Slechts in opdracht van de Algemeen Commandant wordt opgetreden
in geval van het opwerpen van barricades.

1.12.

Tegen het georuik van rookbommen, verf etc. bij objecten wordt,
behoudens bij de B.L.T.A.-objecten, in principe niet opgetreden.
"Bestormingen" van bedoelde objecten zijn onder geen beding te
tolereren en er dient derhalve tegen te worden opgetreden.

1.13.

Mogelijk wordt politiepersoneel vanaf daken bekogeld met voorwerpen. Tegen het gooien met water, verf, olie, meel etc. waardoor geen direct gevaar ontstaat voor de veiligheid van betrokken politie-ambtenaren wordt niet opgetreden.
Indien gegooid wordt met stenen, puin, stukken hout, glas, zware
voorwerpen of gevaarlijke stoffen wordt onmiddellijk opgetreden.

2.

Gebruik geweldsmiddelen
Het eventueel door de politie aan te wenden geweld dient te worden toegepast overeenkomstig de geweldsbepalingen van de bijstandsinstructie Gemeentepolitie en de instructie Korps rijkspolitie, respectievelijk volgens de desbetreffende regelingen
voor de Koninklijke Marecnaussee. De inhoud van de bijstandsinstructie komt overeen met de geweldsartikelen uit de ambtsinstructie.

2.1.

CS-traangas
Het gebruik van CS-traangas is, behalve in een situatie waarin
een beroep kan worden gedaan op hetgeen in artikel 41 van het
Wetboek van Strafrecht is bepaald, slechts geoorloofd in opdracht van de Algemeen Commandant of de ter zake bevoegde meerdere na vooraf verkregen toestemming van net bevoegd gezag.
Bij het gebruik van traangas wordt de grootst mogelijke terugnoudendheid betracht.
Voorafgaand aan het gebruik van CS-traangas moet de
politie - overeenkomstig net bepaalde in artikel 7 derde lid van
de Bijstandsinstructie gemeentepolitie - een duidelijke waarschuwing geven dat traangas gebruikt zal worden, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten.
T.a.v. het gebruik van CS-traangas in gesloten ruimten is
bepaald:
Het gebruik van CS-traangas in gesloten ruimten is slechts
geoorloofd om iemand aan te houden, van wie redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed
zijnd vuurwapen bij zich heeft en dat tegen personen zal gebruiken dan wel ander levensbedreigend geweld tegen personen zal
aanwenden.

08700/01502/005417
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Artikel 25 Ambtsinstructie: "Wanneer een volksoploop, als bedoeld in artikel 186 van het Wetboek van Strafrecht, uiteengedreven moet worden, doet de ambtenaar, indien enigzins mogelijk,
alvorens met geweld op te treden, driemaal achtereen op luide
toon de volgende sommatie: "Gehoorzaamheid aan de wet, verwijdert U, of geweld zal worden gebruikt".

T.a.v. het gebruik van CS-traangas anders dan in gesloten
ruimten is het volgende bepaald.
Het gebruik van CS-traangas anders dan in gesloten ruimten
is - indien andere middelen falen of naar redelijkneid te verwachten is dat deze zullen falen - slechts geoorloofd ter verspreiding van samenscholingen of volksmenigten, die een ernstige
en onmiddellijke bedreiging vormen voor de veiligheid van personen en/of goederen.
2.2.

Insluitmanoeuvres zijn uitsluitend toegestaan ter aanhouding van
verdachten. Na insluiting dient eventueel geweld onmiddellijk te
worden gestaakt, teneinde de respectieve aanhoudingseenheden hun
taak te kunnen laten verrichten.

Vuurwapengebruik:
Met uitzondering van de gevallen van individueel noodweer, mag
onder geen beding collectief gebruik worden gemaakt van de vuurwapens.

Geimproviseerd geweld
Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat het gebruik van geimproviseerd geweld door politie-ambtenaren in principe NIET is toegestaan. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zal een dergelijk optreden gerechtvaardigd kunnen zijn. Het gebruik van
geimproviseerd geweld dient duidelijk te worden gerapporteerd.

Noodweer zal voor wat betreft het vuurwapengeoruik aanwezig zijn
als een persoon zich met zodanig geweld of met een zodanig wapen
tegen de politie-ambtenaar of tegen derden keert, dat gevaar
voor het leven of voor ernstig letsel aanwezig is, en dat gevaar
niet op andere wijze af te weren is.
"De ambtenaar is verplicht in de uitoefening van zijn functie
ook tegen personen geweld te gebruiken indien hij zijn doel niet
op andere wijze kan bereiken. Daarbij dient hij het belang van
het doe! en het nadeel waarmee gerekend moet worden als het doel
niet wordt bereikt, af te wegen tegen de risico's van het gebruik van geweld, ook voor derden".

4.

De geweldsaanwending dient gerapporteerd te worden overeenkomstig dienstvoorschrift 15.50.3.
Amsterdam, 22 oktober 1984
De Hoofdcommissaris van Politie,

indien uit een groep door een individu met molotov-cocktails
wordt gegooid of met een katapult wordt geschoten en de verdachte is niet te zien (te individualiseren) dan zal vuurwapengebruik achterwege dienen te blijven omdat het risico voor derden te groot is.
Het doel zal dan op een andere wijze bereikt dienen te worden.
3.

J. Valken.

M.E.-optreden.
Bij het optreden van de Mobiele Eenheid dient onder alle
omstandigheden steeds zorgvuldig te worden afgewogen de mate van
inbreuk op de rechtsorde veroorzaakt door actievoerders en de te
verwachten consequenties van dit optreden tegen die inbreuk op
de rechtsorde.
In deze dient door een ieder grote zelfbeheersing te worden betracht.
Bedacht dient voorts te worden, dat ieder verschijnen van de
Mobiele Eenheid een sterk escalerend karakter heeft.
Sommaties
UITDRUKKELIJK DRAAG IK ALLE M.E.-COMMANDANTEN OP HERHAALDELIJK
EN OP NIET MIS TE VERSTANE WIJZE TE WAARSCHUWEN ALVORENS OP
ENIGERLEI WIJZE GEWELD WORDT AANGEWEND OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 25
VAN DE AMBTSINSTRUCTIE GEMEENTEPOLITIE AMSTERDAM.
ZOVEEL MOGELIJK DIENEN DE SOMMATIES TIJDENS ACTIES TE WORDEN
HERHAALD OM MET NAME "NIEUWSGIERIGEN" TE WIJZEN OP DE GEVAREN
DIE MEN LOOPT, INDIEN MEN ZICH BINNEN HET ACTIE-GEBIED BLIJFT
OPHOUDEN.
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Operationeel plan Singel 114.

I.

II.

IV.

Algemeen
met schets vooraanzicht pand
en plattegrond directe omgeving
+ afzetting
Geschatte tijdsfasering
feitelijke ontruiming

blz. 1
blz. 2
blz. 3

GEMEENTEPOLITIE AMSTERDAM
Uniformdienst

Onderwerp: operationeel plan ontruiming
Singel 114.
blz. 4

Feitelijke operatie
A) feitelijke ontruiming
B) Relbeheersing buiten
afzetting Singel 114
Sektorindelingen

blz. 5
blz. 6 t/m 8
blz. 9 t/m 11

Verkenning

blz. 16

blz. 12 t/m 15

I. ALGEMEEN
Het perceel is geheel gebarricadeerd, met uitzondering van de voordeur en het trapgat, dat door een eenvoudige handeling volgestort
kan worden met puin, waardoor ook deze toegang niet meer te gebruiken is. Op de 2e verdieping, middelste ream is een opponeerpaar
luik gemaakt, vanwaar uit aldaar gelegen puin naar beneden kan worden gestort, zonder daarbij gezien te worden.
Het binnendringen in het pand zal naar verwachting geruime tijd in
beslag nemen.
Het pand heeft een waste bezetting van 4 a 5 personen aangevuld met
buitenlanders, tijdelijk verblijvend in Amsterdam. In totaal plm 10
personen, die echter op vrij grote steun van sympathisanten kunnen
rekenen. In de direkte omgeving van het pand zijn diverse kraakpanden, waaronder Hotel Hiller.
De kans op een herkraakpoging moet, gezien de ervaringen van de
laatste tijd, groot geacht worden.

Bijgevoegd:

0870U/UBOZ/0054U
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1) een schets van de voorzijde van het pand.
2) plattegrond omgeving + afzetting.

25,3.1984
SInEL 114
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-4 II. Geschatte tijdsfasering ontruiming

09.00 uur.

formeren colonnes:
a. Icovabakken met begeleiding
b. Mobiele Eenheid colonne voor
- afzetting
- ontruimen "werkplaats"
- handelingen voorafgaand aan overdracht
pand eigenaar.
(3 pelotons, waarvan 1 in detachementstenue
met platte pet)

10.00 uur.

- plaatsen Icovabakken (zie tekening)
- pelotons relbeheersing (4 + 1) en statische
bewaking (1) op uitgangsstelling.

10.30 uur.

- Icovabakken geplaatst.
- Ev. ontruimen werkplaats.
- VOrdering namens eigenaar tot ontruiming pand.

10.40 uur.

- Aanvang ontruiming pand.

11.30 uur.

- Uitgaande van ontbreken bijzondere moeilijkheden,
pand in bezit politie.
- Verwijderen aanwezige bewoners.
(slechts aanhouden, die niet na vordering
vrijwillig pand verlaten)

12.00 uur.

- Creeren opening voor doorlating Stadsreiniging.
- Door peloton in detachementstenue beschrijven of
te voeren goederen.
- maken foto's
- afvoer goederen.

14.00 uur.

Overdracht pand aan eigenaar.
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I. Feitelijke operatie

De ontruiming valt uiteen in een tweetal deelregelingen t.w.:
a. feitelijke ontruiming Singel 114
b. relbeheersing in Stad buiten de afzettingen rondom Singel 114.

De organisatie is hierop gebaseerd.
Uitgangspunt is dat de bestaande BLTA-organisatie wordt benut en
door de pelotons relbeheersing wordt uitgebouwd.
Derhalve is de stad verdeeld in 4 sectoren, binnen welke 1 ME-peloton in principe werkzaam is.

Bestemming van het pand na ontruiming.
De eigenaar heeft het OM toegezegd direct na de ontruiming te
zullen beginnen met de verbouwing van het onderste deel van het
pand. Hiervoor is geen bouwvergunning nodig. Een en ander zal geschieden in een ploegendienst van 07.00 tot 22.00 uur. Buiten deze
uren zal het pand bewaakt worden door 4 mannen met honden.
Voor de verbouwing van de bovenverdiepingen zal de eigenaar bovendien zo spoedig mogelijk een bouwvergunning aanvragen.
De eigenaar beschikt over voldoende financien om de gehele verbouwing te realiseren.
Opgemerkt wordt, dat de politie het perceel na de ontruiming toch
enige tijd, zij het zo kort mogelijk, zal moeten bewaken.

08700/UBOZ/0054U
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blifJsuml
Omdat de ontruiming van perceel Singel 114 van tevoren oekend zal geraken, de
inzet van politiezijde grootschalig - en de contacten met de buurt (klankbordgroep) zo open mogelijk is, zal de datum van de ontruiming niet geheim blijven. Over de wijze waarop door de krakers en hun "sympatisanten" wordt ingespeeld op de op handen zijnde ontruiming valt nog niets met zekerheid te zeggen. Bij de uitwerking van het ontruimingsplan is daarom rekening gehouden met
een aantal varianten.
De ontruiming van het pand zelf valt uiteen in twee hoofdmoten:
I. Het cre4ren en handhaven van een vrije werkruimte rondom het pand.
II. Het verschaffen van toegang tot - en de daadwerkelijke ontruiming van het
pand.
Ad. I. Hierbij is gevoegd een platte grond van de omgeving van perceel Singel
114. Hierop is aangegeven waar d.m.v. laadcontainers een afzetting zal
worden geformeerd. De containers worden zo geplaatst dat voetgangersverkeer in beperkte mate mogelijk blijft. De afzetting zal worden gecontroleerd door hondegeleiders met fond.
De afzetting zal blijven staan tot de sfeer in de stad, alsmede de
beveiliging van het pand tegen herkraak, het weghalen van de laadbakken verantwoord mogelijk maakt. Op dit principe wordt een uitzondering
gemaakt. Zo spoedig mogelijk zal de container geplaatst voor perceel
Singel 126 zodanig worden verplaatst dat uitgaand verkeer weer mogelijk is.
Plaatsing containers
De wijze waarop de containers worden geplaatst wordt oepaald door de
mate van puolieke belangstelling aanwezig voor het pand. De mogelijkheden zijn daarbij te onderscheiden in:
A. Geen publiek
B. Publiek dat zich vreedzaam gedraagt
C. Agressief publiek

) kwalificatie te
) geven door vaste
) observatiepost

Ad. A De geformeerde optocht bestaande uit:
de containerauto's, de hondegeleiders, de shovel, de YP-408, het
vredespeloton en de co-wagen, rijdt, gegidst door motorrijders,
aan en formeert de afzetting.
Door middel van de dakmegafoon wordt vanuit de co-wagen, namens
de eigenaar gevorderd, dat het pand verlaten dient te worden.
De overige M.E. blijft op uitgangsstelling.
Ad. B De geformeerde optocht wordt vooruitgegaan door het vredespeloton. Zoveel mogelijk worden de noordelijke afzettingen geformeerd m.b.v. de containers. Door het personeel van het vredespeloton worden de betogers die zich niet op vordering van de
politie hebben verwijderd, buiten de afzetting gebracht (gedragen).

Wanneer het plaatsen van containers om technische redenen minder
verstandig is, zal de afzetting tijdelijk door 1 of 2 pelotons
M.E. dienen te geschieden, e.e.a. naar oordeel van de Cie-cdt.
ter plaatse. Wanneer m.b.v. de containers de noordelijke afzetting is geplaatst wordt, los van de vraag of alle demonstranten
dan zijn verwijderd, namens de eigenaar gevorderd.
Ad. C Wanneer vanaf het eerste begin, of tijdens de afhandeling
conform ad. B een gewelddadige situatie ontstaat trekt het
vredespeloton zich terug.
Wanneer aan de vorderingen tot verwijdering geen gevolg wordt
gegeven, zal d.m.v. charches door de M.E., daarbij ondersteund
door 1 groep ruiters en een waterwerper en zo nodig een shovel,
een eind worden gemaakt aan de betoging. Onder dekking van de
M.E. zal de afzetting worden geformeerd zoals is aangegeven op
de bijgevoegde plattegrond.
Ad. II. De ontruiming zelf
De daadwerkelijke ontruiming is niet afhankelijk van het hiervoren
geschetste escalatiemodel. In de omgeving van het te ontruimen pand,
zijn met derden afspraken gemaakt omtrent het verlenen van doorgang
tot de daketages.
In het belang van een ieder blijven de namen en de adressen daarvan
achterwege (er zijn 3 alternatieven).
Aan de hand van ingekomen ambtsberichten zal in een later stadium beslist worden via welke toegangsmogelijkheid het te ontruimen pand zal
worden benaderd. Voor de ontruiming kan daardoor worden gekozen uit de
volgende mogelijkheden:
A. via welk pand (of panden) de toegang wordt geschaft;
B. forcering van de gevel aan de voorzijde d.m.v. de shovel.
Ad. A Wanneer de keuze is bepaald, verzamelt de Bratra-groep zich inpandig. Wanneer de vordering heeft plaats gevonden vertrekt de
Bratra-cdt. (voorzien van een schriftelijke last) met zijn personeel naar het dak van Singel 114. Daar wordt via een toegangsdeur, dan wel via een dakkapel, dan wel via het schuine dak, een
doorgang geforceerd.
Per etage werkt de Bratra-groep zich naar beneden toe. Twee
leden van de Bratra-groep blijven de geforceerde opening bewaken.
De in het pand aangetroffen aanwezigen worden naar de beganegrond geleid en verzameld in een ruimte. Vervolgens wordt contact gemaakt met de cdt. ontruiming, de Ip. Van Kooten. Deze
neemt de aanwezigen over en zorgt voor verdere afhandeling (zie
"afvoer bewoners").
De cdt. Bratra-groep zorgt dat op onopvallende wijze van tevoren
het benodigde materiaal op de plaats van bestemming wordt gebracht. De leden van de Bratra-groep begeven zich ruim van
tevoren naar het verzamelpunt, alwaar zij zich omkleden in het
Bratra-pak.
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-8Ad. B Wanneer de doorgang onder ad. A vermeld niet kan worden gerealiseerd, zal met behulp van de shovel een doorgang in de gevel van
perceel Singel 114 worden gedrukt. Deze methode (die van tevoren
elders is geoefend) wordt als uiterste redmiddel beschouwd, omdat in dit geval het kraakpand waarin een grote hoeveelheid puin
ligt opgeslagen, van beneden naar boven ontruimd dient to worden, met alle risico's van dien.
Wel kan op deze wijze ontlasting worden gegeven aan de Bratragroep wanneer deze onverwacht op zware tegenstand stuit.

B

Relbestrijding buitenafzetting Singel 114

De relbestrijding in de stad zal eveneens plaatsvinden door middel van een
zgn. escalatiemodel. Dit model voorziet in:
a. een preventieve surveillance annex verkenning;
b. een M.E.-optreden.

ad a.

Afvoer bewoners
Door de Bratra-groep worden alle aanwezigen verzameld in een ruimte op
de beganegrond. Deze blijven daar totdat contact is gemaakt met de
cdt. ontruiming.
Tot collectieve aanhouding wordt overgegaan, wanneer vanuit het pand
massaal verzet is gepleegd. VOor het overige wordt uitsluitend tegen
individueel gepleegde strafbare feiten opgetreden.
De overigen mogen het pand met medeneming van hun persoonlijke bezittingen verlaten, nadat door een der bewoners een afstandsverklaring is
getekend voor de goederen die in het pand achterblijven.
De goederen waarvan geen afstand wordt gedaan en die niet door de aanwezigen zelf worden afgevoerd, worden door de stadsreiniging zoals
gebruikelijk afgevoerd en opgeslagen. Deze service is niet gratis,
hetgeen aan de aanwezigen van tevoren wordt medegedeeld.'
Voordat de afvoer van de stadsreiniging plaats vindt wordt het gehele
pand door de politiefotograaf gefotografeerd.

Dit taakdeel zal worden uitgevoerd door de thans bestaande groep bestrijding
toerisme terreur (BLTA). Deze zowel geuniformeerde als burgereenheden verzorgen de verkenning voor het gehele politiegebeuren.
De geuniformeerde eenheden vervullen daarnaast een duidelijke rol in de vorm
van aanwezigheidssurveillance. De stad is hiertoe in sectoren verdeeld terwijl
bedreigde objecten extra besurveilleerd worden of statisch bewaakt (door
M.E.-eenheden).
Alle eenheden zijn (voor een deel direkt) opgehangen aan de U.C.K.
Hierdoor is een geintegreerde aanpak mogelijk, zowel voor wat betreft de opbouw van het optreden (van preventiesurveillance naar M.E.) als de samenwerking tussen de eenheden onderling (ontruimings-, M.E.- en preventiesurveillance eenheden).
De organisatie hiervan ziet er als volgt uit:

commandokamer
brigadier UD + mobilofonist
preventie-eenh.
= surv.eenh. UD
= surv.eenh. VD

verkenningseenh.
= pers. groepen SO
= pers. OT (centr. RD)

opsporingseenh.
= pers. centr. RD
(+ eigen kaderl.)

De taken van bovengenoemde eenheden zijn (globaal) als volgt:
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preventie-eenheden

- preventieve surveillance op bedreigde objecten alsmede een direct aanhouden van verdachten bij incidenten;
- het signaleren en doorgeven van bijzonderheden.

verkenningseenheden

- mogelijk actiegroepen observeren;
- signaleren van incidenten;
- het signaleren en doorgeven van bijzonderheden.

opsporingseenheden

- verwerking en analyse van bestaande informatie;
- bestaande actiegroepen identificeren;
- identificeren en opsporen van verdachten.
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- 10 Ten behoeve van een doelmatige (verkennings)surveillance is de stad in 4
surveillance-sectoren gedeeld (I t/m IV) (zie bijlage A).

De resterende twee pelotons zijn bestemd voor bewaking van vaste objecten en
ondersteuning feitelijk optredende pelotons.

Ten einde deze eenheden in de organisatie van het "ME-optreden grootschalig
verband" te kunnen inpassen is op de dag van de ontruiming de organisatie als
volgt gewijzigd:

Deze twee pelotons zullen flexibel patrouilleren op de lijn C.S.-hunt en
Leidseplein-Weesperplein. In de namiddag zal binnen het bestand aan eenheden
ruimte moeten worden gecregerd voor het per peloton nuttigen van een warme
maaltijd.

UCK

hip BLTA
staf off INFO

preventie-eenh.

verkenningseenh.

opsporingseenh.*

* op de dag van de ontruiming is de taak van de opsporingseenh. in principe
beperkt tot het maken en verwerken van de gemaakte arrestanten.

Taken eenheden
(

De compagniescommandant relbestrijding krijgt zijn opdrachten vanwege de
bataljons cdt. op de U.C.K. en dirigeert vervolgens een of meer eenheden naar
de plaats waar opgetreden dient to worden. M.E.- optreden vindt plaats indien
de preventie surveillance eenheden de opdracht niet kunnen uitvoeren. Indien
door de cdt. ontruiming om assistentie wordt verzocht teneinde de druk op de
afzettingen te yerlichten, worden in principe de ruiters als eerste ingezet.
Op uur U-1 zullen alle eenheden hun uitgangsstelling innemen; na het testen
van de verbindingen geldt radiostilte.
De gebruikelijke geweldsbepalingen zullen van kracht zijn (zie elders in
draaiboek).

Staf-officier informatie
Voor wat de taak van de staf-officier informatie betreft wordt verwezen naar de
hieromtrent bestaande instructies.
De staf-officier informatie geeft de door de preventie- en de verkenningseenheden geleverde relavante informaties door aan de hip BLTA (UCK).

Preventie-eenheden
In met name de sectoren II en IV wordt door de preventie-eenheden een intensieve opvallende surveillance op (toeristische) objecten uitgevoerd.
Bij kleine incidenten in de openbare orde sfeer wordt onmiddellijk opgetreden.
Tevens worden alle bijzonderheden direct doorgegeven aan de staf-officier informatie.

Verkenningseenheden
Voor wat de task van de verkenningseenheden betreft wordt verwezen naar de
hieromtrent bestaande instructies.

ad b.
M. E.-optreden
In ieder van de vier sectoren zoals genoemd in de uitwerking onder punt a.
wordt een Amsterdams peloton gestationeerd dat per groep een uitgangstelling
inneemt. Hierdoor wordt een aanzienlijke dekking verkregen van de meest bedreigde gebieden en kan met een korte aanrijtijd op incidentmeldingen worden
gereageerd. Afhankelijk van de omvang van het incident kan dit per groep/sectie
of peloton plaatsvinden.
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De taktiek van optreden -gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van vernielingen en plunderingen en op het (eventueel preventief) aanhouden van verdachten- zal afzonderlijk door de compagniescdt. met de pelotonscdtn. worden
besproken. De pelotonscdtn. dragen voor instructie van hun personeelsleden
zorg.
De instructie voor de A.E. is als bijlage bijgevoegd.
De juridische basis voor het optreden is vastgelegd in een instructie die met
het O.M. is besproken en hierbij gevoegd.
Arrestanten zullen in principe worden overgebracht in de gpeciale voertuigen
van de A.E.'s met de gescheiden compartimenten. Wanneer dit niet mogelijk is,
zullen arrestanten in M.E.-voertuigen worden overgebracht; de groepscommandanten zijn hierbij verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken en zullen
m.b.t. hiertoe speciaal worden geinstrueerd.
Tijdens het optreden bij het pand zal -tot het moment van consolidatie- een
Amsterdamse aanhoudingseenheid zelfstandig onder de vlag van de cdt. ontruiming optreden. Op aanwijzing van een waarnemer van de A.B. die zich bij de
videopost bevindt, zullen zo mogelijk die personen worden aangehouden waarvan
is geconstateerd dat zij strafbare feiten hebben gepleegd. Na consolidatie
begeeft de A.E. zich naar de vooraf overeengekomen uitgangsstelling en meldt
zich ter beschikking van de cdt. relbestrijding.
De aanhoudingseenheden zullen in beginsel positie innemen en de directe omgeving van het te ontruimen pand. Indien het tot een pelotonsgewijs optreden
komt, zullen zij aan een peloton worden toegevoegd.
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Bijlage A

- 12 SECTOR II

SEKTOR I
Het gebied begrensd door: Haarlemmer Houttuinen, Haarlemmerplein, Nassaukade,
De Clergstraat, Bilderdijkstraat, Eerste Constatijn
Huygensstraat, Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat,
Ceintuurbaan, Ferdinand Bolstraat, Vijzelstraat,
Singel.

Het gebied begrensd door: De De Ruijterkade, Singel, Nieuwe Doelenstraat, Staalstraat, Zwanenburgwal, Oudeschans tot aan de Prins Hendrikkade.

Objecten

1. Leidsplein,
Leidsebosje,
Kleine-Gartmanplantsoen. Alles wat met tourisme to maken heeft;

Objecten:

1.
2.

Stationsplein

gebouw V.V.V., rondvaartboten;

Damrak

de reisbureaus, hotels,

2. Leidsestraat,
Leidsebuurt.

Reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen,
rondvaartboten;

restaurants;
3.

Dam

Paleis, hotel Krasnapolsky;

4.

Rokin

rondvaartboten, Doelen Hotel;

5.

Kalverstraat/
Spui

3.Stadhouderskade.

Mariott hotel, Park hotel, rondvaartboten;

warenhuizen;

4. Rijksmuseum.

Canal bikes;

Madam Tussaud, intern. tentoon-

5. Museumplein.

Oonsulaten;

stellingen;

6. Paulus Potterstraat.

Stedelijk- en Van Goghmuseum.

Nieuwendijk/Nieuwezijds Voorburgwal

Holiday Inn, Koepelkwartier;

Panden van waaruit mogelijke acties worden genomen zijn:

Hotel Sonesta, Koepelkerk en

Bilderdijkstraat/Da Obstakade/Kinkerstraat

omgeving;

(Tetterode)
Haarlemmerplein
Rozengracht e.o.

Panden van waaruit mogelijke akties worden genomen zijn:
Nieuwezijds Voorburgwal 77,
Spuistraat 236-238;

(N.B. De bovengenoemde objecten zijn geen limitatieve opsomming.
Elk ander object dat mogelijk een doelwit vormt, verdient de nodige aan-

(N.B.

De bovengenoemde objecten zijn geen limitatieve opsomming.

dacht, zoals touring-cars en en-route zijnde rondvaartboten e.d.)

Elk ander object dat mogelijk een doelwit vormt, verdient de
nodige aandacht, zoals touring-cars, 4n route zijnde rondvaartboten e.d.).
2e herziene uitgave 10-10-84

2e herziene uitgave 10-10-84
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SECTOR III

SECTOR IV

Het gebied begrensd door: Prins Hendrikkade, Oudeschans, Zwanenburgwal,

Het gebied begrensd door: Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat, Ceintuurbaan,

Staalstraat, Nieuwe Doelenstraat, Muntplein,

Amsteldijk, Pres. Kennedylaan, Europa-Boulevard, De

Vijzelstraat, Ferdinand Bolstraat, Ceintuurbaan,

Boelelaan, Amstelveenseweg, Overtoom.

Toronto-brug, Rhijnspoorplein, Weesperplein,
Sarphatistraat, Oostenburgergracht, Wittenburger-

1. Muntplein
2. Vijzelstraat

ConCertgebouw;

2. Apollolaan

Hilton hotel, Apollo hotel;
Memphis hotel;

Rondvaartboten;

4. Ferd. Bolstraat

Okura hotel;

Carltonhotel;

5. Europa-Boulevard/
De Boelelaan

3. Reguliersbreestraat

6. Europaplein

Rembrandtsplein
Thorbeckeplein

1. J.W. Brouwerplein

3. Corn. Schuytstraat

gracht, Kattenburgergracht, LJ-tunnel.

Objecten:

Objecten:

Crest hotel;
RAI-congrescentrum;

Restaurants, bioscopen, nacht-clubs
e.d.;

Panden van waaruit mogelijke acties worden genomen zijn:

J.W. Brouwersstraat 34,

4. Waterlooplein

Stopera;

5. Amstel

Carrg;

Van Baerlestraat 162,

6. Prof. Tulpplein

Amstel Hotel;

Stadhouderskade 82,

7. Mauritskade

Kon. Instituut v.d. tropen;

Van Ostadestraat 135, 233,
Scheldestraat 100,
Wielingenstraat/Vblkerakstraat,

Mogelijk verzamelpunt actie-voerders: Waterlooplein.

Rivierenbuurt o.a. Diezestraat.
(N.B. De bovengenoemde objecten zijn geen limitatieve opsomming.
Elk ander object dat mogelijk een doelwit vormt, verdient de nodige aandacht, zoals touring-cars en gn-route zijnde rondvaartboten e.d.).

(N.B. De bovengenoemde objecten zijn geen limitatieve opsomming.
Elk ander object dat mogelijk een doelwit vormt, verdient de nodige aandacht, zoals touring-cars en en-route zijnde rondvaartboten e.d.).

2e herziene uitgave 10-10-84
2e herziene uitgave 10-10-84
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- 16 VERTROUWELIJ

K.

IV. Verkenning
OPERATIONEEL PLAN KLANKBORDGROEP (SINGEL 114).
- BLTA-eenheden (via Staf-officier Info)
met
- Vaste videopost (aangevuld met codirdinator Aanhoudingseenheid
fotograaf)

- Helicopter voor beleidsverkenning (Hip. versluis)
- Warmtebeelden helicopter.

De klankbordgroep zal zich op een 3-tal terreinen bewegen:
le. het trachten vooraf contact te leggen ("vredespoging";
2e. instructie voorafgaande aan daadwerkelijke ontruiming;
3e. begeleiding vredessurveillance.

Ad le.
Vanaf maandal 8 oktober 1984 trachten leden van de klankbordgroep in contact
te komen met zowel personen in de buurt, als met vertegenwoordigers van de
kraakgroepen. Als aanknopingspunt voor die gesprekken worden het pamflet (verspreid door de "bewoners" Singel 114), de gerechtelijke uitspraak tot ontruiming, de gebeurtenissen Ferdinand Bolstraat en de Vara-tv-uitzending (6-10)
gebruikt.
Doel van die gesprekken is te inventariseren hoe de stemming in de omgeving
van het kraakpand e.d. zal zijn tijdens de ontruiming (inschatten eigenrichting buurt, verzet) en zo mogelijk een nader tot elkaar brengen van partijen.
De mogelijke gesprekken zullen voortduren uiterlijk tot en met maandag 22 oktober 1984.
Zo heeft op 8 oktober een gesprek plaatsgevonden met een 4-tal
vertegenwoordigers van de Vereniging Amsterdam City, de Kamer van Koophandel,
de Amsterdamse Middenstandscentrale en de VVV. Ook is een bezoek gebracht aan
het krakers-"axiecentrum Singel 300" (zie BLUF dd 13-9-1984).

Ad 2e.
Voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet van bijstandverlenende pelotons e.d.
zal aan de manschappen door de klankbordgroep --in samenwerking met de
betreffende compagniescommandant-- een beeld gegeven worden van de (amsterdamse) ervaringen met en opvattingen over de kraakproblematiek en de wijze van
optredens dienaangaande.
Ook zal voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet een instructie gegeven
worden aan het amsterdamse-2e-peloton, dat ingezet zal worden bij de vredessurveillance (bij een demonstratie n.a.v. de ontruiming). Die instructie zal
zich met name beperken tot uitleg van de vredessurveillance.
Gezien kazernering en consignatie zal die instructie op maandagavond 22 oktober 1984 op drie plaatsen gebeuren: de bijstandsverlenende nachtpelotons aan
de Marinekazerne, het amsterdamse-2e-peloton aan de Basisweg en de
bijstandsverlenende dagpelotons en -eenheden te Crailo.

Ad 3e.
Daadwerkelijke ondersteuning van het optreden zal plaatsvinden op dinsdag.23
oktober 1984 bij in ieder geval de vredessurveillance door het amsterdamse2e-peloton en zo mogelijk cq nodig bij het opheffen van lijdelijk verzet (vgl
Weijers).
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2e herziene uitgave 10-10-84
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Juridische uitgangspunten ontruiming Singel 114.

De wijze van optreden is als volgt.
1.

Algemeen
2.1.
-

Het pand wordt ontruimd op basis van art. 138 WvSr. (huisvredebreuk). Het aanstaand optreden van het OM (via de politie) is vooraf
door de rechter, in kort-geding rechtsprekend, getoetst. Door de

-

Personen die zich ophouden voor het pand.

a. Indien zich voor het pand een grote groep niet-statische belangstellenden bevindt, zullen deze personen voordat een afzetting

ontruiming wordt het strafrechtelijk doel bereikt.

wordt geformeerd gevorderd worden op grond van art. 186 WvSr.

De bezetters van net pand zullen in beginsel dan ook niet worden

(Samenscholing) zich te verwijderen. De wijze van verwijderen

aangehouden tenzi. zij actief verzet plegen (zie ad 2.2).

wordt aan de tactisch commandant overgelaten. Indien aan de

Alle verdachten worden naar het hoofdbureau van Politie overgebracht

vordering niet wordt voldaan wordt in beginsel niet aangehouden

waar centrale afhandeling plaatsVindt.

(i.t.t. ad b.).

Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
-

-

Van iedere aangehouden verdachte wordt een witte aanhoudingskaart

b. Indien zich voor het pand een statische groep bevindt, kennelijk

opgemaakt (de gele worden niet meer gebruikt), die in een aantal

met het oogmerk de ontruiming to beletten of to belemmeren, zal

gevallen (zie ad 2.3) tevens als proces-verbaal kan dienen.

eerst een afzetting worden geplaatst, waarna gevorderd zal worden

De aanhoudende ambtenaar maakt zelf het aanhoudingsproces-verbaal op

op grond van art. 185 WvSr. (belemmering van ambtshandeling).

(naast de aanhoudingskaart). Hij dient hiertoe door zijn commandant
tijdens of onmiddellijk na afloop van zijn (straat)dienst in de

De vordering: "Dit pand dient op strafrechtelijke gronden to worden

gelegenheid te worden gesteld.

ontruimd. U belemmert ambtshandelingen. U dient zich te

N.B. Bij het aanhouden van groepen wordt het aanhoudingsproces-

verwijderent".

verbaal door de verantwoordelijk commandant gemaakt (zie ad 2.3.1).
In het HB is ruimte beschikbaar (buiten het cellenhuis) waar een

Indien aan de vordering niet wordt voldaan worden betrokkenen aange-

aanhoudingsproces-verbaal gemaakt kan worden. De betreffende kamer

houden en overgebracht naar een plaats van verhoor (Hoofdbureau).

zal nog nader bekend gemaakt worden.
Indien geen (juist) aanhoudingsproces-verbaal wordt opgemaakt wordt

ad 2.2. Personen die in het pand worden aangetroffen.

de verdachte heengezonden.
Namens de rechthebbende vordert de politie tot tweemaal toe op grond
van artikel 138 Wetboek van Strafrecbt van de in het pand verblijvende
2.

Wijze van optreden

personen zich to verwijderen. Wordt daaraan niet voldaan, dan worden

Bij het politie-optreden kan men te maken krijgen met de volgende

de zich in het pand bevindende personen naar buiten geleid en tot

categoriden personen:

buiten de afzetting gebracht.

1.

Personen die zich ophouden voor het pand, met de bedoeling de daad-

In beginsel worden goon aanhoudingen verricht.

werkelijke ontruiming te beletten of te belemmeren.
2. Personen die in het pand worden aangetroffen.
3. Symphatisanten die de afzetting onder druk zetten, danwel de orde
(dreigen) to verstoren als dan niet in groepsverband.
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Indien personen zich actief verzetten tegen het begeleiden tot buiten

De toelichting van Burgemeester en Wethouders luidt ondermeer:

de afzetting, dienen zij op grond van artikel 180 (wederspannigheid/

"... dit artikel geeft de politie een titel om bij (dreigende) orde-

verzet), artikel 181 (Verzet/wederspannigneid met letsel voor de

verstoringen op te treden".

politie-ambcenaar) of art. 182 WvSr. (verzet/wederspanningheid met 2
of meer personen) te worden aangehouden. Hiervan wordt proces-verbaal

N.B. De (witte) aanhoudingskaart kan, mits volledig en duidelijk in-

opgemaakt door de ambtenaar die de aanhouding heeft verricht.

gevuld als proces-verbaal van aanhouding worden gebruikt. Het imprime
aannoudingsproces-vernaal nr. hoeft derhalve per se niet te worden

N.B. Voor de artikelen 181 en 182 WvSr. is inverzekeringstelling

opgemaakt.

mogelijk (andere artikelen (artt. 287 en 302 Sr.) blijven onbesproken
maar kunnen gebruikt worden indien de situatie dit vereist).

2.3.

-

Artikel 141 WvSr.

Symphatisanten die de afzetting onder druk zetten, danwel de orde

Zij die openlijk met vereenigde krachten geweld plegen tegen personen

(dreigen) te verstoren.

of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren en zes maanden (Sr 182).

Er client gestreefd te worden naar een daadwerkelijke handhaving van
orde en rust. Zo dit nodig mocht blijken Ran de politie optreden (en

Op last van de bataljonscommandant kan, indien een groep personen

aanhoudingen verrichten) op grond van:

daadwerkelijk openlijk geweld pleegt, zonder dat ieders aandeel
onmiddellijk Ran worden geindividualiseerd, groepsgewits tot aan-

- Artikel 53 APV

Tekst•

houding worden overgegaan.

Onderscheid moet voorts worden gemaakt in:
2.3.1 Groepsgewijs aanhouden;

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 424, 426bis en 451 van

2.3.2 Individueel aanhouden;

het Wetboek van Strafrecht is het verboden op of aan de openbare
weg of in een voor het publiek toegankelijk bouwwerk op enigerlei

ad 2.3.1 Groepsgewijs aanhouden;

wijze de orde te verstoren, personen lastig te vallen of te
vechten.
2. Het is verboden op een in het eerste lid bedoelde plaats een voor-

Degene die een dergelijke aanhouding verricht, dient op

werp of stof kennelijk meegebracht om de orde te verstoren bij

zorgvuldige wijze voor iedere aangehouden verdachte een

zich te hebben.

aanhoudingskaart in te vullen (zie ad 1). Hierin zal tot
uiting moeten komen waaraan de verdachte zich schuldig heeft
gemaakt (denk aan de redenen van wetenschap!).
N.B. De aanhoudingskaart kan eventueel (na overbrenging van
de groep) ook onder leiding van de brigadier registratie in
het cellenhuis worden opgemaakt of aangevuld.
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Zodra groepen de orde verstoren (maar geen openlijk geweld

3.

Werkwijze van de justitigle autoriteiten

3.1.

In het op het hoofdbureau in te richten beleidscentrum zal de hoofd-

tegen personen of goederen wordt gepleegd) kan in sommige
gevallen ter take van overtreding van art. 53 A.P.V. groepsgewijs tot aanhouding worden overgegaan (aanhoudingskaart is

officier van justitie (mr. Van Steenderen) of zijn plaatsvervanger

ook Kier eventueel te gebruiken als aanhoudingsproces-

(mr. Berger) aanwezig zijn.

verbaal).
Wel dient nadrukkelijk tot uiting te komen of sprake was van

3.2.

overtreding van artikel 53 lid 1 A.P.V. danwel art. 53 lid 2

In het cellenhuis sullen 2 officieren van justitie aanwezig zijn,
mrs. De Wit en Van Oven.

A.P.V..
3.3.

Behalve de in het cellenhuis van het hoofdbureau beschikbare cellen

Zodra groepsgewijs tot aanhouding wordt overgegaan, is de

zijn door het Ministerie van Justitie in Nieuwersluis 27 extra cellen

commandant die belast is met de bevelvoering ter plaatse,

gereserveerd voor een periode van 4

a s dagen.

verantwoordelijk voor het opmaken van een proces-verbaal van
relaas.

3.4.

In de loop van de dag sal besloten worden of rechterlijke bevelen tot

Indien t.a.v. ordeverstoorders gevorderd is, zich uit de

handhaving van de openbare orde ex artikel 540 Wetboek van Straf-

omgeving te verwijderen, dient dit door de commandant in dit

vordering dan wel artikelen 180, 184 of 185 Wetboek van Strafrecht

proces-verbaal te worden verwoord. Genoemd proces-verbaal

juncto artikel 53 Algemene Plaatselijke Verordening noodzakelijk is.

zal zo spoedig mogelijk moeten worden opgemaakt (zie ad 1).

Alsdan zullen enkele rechter-commissarissen en officieren van
justitie beschikbaar zijn, voor wie de betrokken onverwijld -hetgeen

ad 2.3.2 Individueel aanhouden:

in de praktijk zal betekenen nog diezelfde middag of avond- sullen
worden geleid.

Zoals eerder vermeld wordt ook een aanhoudingskaart op-

Daartoe sullen daarvoor in aanmerking komende personen door de

gemaakt bij aanhoudingen ter take van (individuele) over-

parketpolitie naar het kabinet van de Rechter-Commissaris in

tredingen van art. 141 WvSr. (de harde zaken). Door de

Over-Amstel worden gebracht.

aanhoudende opsporingsambtenaar (doorgaans van de aan-

Wanneer het niet tot deze procedure komt, sullen degene die verdacht

houdingseenheden) wordt zo spoedig mogelijk een normaal

worden van overtreding van artikel 53 A.P.V. of de artikelen 180, 184

proces-verbaal opgemaakt (zie ad 1).

of 185 en 138 sec Wetboek van Strafrecht, met een dagvaarding in

De verbalisant dient in dit geval de verdachte in ieder

persoon worden heengezonden.

qeval self over te orengen.
3.5.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk naar aanleiding van de
ontruiming van misdrijf ex artt. 138 (in combinatie met de artt. 181
en 182 W.v.Sr. - zie ad 2.2.) en 141 (in geval van aktief gewelddadig
verzet) verdachte personen ex artikel 370.2 Wetboek van Strafvordering onmiddellijk (ter plekke door de officier van justitie) te
dagvaarden om op 24 oktober 1984 te 13.30 uur voor de Politierechter
te verschijnen (snelrecht).
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CENTRALE AFHANDELING
ARRESTANTEN

Wanneer op die zitting gevangenisstraf zal worden gevorderd zal ook
om een bevel tot voorlopige hechtenis van de betrokkenen worden

1.

Algemeen

a.

De ontruiming van het pand Singel 114 zal op 23 oktober 1984
plaatsvinden. De Algemene Staf heeft besloten, dat de afhandeling van
arrestanten door de recherchedienst centraal zal geschieden. Het
justitiele beleid is vastgesteld in overleg met Mr. Van Oven. Deze
laatste is tevens de contactpersoon van de politie op de dag van de
ontruiming.
Bij de verwerking van de arrestanten wordt gewerkt volgens de basisinstructie van het Bureau BO en ZP, die o.a. gehanteerd is tijdens de
ontruiming van het complex Wijers en het Stikkerhuis en andere vormen
van grootschalige inzet van recherchepersoneel.

b.

Uitgangspunt zal zijn dat niet meer dan 25 arrestanten in het
cellenhuis geplaatst zullen worden. In dit verband zal wellicht
uitgeweken moeten worden.

2.

Procedure m.b.t. verwerking arrestanten

gevraagd. De betrokkenen dienen in ieder geval in verzekering te
worden gesteld. Zij zullen vanuit hun inverzekeringstelling voor de
Palitierechter worden geleid.
Ernstige gevallen (paging tot) doodslag c.q. zware mishandeling
worden van deze procedure uitgezonderd en zullen langs de gewone weg,
na inverzekeringstelling aan de Rechter-commissaris ter
inbewaringstelling worden voorgeleid.

3.6.

In het licht van het onder 5 gestelde behoeft de N.N.-problematiek
nauwelijks afzonderlijke bespreking. De N.N.-verdachten komen net als
andere verdachten hetzij voor de snelrechtprocedure, hetzij voor
inbewaringstelling in aanmerking. N.N.-ers, verdacht van overtreding
van artikel 53 A.P.V., de artikelen 180, 184 en 185 Wetboek van
Strafrecht zouden op foto in persoon kunnen worden gedagvaard

In onderstaande volgorde zal een arrestant worden behandeld:
a.

alvorens te worden heengezonden.

3.7.

Op 23 oktober 1984 kan strafrechtelijk worden opgetreden tegen
illegale zenders wanneer is komen vast te staan dat, die zenders
overgaan tot opruiing van de verstoring van de openbare orde.
b.

0870U/uB0z/0054U

Alle arrestanten via de .kooi' naar de D-gang (wachtcommandantrecherche is dan niet verantwoordelijk). Alle arrestanten moeten
onmiddellijk na aanhouding naar het HB worden overgebracht. Door de
recherchedienst wordt geen arrestantenvervoer geregeld, tenzij vanuit
het cellenhuis naar elders (Bijlmerbajes, Nieuwer Sluis) moet worden
vervoerd. Er is ontheffing verleend door HR/HC van het verbod een
pistool te dragen binnen het cellenhuis (door politiepersoneel, dat
arrestanten aflevert).
Invullen witte aanhoudingskaart door/het Bp. Keesman, die
hulp-Officier van Justitie zal zijn. Deze kaart mag als
proces-verbaal voor overtredingen gebruikt worden. Op basis van deze
kaart mag ook inverzekeringgesteld worden, mits aanhoudingsproces-verbaal volgt.
Aan de Algemene Staf zal nog medegedeeld worden, dat aan de
aanhoudingseenheden kenbaar gemaakt moet worden, dat zij na net
invullen van de aanhoudingskaart - waarop tevens de eventuele
verwondingen van de arrestant vermeld moeten worden - weliswaar weer
de straat op kunnen, maar dat zij verplicht zijn naderhand een aanhoudingsproces-verbaal op te maken. Voor de aanhoudingseenheden van
buiten het korps geldt, dat zij voor dat zij Amsterdam verlaten het
aanhoudingsverbaal moeten opmaken.
Duidelijk zal moeten worden gemaakt, dat indien men hieraan niet
voldoet, arrestanten zonder meer heengezonden zullen worden.
Bij wijze van proef zal een afzonderlijke ruimte buiten het
cellenhuis worden ingericht waar politiepersoneel aanhoudingsverbalen
(en eventueel ander administratieve stukken) kan opmaken. Dit kan zo
in alle rust en onder leiding van deskundig kader (adj. v.d. Nooy)
plaatsvinden.
In het aanhoudingsproces-verbaal dient in ieder geval ook net
onderzoek aan de kleding en eventueel de inbeslagneming te worden
vermeld.
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N.N.-arrestanten zullen ter identificatie direct worden gefotografeerd
met een polaroid-camera, die bij de aanhoudingskaart zal worden gevoegd.
Indien de verdachte alsnog (later) zijn/haar naam opgeeft, zal deze foto
aan hem/haar tegen bewils van ontvangst worden gegeven. Wanneer geen naam
opgegeven wordt, zal deze foto bij het dossier gevoegd worden.
Er moet contact worden opgenomen met de T.O.H.D. i.v.m. het eventueel
fotograferen in het cellenhuis.
d. Na de punten 2 en 3 vindt het fouilleren (onderzoek aan kleding, art. 56
SV) plaats. Geld en waardevolle goederen zullen apart worden verpakt en
bij de andere goederen worden bewaard. Geld en waardevolle goederen
zullen op de arrestantenlijst worden vermeld.
Er zullen 2 vrouwelijke fouilleersters aanwezig zijn.
e. Hierna vindt de registratie plaats m.b.v. de aanhoudingskaart, waarop bij
de inboeking een volgnummer is gegeven, die de arrestant zal benouden. De
'registratie' is het centrale punt, waar steeds elle gegevens van een
arrestant bekend zijn, in welk stadium dan 00K.
Zo spoedig mogelijk worden steeds elle gegevens in de computer van de
wachtcommandant-recherche ingevoerd (op naam van bp. Keesman). Aan net
eind van de totale verwerking zullen alle gegevens van de arrestantenverwerking bij de registratie bekend moeten zijn.
f. Alle verdachten worden opgevraagd bij het Infocentrum. Relevante gegevens
zullen op de achterkant van de aanhoudingskaart vermeld warden. Het Infocentrum moet hieromtrent ingelicht worden.
Personeel van het BLTA (o.l.v. bp. Van Kerkhof) is beschikbaar voor informatie-uitwisseling i.v.m. identiteit NN-arr., geweldpleging tegen
toeristische objecten etc.
g. Het insluiten geschiedt als volgt.
- N.N.-arrestanten in 0-17
- vrouwelijke arrestanten in 0-16
- de overige arrestanten in D-18
(mede i.v.m. o.a. onderlinge beinvloeding, wisselen van namen
e.d.).
Het oude gedeelte van de C-gang en de helft van het aantal vrouwencellen
zal gereserveerd worden (in totaal 20). Na het verhoor zullen de verdachten in D-15 worden ingesloten.
h. Indien noodzakelijk zullen de daarvoor in aanmerking komende verdachten
inverzekering gesteld worden, met dien verstande, dat de voile termijn
van 6 uren zal worden benut. Met Justitie wordt overlegd of elle
N.N.-arrestanten (geen vaste woonof verblijfplaats) inverzekering gesteld
kunnen worden terzake een misdrijf. Bij het verhoor van NN-arrestanten
dient door de verhorende rechercheur het standaard formulier
NN-verdachten te worden ingevuld. Dit is van essentidel belang i.v.m. een
dagvaarding in persoon tegen betrokken NN.
Aan het Bureau voor Rechtshulp zullen de inverzekering gestelde arrestanten per telex worden opgegeven. Oontactpersoon voor de Rechtshulp is Chef
Stafbureau Recherchedienst. Voorkomen moet worden, dat advocaten buiten
de Piketcentrale om rechtstreeks met het cellenhuis gaan bellen.
i. Alle inverzekering gestelde verdachten worden gedact en gefotografeerd in
het cellenhuis. Hiervoor zal een tijdelijke voorziening getroffen worden
door de T.O.H.D.
Voorgeleidingen worden met Mr. Van Oven besproken. Heenzendingen zullen
zoveel mogelijk gepaard dienen to gaan met een ter plaatse door de OvJ
uitgereikte dagvaarding.

c.

-

Cellenhuis (D-gang)

-

Stafkr. RD (kr. 133)

-

Alg. Staf (kr. 114)
Schrijfkamer in sportzaal
(in beginsel)

4.

Personeelsbezetting en taakverdeling
Er wordt afgesproken van de volgende taakverdeling uit te gaan.
Adj. Kreuzen

:

Bp. Keesman

Adj. Hageman

Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Hip.

:

v.d. Nooy :
Stuurman :
Dijkstra/ :
v.d.Woude
Scholten

Personeel
(taak SRD)

totale supervisie over de verwerking en
afhandeling van de arrestanten.
opvang, inboeking en insluiting arrestanten. Totale zorg voor registratie en
gang van zaken cellenhuis.
totale justitidle gedeelte m.b.t. inverzekeringstelling, verhoor, daccen, fotograferen, contacten met OvJ en totale rechtshulp/vroeghulp.
toezicht op kwaliteit processen-verbaal.
levering materiaal en personeel.
levering van en overleg m.b.t. cellenhuis.
Gang van zaken in cellenhuis.
Dienstcoardinator RD in Algemene Staf.
Contactpersoon i.v.m. de Rechtshulp.
vaste verhoorploeg ook eventueel voor
meerdere dagen beschikbaar (zoveel mogelijk
personeel kamer 119 + kader)
vast kader (zoveel mogelijk personeel kamer
119)
groep Lokale Handel assistentie bij het
daccen enz.
aantrekken reeds gevraagd personeel
toevoeging extra kaderleden(lid) bij bp.
Keesman (zoveel mogelijk van kamer 119)

5. Dienstverbanden
- Dienstcoardinator RD

- 09.00 - 21.00
23-10-1984
- Stafkamer RD
- 09.00 - 21.00
23-10-1984
- Groep Cellenhuis
- 09.00 - 21.00
23 -10 -198 4
Bp. opvang Nachtdienst - 23.00 - 07.00
22-10-1984 en
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: Hier vindt opvang, registratie,
overleg justitie, daccen etc.
plaats.
: Levering personele en materifle
middelen
Dienst
: Opmaken aanhoudingsen andere
proces-verbalen

uur
uur (+ evt. uitloop)
uur (+ evt. uitloop)
uur (+ evt. uitloop)
23-10-1984

- 4 -

- Aanh. eenheden (2)
- Aanh. eenheid (1)

- 08.00 - 20.00 uur
23 -10-198 4
- 14.00 - 02.00 uur
23-10-1984 en 24-10-1984

Er wordt v.w.b. de groep Cellenhuis geen gebruik gemaakt van de centrale
voedinq. Men krijgt de gelegenheid om gedurende een uur buiten het HB te
eten. De goede opvang van arrestanten dient gewaarborgd te zijn.
Door de Algemene Staf wordt beslist over afbouw van het detachement.

INSTRUCTIE AANHOUDINGSEENHEDEN

Teneinde tijdens orderverstoringen invulling te geven aan de justitiele component zal een drietal aanhoudingseenheden operationeel zijn. Deze pelotons
zijn onder verdeeld in groepen, elk bestaande uit 5 of 6 (hoofd)agenten steeds
onder leiding van een groepsbrigadier. Het geheel staat onder leiding van de
Inspecteurs Van der Pol en Van Dijk.

Doel van hun optreden zal zijn het op zo onopvallend en tactisch mogelijke
wijze aanhouden van die personen van wie middels waarneming is komen vast te
staan dat zij zich aan een strafbaar feit hebben schuldig gemaakt.
Bij aanhouding maken zij gebruik van de door hen beoefende aanhoudingstechnieken en aanhoudingsmethoden. Zo veel mogelijk proberen zij te vermijden
in situaties te geraken waarbij omstanders de arrestant zullen trachten te
ontzetten. Eventueel wordt de verdachte eerst gevolgd naar een rustiger plaats
waar de aanhouding zonder gebruik van geweld kan geschieden. Indien het risico
voor de leden van de aanhoudingseenheid of voor derden onaanvaardbaar groot
wordt, dient van de aanhouding te worden afgezien. De commandant van de aanhoudingseenheid zal zo veel mogelijk rechtstreeks in contact treden met die
pelotonscommandant in de nabijheid van wiens peloton aanhoudingsgroepen actief
zijn.
Het optreden van de aanhoudingsgroepen wordt door de commandant aanhoudingseenheid gecoeirdineerd. Deze probeert zoveel mogelijk het optreden van de
groepen in te passen in het op dat moment gehanteerde Openbare Orde beleid. In
ieder geval voorkomt hij dat de groepen geisoleerd zelfstandig optreden.

Werkwi ze

De eenheden treden alleen op in groepsverband, dat wil zeggen steeds onder
directe leiding van een groepsbrigadier. Door gebruik te maken van een fysiek
numerieke overmacht worden de aanhoudingen snel en doelmatig uitgevoerd. Zij
maken voor zover aanwezig gebruik van speciaal ingerichte aanhoudingsbusjes
waarin een aparte ruimte is gereserveerd voor het gescheiden vervoer van
arrestanten.
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Stafofficier Informatie
In de voertuigen, zowel als "op straat" staan zij steeds in direct portofonisch contact met de commandant aanhoudingseenheid. Deze staat onder recht-

Betreft: ontruiming Singel 114.
Stafofficier Informatie

streeks commando van de compagniescommandant relbestrijding. Via deze laatste

beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn op het geweldgebruik

Wanneer de Algemene Staf in functie is, heeft de Stafofficier Informatie
daarin zitting. Hij is verantwoordelijk voor de Stafkamer Informatie, waar
de coordinator verkenning de verkenningseenheden dirigeert en de
binneninformatie verwerkt.

van toepassing. De leden van de A.E. worden tevoren uitdrukkelijk geinstrueerd

Stafkamer Informatie

Kan eventueel om assistentie van de A.E. worden verzocht. Voor de leden van de
A.E. geldt een zelfde geweldsinstructie als elders in dit draaiboek. De

met betrekking tot hun taak en werkwijze. Het accent wordt hierbij gelegd op
beheers- en controleerbaar houden van de aanhouding en overbrenging.
Op het moment van de aanhouding wordt de arrestant middels vertoon van het
legitimatiebewijs en of het duidelijk zeggen, medegedeeld dat hij met
politie-ambtenaren te maken heeft.
De aangehouden arrestant wordt, voorzien van een aanhoudingskaart, zo spoedig
mogelijk afgeleverd aan het hoofdbureau. Door gebruikmaking van deze kaart zal
het mogelijk zijn zoveel mogelijk aanhoudingsgroepen efficient inzetbaar te
houden.

In de Stafkamer Informatie zijn de volgende functionarissen werkzaam:
coordinator verkenning
ply. coordinator verkenning
operateur verbindingsmiddelen
uitluisteraars
verslaglegger
typist
De verkenningseenheden op straat melden nun waarnemingen aan de Stafkamer
Informatie. De (plv.) coordinator verkenning tracht de binnengekomen
informatie zo veel mogelijk op haar juistheid te controleren.
Hierna zal de informatie telefonisch worden doorgegeven aan de operationeel
commandant in resp. de UCK, RCK of VCK.
De binnengekomen berichten zullen op mutatiebriefjes verwerkt worden.
Uiteindelijk zal hiervan een chronologisch journaal gemaakt worden.
Per periode zal de (ply.) codrdinator verkenning een globaal beeld
geschetst worden van de gebeurtenissen in de stad. Ook te verwachten
ontwikkelingen zullen hierin worden opgenomen. Dit verslag wordt aangeboden
aan het beleidscentrum, de Algemene Staf en de UCK.
Op dinsdag 23 oktober 1984 zal de Stafkamer Informatie vanaf 08.00 uur
operationeel zijn.
Personeelsinzet verkenning:

maandag 22/10
Ocdrdinator
Verkenning:

21.00-24.00
Ip. Slort

dinsdag 23/10 woensdag 24/10
en 00.00-07.00

07.00-19.00
Ip. Zaal
Ip. Biihrs
19.00-07.00
Ip. Joustra
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De opgenomen beelden zullen te zien zijn in het beleidscentrum, de
Algemene Staf, de UCK en de Stafkamer Informatie.

VERKENNERS
Op grond van vooraf ingewonnen informatie zal de coordinator
verkenning de verkenners naar tijd en pleats inzetten.
Hierbij gaat de aandacht in hoofdzaak uit naar plaatsen waar
demonstranten (krakers en/of symphatisanten) zich verzamelen danwel
objecten die voor vernieling (represaille) in aanmerking komen.
De verkenners geven hun berichten via portofoonverbinding op het
algemeen portofoonkanaal door aan de Stafkamer Informatie.

OBSERVATIEPOST
De ontruiming van het pand Singel 114 zal met behulp van de video
opgenomen worden. De beelden zullen "overgestraald" worden naar het
Hoofdbureau, waar zij op monitoren vertoond zullen worden in de
Stafkamer Informatie, het Beleidscentrum, de Algemene Staf en de UCK

Het team Bestrijding Lokaal Terrorisme Amsterdam (BLTA) zal in haar
huidige vorm voor de verkenning worden ingezet, met uitzondering van
de opsporingsgroep.
De preventiesurveillance-eenheden van het BLTA zullen zoveel mogelijk
toeristische objecten besurveilleren alsook andere objecten welke in
het mogelijke aandachtsveld van de demonstranten c.q. onruststokers
liggen.
De verkenningseenheden verplaatsen zich, al naar behoefte, per auto,
motor of te voet.
Personeelsinzet:

Inzet verkenners:
maandag 22/10

dinsdag 23/10 woendag 24/10

groepen S.O.
D2
D3
D4

15.00-23.00

10.00-22.00
14.00-02.00
08.00-20.00

08.00-16.00
18.00-02.00
10.00-22.00

Preventie-eenheden:
Gedurende 24 uur constant 3 eenheden op street. Dit geheel conform
het rooster van het B.L.T.A.
LUCHTVERKENN/NG
Op dinsdag 23 oktober 1984 zal door de Dienst Luchtvaart van het
korps Rijkspolitie 2 helicopters aan Amsterdam ter beschikking worden
gesteld.
In een helicopter zit de beleidswaarnemer, de noofdinspecteur
Versluis, die op afroep, maar in ieder geval om 10.00 uur, de lucht
in gaat. Door middel van een mobilofoonverninding staat de
beleidswaarnemer in contact met de UCK.
Doen er zich in de stad ongeregeldheden voor, dan kan de tweede
helicopter opstijgen, waaraan een videocamera is bevestigd. De
opgenomen beelden worden vanuit de heli "gestraald" naar het
hoofdbureau, vanwaar ze intern gedistribueerd worden. De
video-voorziening zal zodanig zijn dat er alleen bij daglicht opnames
mee gemaakt kunnen worden.

08700/UBOZ/0054U

0870U/UBOZ/0054U

ZEER VERTROUWELIJK
ZEER VERTROUWELIJK

vervolg Algemeen

AANDACHTSPUNTEN T.B.V. DE VEKKENNING

Clara Bartonstreat 7
wethouder Heerma
A6
17
reisbureau NBBS
A7
Hollandse Beton Nij. (HBG dochter)
Jan van Goyenkade 7
AB
Kabelweg 37
Intervam (HBG dochter)
A9
Keizersgracht 592-I
Bureau Tijdelijke Bewoning (voormalig)A10
:eizersgracht 704
Woning diredteur Zwerfkei
All
Koninginneweg 152
deurwaarder Weltevrede
Al2
Leidsegracht 63
Adcovaat Scheltema
113
M.euwendammerkade 1
Hollandse Konstructiegroep
114
PaLeisstraat 17
Bureau Tijdelijke Bewoning (kantoor) 115
P.C. Hooftstraat 5
advocatenkantoor Boekel & Van Empel 116
Prinsengracht 634
kraakwachtbureau Zwerfkei
117
Pr. Hendrikkade 149-III: Slopersbedrijf Deegen & Zn
118
: wethouder VliI
Ruijsdaelkade 111 hs
119
De Ruyterkade
ABP koopappartementen (nablj Havengeb) A20
resselschadestraat 31
Pandgarant
A21
Tichelstraat 40
wooing directeur Pandgarant
A22
Warmoesstraat 54
architectenbureau G4rard de Klerk
A23
Weesperzijde 74 hs
kraakwachtbureau B.V. Opvang
A24
Weteringschans 28
advocatenkantoor Houthoff (HBM)
125

-nm

Notels
:
American
:
Amstel
:
Apollo
:
?elfort
:
Casa 400
:
Crest
:
Hilton
Damhotel
:
Doelen
Krasnapolsky:
:
Marriott
Memphis
:
Novotel
Okura
:
ParkhOtel
Pulitzer
:
:
Gonesta
:
Victoria

CODE
Leidsekade
Prof. Tulpplein
Apollolaan
Surinameplein
James Wattstraat
Boelelaan
Apollolaan
Damrak
Kloveniersburgwal
Dam
Stadhouderskade/Leidsebosje
Cornelis Schuytstraat
Europa Boulevard
Ferdinand Bolstraat
Stadhouderskade
Prinsengracht 315-331
Kattegat 1
Damrak

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

Pers/Media
Trolm,Parool: Wibautstraat
Volkskrant
Telgraaf
:

1
P2

Gmeentelijke irstellingen
Stadhuis
0.Z. Voorburgwal
;*opera
Waterlooplein
Stacisontwikkeling
Keizersgracht 440
Cociale Dienst
Vlaa.vdingenlaan
Ciem.Dienst Herhuisvesting: Van Reigenbefgerstraat
'2.oui; en Wcningtoezicht
: Wibautetraat
•Me-otrierkomen
RhOneweg

01
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Kraakobjecten
K1
K2
K3
K4
K5
K6

5innen Gasthuis
Wilhelmina Gasthuis
Entrepotdok
: Hoogte Kadijk
Nw. Grote Wetel-ing : Wetringschans
Westland-Utrecht
• : Frederiksplein
Motel Damen
: N.Z. Voorburgwal

uo-vecelaik .

c.r../KciAzza. 14 "Jrie(44e 37e,z.

R 24

Verzamelcunten
Herehgracht 98
Merengracht 20
Herengracht 12
R.rouwersgracht 278
;:eizersgracht 182
;.N. Voorburgwal 234-240
Prinseneiland 111-123 en 125-135
Prinsengracht 357
Tetterode - Bilderdijkstraat
Dingel 114 - 186 - 268 - 445 - 504
Spuistraat 80-82 = Singel 109
Spuistraat 214-216-218 = Singel 267-269
Spuistraat 236-238
Spuistraat 199 (Vrankrijk)
Spuistraat 219-III
Hugo de Grootplein
Rielingenstraat 24-26
Volkerakstraat 59-61
Gouden Koevoet: Palmgracht/Palmdwars:;traat 2
Rioolrat: Van Hogendorpplein 3
Vergulde Koevoet: Haarlemmerplein 17
kraakcaf4 ZAT: Van Hogendorpstraat 45
Haarlemmerstraat 130
Anjelierstraat 137
Erouwersgracht 75-77
Singel 516-518

V1
V2
V3
V4
V5
V6
77
V8
V9
V10
V/1
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26

Algemeen
Eijenkorf
Nederlandse Bank
Faleis
Wereld Handelscentrum: Strawinskylaan
Eankenrslute (Leidsestraat-Vijzelstraat-Koningsplein)

Al
12
A3
A4
15
Zeer Vertrouwelijk

ZEER VETROUWELIJK

- 2 A. Operationeel verkeersplan
1. statistische verkeersomleiding
Het te ontruimen pand Singel 114 ligt dermate ver van de doorgaande
verkeersroutes verwijderd, dat het voor de ontruiming zelf niet noodzakelijk wordt geacht om een statische verkeersomleiding rondom het pand
in te stellen. Derhalve zullen er geen statische verkeersposten ingenomen worden.
2.mobiele verkeerseenheden
Voor de relbestrijding in de stad is de stad voor de M.E. in vier sectoren verdeeld, overeenkomstig met de indeling van de speciale groep
"bestrijding terreur toerisme" (BLTA). In elke sector zal zich een
M.E.-peloton bevinden en zijn er twee M.E.-pelotons aanwezig ter ondersteuning en overlapping van de vier sectoren.
In elke sector wordt eveneens een mobiele verkeerseenheid (een bus met
chauffeur + een brigadier met 6 verkeersregelaars) ingezet, die daar
waar nodig het betreffende optredende M.E.-peloton met verkeersomleidende activiteiten ondersteunt. Ter ondersteuning en overlapping van de
vier sectoren en voor de eventuele demonstratie in de avonduren zijn er
twee mobiele verkeerseenheden ter beschikking.
3.afzetmateriaal
Ter ondersteuning van de verkeersomleidingen/-afzettingen zijn er twee
(vracht)auto's met afzetmateriaal ter beschikking.
4. verkeersverkenningseenheid
Tijdens de ontruiming en eventuele relbestrijding zal er een speciale
verkenningseenheid in burger op straat zijn om de effecten van de verkeersomleidende maatregelen waar te nemen.
5. verkeerscommandokamer
Gezien het operationeel verkeersplan wordt volstaan met het bezetten van
de Verkeerscommandokamer.

2. wegwerkzaamheden
In de omgeving van het pand kunnen de volgende wegwerkzaamheden van belang zijn:
- SINGEL, onevenzijde, tussen RAADHUISSTRAAT en PALEISSTRAAT;
- SPUISTRAAT, tussen Raadhuisstraat en Paleisstraat (doorgaand verkeer
is mogelijk);
- LANGESTRAAT (geen doorgaand verkeer mogelijk).
Ter informatie wordt vermeld, dat op maandag 22 oktober en dinsdag 23
oktober 1984 's nachts van 19.00 - 06.00 uur in de oostbuis van de
IJTUNNEL wordt gewerkt, zodat het verkeer v.v. door de westbuis wordt
geleid, hetgeen aan beide zijden van de IJtunnel mogelijk enige filevorming tot gevolg heeft.
Een opgave van de meest belangrijke wegwerkzaamheden in de gehele stad
is aan de Commandant Relbestrijding gegeven.
3.openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer zal de ontruiming op zich geen problemen geven.
Met betrekking tot verkeersomleidende maatregelen in verband met relbestrijding zal het G.V.B. onmiddellijk via een directe lijn in kennis
worden gesteld.
4. begeleiding M.E.-voertuigen
De kolonne M.E.- en andere voertuigen, die ingezet worden bij de directe
ontruiming, wordt via een vastgestelde route door motorrijders met
behulp van een groene golf van verkeerslichten naar het pand begeleid.
5. verkeersvoorlichting
Noodzakelijke verkeersomleidingen zullen direct aan het publiek ter
kennis worden gebracht via TELETEKST (pagina 161).

B. Personeel en dienstverbanden
Gezien het tijdstip van ontruiming en de eventuele demonstratie in de
avonduren dienen de mobiele verkeerseenheden het volgende dienstverband te
hebben:
08.00 - 20.00 uur
vier eenheden
10.00 - 22.00 uur
twee eenheden
Dit houdt in, dat het personeel van de Verkeersdienst met een dagrooster
het dienstverband 08.00 - 20.00 uur of 10.00 - 22.00 uur heeft.
Bet personeel met een wisselend dienstrooster heeft in principe een 12-urig
dienstverband, waarbij diensten zijn verschoven c.q. een vrije dag is ingetrokken.
C. Bijzondere verkeersmaatregelen
1. tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor de ontruiming van het pand is het niet noodzakelijk gebleken om
tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

08700/UBOZ/0054U

0870U/UBOZ/00540

- 3 VERBINDINGSSCHEMA
VERKEERSCOMMANDOKAMER

Verkeerscommandokamer

Afkorting Tel. Functionaris

MOBILOFOON VERKEER VINDT PLAATS OP DE 4e FREQUENTIE, kanaal 830.

Chef Verkeerscommandokamer

CVK

3204

ROEPNAAM CENTRAALPOST VERKEERSGELEIDINGSCENTRALE: "VERKEERSDIENST'.

Medewerker Verkeersgeleiding

MVG

3694 Adj. V.d. Werff/Bp. Hamersma

Mobilofonist

MOB

Telefonist Verkeersgeleiding

TEL

2694 Loeveseijn en Vbrk

Tableaunist Verkeerslichten

TAB

2693 Bischot en Zwaanstra

Hip. De Ruiter

Opmerking: De Chef Verkeerscommandokamer heeft tevens een directe lijn met de
vertegenwoordiger van de Verkeersdienst in de Algemene Staf.

0870U/UBOZ/00540

ROEPNAAM:

FUNCTIE:

TAAK:

71 - 95

(H)Ip/Adj.

Operationeel toezicht

Hap's Storz, Strous, Kas

Verkenningseenheid Verkeer

71 - 98

Adj/Bp.

71 - 99

Adj/Bp.

Verkenningseenheid Verkeer

71 - 10

Bp.

Commandant sector 1 (mobiele verk.eenheid)

71 - 20

Bp.

Commandant sector 2 (mobiele verk.eenheid)

71 - 30

Bp.

Commandant sector 3 (mobiele verk.eenheid)

71 - 40

Bp.

Commandant sector 4 (mobiele verk.eenheid)

71 - 50

Bp.

Commandant Res.

(mobiele verk.eenheid)

71

Bp.

Commandant Res.

(mobiele verk.eenheid)

71 - 71

Hap.

Personeel afzetmateriaal

71 - 72

Ta.

Personeel afzetmateriaal

60
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Hip Dietz
Hip Molendijk

Victor 0-0__
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0.cdt. A -sectie

Bravo 2 - 02
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Hip Roosjen
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Hip Visser
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0

Helikopter verk

4.
fa

O

Dratra gr. 2

kana 1 846

I
Yankee 2
Shovel 2

Wisky 1

Sierra 1

Watermerper

Hoogwerker

---
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Papa
Ruiters gr. 1

kanaal 846
--

Waterwerper 3

Yankee 3
Kraanwagen 1

-ray 1

Yankee 8
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R.P. to water 1
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c> cdt. groep 1
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F4

Charlie 3-30
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PIP
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0.Charlie
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Hip Van Dijk
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0

Amsterdam
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Delta 0.0
Cdt. nacht:-pelotons

mnterdam.
Hip Snit
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cdt. groep 1

C ha clog z-10_
cdt. groep

edt. 7,i•o;p-r Charlie 1-20
Wt. groep,
cdt. groep 3
Charlie 1_40

,:harlle 3
4e pcloton

kanaal 879

Kraanwegen 2
X-ray 2

Charlie 2
3e peloton
Amsterdam.
Hip Dankat

Charlie 1_01

Yankee 4

R.P. to water 2

Charlie 1
lnrate Eenheid
Amsterdam.

cdt. 2-sectie

9Z2 113:el:MN

Tango 1
0 Cdt. Bratra
Binnentreding
F-1
0 yan20 1 - 10
P"Tiratie Tr7 -

C-

Charlie 0-0
Cdt. openbare
orde.

kanaal879

Bravo 1 - 10

O Bravo 1 - 20

ravo 3
Groningen

bravo 2
H.C. Den Haag

Bravo 1
R.P. Alkmaar

M.E.-verbindingsschema op 23 oktober 1984.
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Wisky 2
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Ruiters gr. 2
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Bandenwemen

stand kanaal
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1
2
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3
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10 100
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826 . Alpha-kanaal (stand 3)
846 = Bravo/Delta-kanaal (stand 2)
879 = Charlie-kanaal
839 = Romeo-kanaal
Geen kanaalnummers
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berichtenverkeer noemen

3_10

_
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CO Romeo 3-20
U'
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0)

Romeo 4
Sectie A.E.
Rotterdam
Romeo 4,12
_
cdt. troop 1
'172(
2---

cdt. rroep 2

• —1 —
Toelichting bij verbindingsschema 23 oktober 1984.

BTAMBEISkr.2.211I1

NAAM EENHEID
LAMER 26a KB
STATRAMER

(559)2182 •
(559)2145
(559)3121
(559)3145

vormicmaa
(559)3366.
(559)3411
KAia2 22 H8
*Lamm CDT
(559)3163*

KAMER 114 ES
BELEIDSADVISEURS

(559)2352 •
(559)2598
(559)2611
(559)3221
(559)4198
(559)3513

KAMER 26 KB
VOORLICHTING

ALCMENE STAY

8
of

Uniformdienst Commandokamer HB
Hip's Dietz en Molendijk
Ip Van Renswoude

08-20

Bravo 0-0

Cdt. ontruiming en afzetting
Hip Roosjen/Ip Van Kooten
Ply. cdt. ontruiming en afzetting
Majoor C.H. van Dijk
Peloton R.P. Alkmaar
Lt. J.F. Severs
Peloton R.P. Den Haag
Lt. W. Schepers
Peloton R.P. Groningen
Lt. W.A. Smit

08-20

Bravo 0-1
Bravo 1

A.(559)5269.

(559)2111
(559)4.298
(559)3321
(559)4199

In

Bravo 2
6 TOESTM.I.EN

Bravo 3

IN GRORPSER.SCHARELING

b

Charlie 0-0

(559)4262

•

Charlie 1
.W,
KAMER 25 4.3
ETAIMAIDER ND

KAMER 235 cLE
STAMMER AA

(559)4135 '
(559)4158
'(559)4159
(559)414o
(559)4162
(559)3598
(559)2897
(539)4261
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(559)4157 •
(559)4211 •
(559)4213 •

ra.
c./

to
wy
(559)3166 •
(559)5258 •
(559)4197
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RAMER 19 HD
STAYEAMER
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to STA/MA=1RD

Charlie 2
311 VD-T1
STAFKJ.M.ER VD

Charlie 3

(559)2695'
(559) 2599
(559)3115
(559)2404
(559) 2699

Charlie 4
Charlie 5
Charlie 6

(559)5C11

GEMPO 66

GEMPO 67
506 VD

"AMER 108 BB

VCS.
(559)2693'
(”9)2694'
(559)3694'
(559) 3597

•cz
559)2555*
559)2556*
(559)2557.

(559)2165
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(559)5167.
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(559)2374 •
(559)3274 •
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SAILER 21. HB
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23 —10-1 984.

DIENST
23-10 24-1

Alpha

(559)3421

Mal

HERKOMST
22-10

KAMER'110 111
_[Amen 112 U
REVOEGD GEZAG

Papa 2

Cdt. openbare orde
Hip B.R. Visser/Hip G.H.P.K. Huijser
van Reenen/Ip 0.L.A. Wilders
Parate Eenheid Amsterdam
Hip A.G. Sijtsma
3e peloton Amsterdam
Hip P.M. Damkat
46 peloton Amsterdam
Hip A.A. Smit
5e peloton Amsterdam
Hip W. Koelewijn
Peloton R.P. Amsterdam
Lt. M. Dijkstra
8e peloton Amsterdam
Hip G.A. van Beek
Cdt. nachtpelotons
Hip S.G. van Dijk
Ply. cdt nachtpelotons
Hip L. Wilde/Ip W. Kleinhuis
Peloton G.P. Noord-Holland
Hip L.C. Buijnink
Peloton G.P. Noord-Holland
Ip. A. van Stormbroek
2e peloton Amsterdam
Hip A.J.A.M. van Genabeek
Op 23/10 v.a. 18.00 u: vredessurv.
Hondegeleiders groep 1
Toegevoegd aan Bravo 0-0
Hondegeleiders groep 2
Toegevoegd aan Bravo 0-0
Ruiters groep 1
Toegevoegd aan Bravo 0-0
Werkt op ME porto-kanaal 105. Kan op
dit kanaal in kontakt treden met
Carlie 0-0.
Ruiters groep 2
Toegevoegd aan Delta 3.
Werkt op ME-porto-kanaal 109.

08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
10-22
10-22
21-09 20-08
21-09 20-08
21-09 20-08
21-09 20-08
21-09 18-06

08-20
08-20
08-20

18-02

- 2 - 3-

Toelichting bij verbinding!schema 23 oktober 1984.

Toelichting bij verbindingsschema 23 oktober 1984.

NAAM EENHEID
Romeo 0-0
Romeo 1
Romeo 2
Romeo 3
Romeo 4
Sierra 1

HERKOMST
Commandant aanhoudingseenheden
Ip H. V/d Pol
Aanhoudingseenheid Amsterdam
Ip W. van Dijk
Aanhoudingaeenheid Amsterdam
Ip H. V/d Pol
Sectie aanhoudingseenheid Utrecht
Ip M. v/d Brink
Sectie aanhoudingseenheid Rottrdam
Ip R. Bos

DIENST
22-10 23-10 24-10
08-20
08-20
14-02
08-20
08-20

Hoogwerker t.b.v. ontruiming
Bij het samensiellen van het verbindingsschema was de inzet van de hoogwerker nog niet definitief vastgesteld.
Commandant bratra t.b.v. binnentreding.
Ip J. van Kastel

06-18

Uniform 1

YP-gewonden-voertuig

08-20

Uniform 2 e.v.

Kadiwagens

Victor 0-0

CoOrdinator verkenning op H.B.
Ip L. Zaal.
Verkenningseenheden werken met roepnaam "Victor" op Alg. porto-frequentie,
met eigen verbindingsschema.

Wisky 1

Waterwerper 1

08-20

Adjudant Oor.
Opgehangen aan Bravo 0-0. Kan ook ingezet worden bij Charlie 0-0.
Waterwerper 2.
Adjudant Brouwer.
Opgehangen aan Delta 0-0.

19-07

Jisky 3

Waterwerper 3
Adjudant Hoekstra
Opgehangen aan Bravo 0-0. Kan ook ingezet worden bij Charlie 0-0.

08-20

C-ray 1

R.P. te Water, boot 1

08-20

C-ray 2
Yankee 1

R.P. te Water, boot 2
Shovel 1.
Opgehangen aan Charlie 0-0. Kan ook
aan andere eenheden worden opgehangen.
Shovel 2.
Opgehangen aan Bravo 0-0. Kan ook aan
andere eenheden worden opgehangen.
Kraanwagen 1
Opgehangen aan Alpha. Kan ook aan andere eenheden worden opgehangen.
Kraanwagen 2.
Opgehangen aan Alpha. Kan ook aan andere eenheden worden opgehangen.
Kraanwagen 3.
Opgehangen aan Delta 0-0.

Yankee 2
Yankee 3
Yankee 4
Yankee 5

Yankee 6

08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
19-07

HERKOMST
Shovel 1
Opgehangen aan Delta 0-0

DIENST
22-10 23=7=24-10
19-07

Yankee 7
fankee 8

UR 416, opgehangen aan Bravo 0-0

08-20

1.1.1u 1

Helikopter, ten behoeve van beleidsverkenning, opgehangen aan Alpha.
Hip Versluis.

08-20

Bandenwagen

Tango 1

Wisky 2

NAAM EENHEID

Bandenwagen, Eenhoorn, 24 uur per dag.

- 2 VEPZORGING

1.

Algemeen
Maandag 22 oktober 1984 te 22.00 uur zal een Stafkamer Algemene
Diensten worden Opgestart welke de maatregelen neemt die passen in
een grootschalig politie-optreden en waarvan het draaiboek aldaar
aanwezig is.

2.

Voeding
Voor al de in te zetten bijstandseenheden wordt de voeding, vanuit
de legerplaats geregeld. De voeding van de Amsterdamse pelotons is
opgedragen aan bureau B.K.U. en M.E. Een en ander wordt bij een
afzonderlijk schema bekend gemaakt. Op de eenheden van de gemeentepolitie Amsterdam is mededeling B nr. 13 van 2 maart 1981 (regeling
voeding bij calamiteiten en evenementen) van toepassing.

3.

Materieel
Indien extra materieel benodigd is en/of bergingssteun dan dient men
dit via de uCK aan te vragen.

4.

- Teneinde identificatie van bijvoorbeeld bewusteloze collegae
mogelijk te maken, dient iedere M.E.-er in zijn borstzak een
briefje te hebben met daarop naam, dienstonderdeel en stamnummer/
registratienummer.
De pelotonscommandanten dienen vorenstaande voor de aanvang van
de dienst te controleren.
- Gewonden, die niet in het ziekenhuis behandeld zijn, dienen na
afloop van de dienst of - indien nodig eerder - gepresenteerd te
worden in genoemd ziekenhuis.
De pelotonscommandanten zorgen 'voor presentatie.
- Het aanvragen van de GG en GD tijdens het optreden, geschiedt via
de UCK.
- Van elke gewonde dient een gewondenformulier te worden opgemaakt.
- Gewonden, die na behandeling in een ziekenhuis het medisch advies
krijgen niet meer inzetbaar te zijn, mogen onder geen beding
opnieuw - al dan niet op eigen initiatief - bij het optreden
worden ingezet.

Geneeskundige afvoer en verpleging
De opvang van eventuele gewonden is als volgt geregeld:
- Met een ziekenhuis, het Algemeen ziekenhuis van de Vrije Universiteit zullen afspraken gemaakt worden om de nodige opvangcapaciteit te kunnen garanderen.
- In dat ziekenhuis zal een team van medewerkers van de afdeling
Personeelszaken van de gemeentepolitie Amsterdam aanwezig zijn
voor de sociale opvang en ondersteuning van gewonden.
- Behandeling en vervoer van gewonden geschiedt in principe door de
GG en GD.
- Vervoer van gewonden naar de huisadressen, die na behandeling in
een ziekenhuis huiswaarts gezonden worden, zal verzorgd worden
door de gemeentepolitie Amsterdam.
- De berichtgeving met betrekking tot gewonden geschiedt overeenkomstig de Ministeriele Circulaire EA78/U2601 d.d. 8 september
1978. Dit betekent, dat de gemeentepolitie Amsterdam de bijstandverlenende korpsen in kennis stelt van eventuele gewonden.
Familieleden enz. dienen te informeren bij het Bijstandverlenende
korps.

08700/UBOZ/0054u
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1.

Afspraken met kazernecommandanten en verantwoordelijkheden binnen de
militaire kazernes c.q. steunpunten.

a.

Uiteraard is de kazernecommandant c.q. eigenaar/ beneerder van het
steunpunt autonoom en bij hem berust de zeggenschap.
De verantwoordelijkheid voor het politiepersoneel berust bij een steunpunt piketofficier.
Voor deze functie is een politie-officier van de gemeentepolitie
Amsterdam aangewezen, die ter plaatse is.
Deze zal dan in samenwerking met de leiding van de kazerne verantwoordelijk worden gesteld voor een goede gang van zaken.
Alle op het steunpunt verblijvende politiemensen dienen de aanwijzingen
van de steunpunt-piketofficier op te volgen.
Aan hem kunnen de piketofficieren, die eventueel door bijstandverlenende korpsen zijn aangewezen, worden toegevoegd.

b.

Voor goede en snelle telefonische communicatie zal in de kazernes goed
gelnstrueerd personeel dienst doen, dat terstond de verbinding met de
verantwoordelijke politie-officier tot stand kart brengen.

c.

Al het politiepersoneel (ook de chauffeurs van de M.E.-voertuigen), zal
gevolg dienen te geven aan de verkeers- en parkeeraanwijzingen, zoals
die gegeven worden door het personeel van de kazerne.

d.

In het vervolg zal er voor het inrukken een "uit-inspectie" plaatsvinden. De leiding van de kazerne
zal samen met de verantwoordelijke politie-officier de gebruikte kantines etc. inspecteren.
De verantwoordelijke politie-officier dient maatregelen te nemen en
eventueel politiepersoneel aan te wijzen voor het in goede orde achterlaten van de gebruikte faciliteiten.

i.

Ook het treffen van voorzieningen voor paarden en honden vergt meer
voorbereidingen en zal voortijdig bekend dienen te worden gemaakt.

j•

Door al het politiepersoneel dat verblijft in kazernes en op daarbij
behorende terreinen zal zorg en aandacht aan kleding en tenue dienen te
worden besteed. Dit met het oog op het feit dat op de terreinen en
kazernes militair personeel verblijft dat gehouden is hieraan zorg te
blijven besteden.

k.

De kazernes en daarbij behorende terreinen zullen worden bewaakt door
militair personeel.
De bescherming aan de straatzijde etc. dient door de politie te worden
verricht.

1.

Als vast contactpersoon voor de Gemeentepolitie is aangewezen Chef
Bureau Gebouwen.

2.

Verantwoordelijkheid op de steunpunten.
Voor alle ter beschikking staande steunpunten is een adjudant van de
ge- meentepolitie Amsterdam aangewezen, die verantwoordelijk is voor
een goed en ordelijk verloop van de interne gang van zaken.
Deze dienen in uniform gekleed te zijn.

3.

e.

In kazernes zal vanaf het tijdstip dat politiepersoneel kazernes betreedt tot het tijdstip dat dit personeel is ingerukt qeen alcoholhoudende drank worden verstrekt.

f.

Alle M.E.-commandanten waaronder begrepen liaison-officieren, dienen
erop toe te zien dat eventueel door politiepersoneel zelf meegebrachte
alcoholhoudende drank niet wordt genuttigd. (Geldt ook voor in slaapgelegenheden etc.).

g-

Het terugtrekken naar kazernes etc. voor stand by of rust, dient zo
spoedig mogelijk door de Staf Algemene Diensten telefonisch aan de
betreffende kazerne te worden doorgegeven, opdat aldaar reeds voorzieningen kunnen worden getroffen.

h.

Het inkwartieren van vrouwelijk politiepersoneel (liaison-officieren
etc.) vergt tijd van voorbereiding en dient voortijdig te worden bekendgemaakt.

0870U/UBOZ/0054U

De taak van de Adjudant van piket is:
Zorg voor een goed en ordentelijk verloop van de interne gang van
zaken in de opvangruimtes detachementen.
Toezicht op de ordelijke wijze van parkeren van detachementsvoertuigen zonder hinder te veroorzaken voor de rest van het bureau, bij
eventuele klachten contact met pelotonscommandant opnemen.
Doorspelen van vragen c.q. klachten over de opvang/voeding etc. naar
de stafkamer Algemene Diensten (zie schema telefoonverbindingen)
Intermediair tussen pelotonscommandanten en stafkamer Algemene
Diensten.
Zorgen dat pelotons in de aangewezen ruimtes verblijven en niet door
de rest van het gebouw gaan zwerven.
Wordt door stafkamer Algemene Diensten op de hoogte gebracht wanneer
pelotons naar de steunpunten komen. (kantines etc. inseinen)
Doorgeven aan stafkamer Algemene Diensten wanneer pelotons van
steun- punten vertrekken.
Codrdinatie en regeling distributie van de aangevoerde voedingswaren.
In overleg met stafkamer Algemene Diensten zorgen voor de afvoer van
de gewonden, in samenspraak met de pelotonscommandanten.
Zorg voor het schoon achterlaten van de gebruikte lokaliteiten
("veegploeg" aanwijzen)
Bijhouden van een verslaglegging. (Na afloop opsturen naar de heer
Van Aalzum, Eenhoorn, kamer 105).

0870U/UBOZ/0054U
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Bij de evaluatie verzoek ik U aan de
volgende punten aandacht te besteden
Evaluatiepunten:
1. voorafgaande instructie;
2. opvang op steunpunt;
3. verzorging;

kazerne insp.

4. opvang gewonden;
5. verbindingsmiddelen;
6. vervoermiddelen;
7. techniek/taktiek;
8. bewapening;

Hip. v. Dijk

9. beschermende uitrustingsstukken;
10. speciale eenheden (waterwerpers, ruiters, motorrijders, Bratra-eenheden);
11. functioneren liaison- c.g. verbindingsofficieren;

Hoofdbure au

Hoofdbureau

12. functioneren verkenningseenheden;
13. functioneren Uniformdienst Commandokamer (bataljonscommandant in HE);
14. aanhoudingseenheden.

Alle evaluatieverslagen dienen gezonden te worden aan de administratie
van bureau B.K.U. & M.E., Basisweg, d.t.v. Chef Bureau Operationele
Zaken.
Deze verslagen dienen drie weken na het M.E.-optreden te zijn ingeleverd.
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