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Eenheld Amsterdam Algemeen Draaiboek 

Toestand 

1.1 Algemeen 
Op 8 december jl. heeft de landelijke anti-racismecoalitie Comite 21 maart een demonstratie aangemeld 
tegen racisme (bijlage 1). Deze zal plaatsvinden op 18 maart, voorafgaand aan de Internationale Dag 

tegen Racisme en Discriminatie 21 maart. Deze grootschalige demonstratie wordt jaarlijks georganiseerd 
door een coalitie van o.a. mensenrechtenorganisaties, politieke partijen en migrantenorganisaties, maar 

waarbij ook bewegingen als de AFA, We are Here, Pro-Palestina en Black Lives Matter meedoen. In 2014 
heeft burgemeester van der Laan tijdens deze demonstratie een toespraak gehouden. Dit was daags na 

de "minder" uitspraken van Wilders. De demonstraties van het Comite 21 maart zijn relatief groot maar 

hebben in het verleden niet geleid tot emstige openbare orde en veiligheidsproblemen. Er zijn ook niet 

eerder voorschriften o.b.v. de Wet openbare manifestaties (WOM) gesteld. 
De demonstratie is ditmaal drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de politie verwacht 1000 
tot 2000 deelnemers. Door het door de organisatie opgestelde manifest 'Geen racisme in de raden!' is er 
een publiek debat ontstaan over de wense!ijkheid van deelname van politieke partijen aan de demonstratie. 

Het Comite 21 maart heeft hierop de leus aangepast van "Geen racisten in de gemeenteraad" naar 'Geen 
racisme in de raden'. D'66, PvdA, PvdD en SP hebben zich uiteindelijk toch teruggetrokken van de 

demonstratie. GroenLinks, DENK en BIJ1 zijn nog wel bij de demonstratie aanwezig. 
De AFA heeft een oproep gedaan om ook dit keer aan te sluiten bij de demonstratie van het Comite 21 

maart, maar wil tevens een eigen blok vormen om daarmee te ageren tegen het aanpassen door het 

Comite 21 maart. 

Er worden daarnaast twee tegendemonstraties verwacht: 

• Een aangemelde demonstratie van de VVMU, een relatief kleine groep van 5 personen onder 

aanvoering van 

Min 
• Een niet aangemelde, maar wel via social media aangekondigde demonstratie Stop Antifa 

Terreur. 

Daarnaast heeft Thierry Baudet aangekondigd tussen 13.00 uur en 16.00 uur door de grachten van 

Amsterdam te gaan varen met een in de kleuren van zijn partij gespoten boot. Een route is nog niet bekend. 

De demonstratie van het Comite 21 maart is exact een week na de demonstraties van Pegida en Rechts 
in Verzet. De kans is aanwezig dat de tegendemonstranten gedurende Pegida en Rechts in Verzet ook 

aanwezig zijn als deelnemers van de demonstratie van het Comite 21 maart. 
Gezien bovenstaande elementen stellen de politie, het OM en 00V dat deze demonstratie(s) risico's met 

zich mee kunnen brengen voor (fysieke) confrontaties, strafbare feiten en openbare orde verstoringen. Het 
aantal (rechtse) tegendemonstranten dat op 18 maart op de been wordt gebracht (enkele tientallen) is naar 

alle verwachting kleiner dan het aantal (linkse) tegendemonstranten. 
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Programma 18 maart 2018 

13:00 uur (Dam): 
• Ewout van den Berg, presentatie Comite 21 maart en mededeling internationale protesten. 

• Najeebullah Azad, Azad is een Afghaanse vluchteling en zal over de positie van vluchtelingen in 

Nederland en het uitzetbeleid van de EU-deals met landen als Turkije en Afghanistan spreken. 

13:30 uur: 

• Vertrek demonstratie richting Museumplein 

14:30 uur (Museumplein): 
• Saida Derrazi. Derrazi is een van de organisatoren van Comite 21 maart en lid van het "Collectief 

tegen Islamofobie en Discriminatie". Vorig jaar was zij ook een van de organisatoren en toen heeft 
zij ook een toespraak gehouden. In haar toespraak sprak zij over de verkiezingen. In haar ogen 

hebben xenofobie, racisme en islamofobie de verkiezingen gewonnen. 
• Max van den Berg. Van den Berg is medeoprichter van het Verzetsmuseum en heeft in 1941 

gestaakt tijdens de Februaristaking. 
• Zakaria Boufangacha. Boufangacha is lid van het dagelijks bestuur van de FNV (Federatie 

Nederlandse Vakbeweging) en coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid. 

14:45 uur: 
• Muziek: Harry Loco. Loco is een muziek activist/protestzanger. 

15:00 uur: 
• lbtisaam Abaaziz. Abaaziz is woordvoerder van de "Stichting Meld Islamofobie". 
• Gideon Everduin. Everduin is namens de organisatie "Control Alt Delete", een organisatie tegen 

etnisch profileren, aanwezig. Hij is een rapper en fel tegen racisme. 
• Dino Suhonic. Suhonic is directeur van "Stichting Maruf, een stichting die zich inzet voor een 

betere positie van moslim LHBTQI's. 

15:45 uur: 
• Muziek: Veronica Castro Ensemble zal Zuid-Amerikaanse muziek ten gehore brengen. 

16:00 uur: 
• Einde. 
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Demonstratie Revolutie Syrie Het betreft een demonstratie 

om het begin van de revolutie 

in Syrie te herdenken en de 

mogelijkheid bestaat dat 

deelnemers van deze 

demonstratie zich vreedzaam 

willen voegen bij de 

demonstratie van het Comite 

21 maart. Naar verwachting 

300 deelnemers. 

Dam 12.00 

17.00 

• •.• 
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DRIO: Er is een verdeling 

gemaakt waarbij afwisselend in 

de weekenden pro-Palestina of 

pro-Israel mag demonstreren. 

In de praktijk staan ze er vaak 

tegelijkertijd en met name pro 

Israel zoekt de Palestina demo 

op. Demo's bestaan uit enkele 

(bekende) personen. 

Politietoezicht vaak 

noodzakelijk om provoceren en 

escalatie te voorkomen. 

 

Demonstratie Pro-Israel Dam 13.00 

16.00 
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1.2 Flankerende evenementen / activiteiten 
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Demonstratie Tegendemonstratie 

"Stop Antifa 

Terreur" 

Oude Turfmarkt De aannnelder uit Schiedam 

(VVMU) wil graag met vijf 

demonstranten een 

tegengeluid bieden tegen de 

demonstratie van het Comite 

21 maart. 

DRIO: 
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14.00 	Viering Time to stand up Leidseplein DRIO: De staat Israel bestaat 

- for Israel 7d jaar en "Time To Stand Up 

17.00 For Israel" wit dit vieren met 

spandoeken en vlaggen. De 

organisatie verwacht 15 

deelnemers. 
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12.00 Markt Museum Market Museumplein Standaardmarkt iedere 3e 

- zondag van de maand. 

18.00 kunst, fotografie, mode, 

accessoires, artwork, keramiek, 

interieur .roducten 	culinair 

1.3 Feitelijke situatie 

Op 18 maart 2018 organiseert het “Comite 21 maart” van 13:00 tot 17:30 uur de landelijke demonstratie 

"Geen racisme in de raden". Zij strijden tegen racisme en discriminatie en komen op voor economische en 

sociale rechtvaardigheid. De demonstratie tegen racisme en discriminatie is een jaarlijks terugkerende 

demonstratie. De demonstratie vindt op of rond 21 maart plaats, omdat 21 maart is uitgeroepen tot 

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dit jaar valt 21 maart gelijk met de 

gemeenteraadsverkiezingen en om deze reden zijn de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar als centraal 

thema gekozen. De organisatie vindt de opkomst van rechts-populistische partijen een gevaarlijke 

ontwikkeling die gestopt moet worden. 
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Eenheict Amsterdam 
	

Aigemeen Draatboek 

1.4 Risico's en scenario's 
Vooraf zijn de onderstaand weergegeven (mono)scenario's beschreven. 

demons ratie ant' racisme 18 maart 2018 

Daarnaast is een aantal scenario's door de driehoek vastgesteld, die als bijlage aan dit draaiboek worden 
toegevoegd. 
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2 Doelstelling en opdrachten 

2.1 Doelstelling politieoptreden, met inachtneming 
uitgangspunten Driehoek 

• Het behoort tot de reguliere politietaakom mensen voorafgaand aan een demonstratie aan te 
spreken en met hen in contact te komen. In dit contact kan de politie de gestelde grenzen 

communiceren en zal de Worn brief worden overgedragen. 

• Het politie optreden is in beginsel gefaseerd en gericht op het bevorderen van de-escalatie. 
Echter, bij constatering van evident strafbare gedragingen of overtredingen van voorschriften 

met de intentie om wanordelijkheden te veroorzaken, wordt zo veel mogelijk direct en zichtbaar 

opgetreden. Bij twijfel wordt in driehoeksverband overlegd. 

• Vuurwerk dat vooraf wordt aangetroffen wordt in beslag genomen. Het afsteken van vuurwerk is 

strafbaar en hier wordt zoveel mogelijk direct en zichtbaar tegen opgetreden. 

• Bij brandstichting met direct gevaar voor goederen of personen kan direct en zichtbaar 
(strafrechtelijk) worden opgetreden. Indien het directe gevaar voor goederen of personen 

ontbreekt, kan in het belang van de gezondheid en ter voorkonning van wanordelijkheden op 

grond van het gestelde Worn voorschrift opgetreden worden. 
• Als tijdens de demonstratie personen gezichtsbedekking dragen en dit gepaard laten gaan met 

uitingen en gedragingen die het kennelijke doel hebben om de orde te verstoren of strafbare 
feiten te plegen, wordt op grond van de Worn hier direct en zichtbaar tegen opgetreden. Dit 

betekent aanspreken en bij het niet opvolgen, aanhouden. 

• Het zichtbaar meedragen van zaken waarvan aannemelijk is dat deze tijdens een eventuele 
confrontatie met derden of de politie kunnen worden ingezet zoals verstevigde spandoeken, 
stokken en/of beschermende kleding, zijn niet toegestaan en worden op grond van de Worn in 

beslag genomen. Als hier niet aan wordt voldaan, volgt aanhouding. 

• Indien is gebleken dat tijdens de demonstratie ernstige wanordelijkheden of grootschalig of 
emstige strafbare feiten plaatsvinden, kan in overleg met de driehoek de burgemeester 

besluiten de demonstratie te ontbinden. Als niet wordt voldaan aan dit besluit volgt aanhouding. 

• Demonstreren op hoor-en gezichtsafstand van het consulaat is toegestaan, maar 

demonstranten moeten op zoals in de Worn brief voorgeschreven afstand van het consulaat 

blijven. De politie handhaaft deze afstand. 

2.2 	Opdrachten en uitvoering AC en Hoofden 

2.2.1 Algemeen Commandant 

De algerneen commandant van het SGBO geeft leiding aan het gehele SGBO met haar knophoofden en 

is eindverantwoordelijke. Hij rapporteert en adviseert Eenheidsleiding en heeft een actieve deelname 

binnen de ambtelijke driehoek. 

2.2.2 Hoofd Ordehandhaving 

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

handhaven van de openbare orde. In een multidisciplinair optreden worden aan hem verder de 
processen afzetten, ontruimen en handhaven van de rechtsorde toevertrouwd. 
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Taken 

Het via onder andere crowdmanagement, crowdcontrol en riotcontrol, zorgdragen voor het creeren, 

handhaven of herstellen van de openbare orde; 

Het signaleren cq. controleren van de voortgang/afwijking op basis van operationele rapportages; 
Het binnen de hem toebedeelde taakgebieden zorgdragen voor de evaluatie, met het doel: 

resultaatverantwoording en leren en verbeteren van de taakorganisatie GBO. 

Verantwoordelijkheden 

Het, op basis van inzetscenario's, planmatig richting geven aan de voorbereiding van, het beheer 

van en uitvoering door de taakorganisatie; 
Het —indien en voor zover de betrokken Hoofden niet zijn ingezet— zorgdragen voor het formuleren 

en behalen van de doelstellingen binnen de overige hem toebedeelde taakgebieden (zoals Mobiliteit, 

Opsporing, Bewaking en Beveiliging, Ondersteuning en/of Informatie); 
Het bijsturen en waar nodig rapporteren over de voortgang/afwijking van het gedefinieerde resultaat 

aan het naast hogere niveau; 
Het aanvragen van en inzetten van personeel en materieel, alsmede de administratieve afwikkeling 
daarvan, waaronder mede dient to worden verstaan het bijhouden van journaals, het maken van 

eventuele (gewelds)rapportages en de nazorg. 

2.2.3 	Hoofd Mobiliteit 

In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement en/of crisis is het Hoofd 

Mobiliteit verantwoordelijk voor een ongestoorde, veilige circulatie van het verkeer alsmede voor het 
uitvoeren van begidsingen en begeleidingen. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan goederen- en 

mensenstromen. 

2,2.4 Hoofd Informatie 

Het Hoofd Informatie is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het 
GBO, tijdig, actueel en volledig informeren van de GBO organisatie op functioneel niveau ten aanzien 

van alle voor het optreden (mogelijk) relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke 
risico's en dreigingen. Daarnaast voorziet de HIN de AC, DLIO en de Burgemeester in hun 
informatiebehoefte. De volgende taken worden in ieder geval verricht: 

Het verzorgen van eventuele dreigingsanalyses 
Het behandelen van informatievragen 

Het verzorgen van informatie, bestaande uit: 

I 
I 
I 

2.2.5 Hoofd Ondersteuning 

Het Hoofd Ondersteuning is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van 

het GBO, ondersteunen van de gehele organisatie op het gebied van personele, materiele en 
administratieve processen. 

Daarnaast is het Hoofd Ondersteuning verantwoordelijk voor: 

• Personele planning (aanleveren dienstlijsten en BVCM); 
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• Voeding; 

• Logistieke processen (organiseren van alle aangevraagde middelen en opstellen van het 

verbindingsschema). 

2.2.6 Hoofd Handhaving Netwerken 

Doel van Handhaving Netwerken is om in tijden van maatschappelijke onrust incidenten te voorkomen, 

de veiligheid te verhogen, spanningen te verminderen om zo mogelijke verstoringen van de openbare 
orde te beperken, verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een situatie van vrede. 

Om dit doel te verwezenlijken zal de knop Handhaven Netwerken in tijden van maatschappelijke onrust 

middels verbinding, gezag en vertrouwen met belanghebbenden het handhaven van de vrede moeten 
versterken en daarmee de gevoelens van maatschappelijke onrust dienen te kanaliseren dan wel te 

dempen. 

2.2.7 Hoofd Opsporing 

Het Hoofd Opsporing is-tijdens dit GBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afhandeling van 

gemaakte arrestanten, het voorkomen van (grootschalige) aantasting van de rechtsorde, en het 
(grootschalig) opsporingsonderzoek ter opheldering van beraamde of gepleegde strafbare feiten. 

2.3 Afspraken met betrekking tot deeldraaiboeken 

De knophoofden Ordehandhaving, Handhaving Netwerken en HOPS zullen binnen hun eigen kolom de 

benodigde presentaties maken teneinde alle betrokkenen goed geYnformeerd en geInstrueerd hun taak 
te kunnen laten uitvoeren. Indien deze zijn gemaakt worden deze als bijlage aan dit algemeen draaiboek 

gevoegd. 

2.4 Algemeen 
Op basis van; 

1. De standaard beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen 

2. De WOM 

3. Strafrecht 
4. APV 

zijn de volgende algemene uitgangspunten met betrekking tot de demonstratie te noemen: 

De standaard B&T grenzen gelden. In aanvulling hierop worden de volgende bijzondere uitgangspunten 

en aandachtspunten meegegeven: 

• De vrijheid van meningsuiting en betoging staan voorop 

• Zoveel mogelijk direct en zichtbaar optreden bij evident strafbare feiten 

• Een ordelijk, ongestoord en veilig verloop van de demonstratie 

• Het voorkomen van confrontatie, strafbare feiten en wanordelijkheden 

• De stad dient zo veel mogelijk te kunnen blijven functioneren. 

• De persvrijheid verdient bescherming. 

• Het Amerikaans consulaat verdient haar verdragsrechtelijke bescherming. 
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2.5 Wijze van optreden bij niet- aangemelde demonstraties 
• Passanten die de discussie willen aangaan met demonstranten worden daarin in beginsel niet 

gehinderd. 

• Een eenmansprotest wordt in beginsel ongemoeid gelaten, tenzij deze persoon zich sch'uldig 

maakt aan strafbare feiten. 
• Groepen die zich spontaan op de demonstratielocatie of in de nabije omgeving van de 

demonstratie manifesteren als tegendemonstratie, worden in eerste instantie verwezen naar de 

door de burgemeester aangewezen altematieve locatie, te weten de Oude Turfmarkt. Indien 
hier niet aan wordt voldaan, wordt overgegaan tot ontbinding van de tegendemonstratie en zo 
nodig aanhouding. 

• Personen of groepen die enkel zijn gericht op verstoring van de demonstratie vallen buiten de 
grondwettelijke beschemiing van het demonstratierecht en worden aangehouden op grond van 

de APV of het strafrecht 

2.6 Uitingen 
Met betrekking tot uitingen: het OM bepaalt of een uiting strafbaar is en vervolgens wordt in 
driehoeksverband besloten over de wijze van optreden. 

In het algemeen kan men uitgaan van het volgende: 

• Optreden tegen uitingen (opruiing, discriminatie en belediging) tijdens en in het kader van de 

demonstratie gebeurt alleen na overleg met een OvJ, die de strafbaarheid beoordeelt. 
• Het discrimineren van mensen op grond van hun geloof, afkomst, geaardheid of 

geloofsovertuiging zal niet worden geaccepteerd. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere 

strafbare feiten zoals het oproepen tot geweld en/of vernieling. 
• Optreden tegen strafbare uitingen op borden, spandoeken, etc. gebeurt gefaseerd; 

■ De drager erop wijzen dat het strafbaar is en hem verzoeken het bord op te bergen; 

■ Indien hij/zij dat niet doet: uiting (bord) strafrechtelijk in beslag nemen en vragen naar 

personalia en die noteren, voor het geval er toch nog een klacht en aangifte komt; 

■ Kan of wil verdachte geen personalia tonen: dan volgt aanhouding; 

■ Bij verzet/geweld volgt ook aanhouding. 

• Tegen individuele beledeging van een politiebeambte wordt direct en zichtbaar opgetreden. 
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2.7 Communicatie 
De afdeling Communicatie van de politie Amsterdam is betrokken bij dit SGBO. 

De politie doet de woordvoering over de feitelijke operatie, het OM over aanhoudingen o.g.v. strafbare 
uitingen zoals opruiing of belediging en de gemeente over de algemene beleidslijn. 

Telefoonnummers: 

HCOM UCK 
Gemeente 
Openbaar Ministerie 

2.8 Crisis communicatie 
SGBO structuur en de UCK is in werking. Een ambtelijke driehoek zal aanwezig zijn in de Koppenzaal 
van het Hoofdbureau van Politie. 

2.9 Worn brief 
De Wom brief wordt op de gemeentelijke site gezet en toegezonden aan de aanspreekpunten binnen de 
demonstratie. Er vindt afgestemde woordvoering plaats. Via o.a. het ANP bericht de gemeente over de 
gestelde beleids- en tolerantiegrenzen 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Door driehoek vastgestelde scenario's 
Bijlage 2: WOM brieven 

- Bijlage 3: Informatierapport HIN 
- Bijlage 4: Verbindingsschema 
- Bijlage 5: Kaart van de to volgen route 

Bijlage 6: PowerPointpresentatie HoHa 



ANTIDISCRIMINATIE DEMONSTRATIE 

18 MAART 2018 
DEELDRAAIBOEK HIN 

ALGEMEEN 

Het Hoofd Informatie is verantwoordelijk voor het gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het GBO, 

tijdig, actueel en volledig informeren van de GBO organisatie op functioneel niveau ten aanzien van alle voor 

het optreden (mogelijk) relevante aangelegenheden en de hieruit voortvloeiende mogelijke risico's en 

dreigingen. Daarnaast voorziet de HIN de AC, DLIO en de Burgemeester in hun informatiebehoefte. De 

volgende taken worden in ieder geval verricht: 

1. Het verzorgen van eventuele dreigingsanalyses 

2. Het behandelen van informatievragen 

3. Het verzorgen van informatie, bestaande uit 

De HIN zal door de districten en de DRIO van informatie worden voorzien. Daarnaast is de 

meldkamer/Ovdl/RTIC een belangrijke leverancier. In de UCK zal de HIN worden ondersteund door een 

projectleider informatie, een expert links/rechts, een coordinator cameratoezicht en een internetspecialist. 

Verder bestaat de backoffice van de HIN uit een opsteller voor de situatierapportage, een bevrager en een 

liaison voor de Helicopter. 

PERSONEEL, ROL EN BEREIKBAARHEID 

ROL NAAM BEREIKBAARHEID WAAR 

HOOFD INFORMATIE UCK 

PL INFO UCK 

SITRAP HB 3E 

BEVRAGER HB 3E 

OSINT UCK 

EXPERT L/R UCK 

EXPERT L/R UCK 

COMM. VERKENNING UCK 

LIAISON HELI UCK / 3E 

LIASON 
VIDEOVOERTUIG 

Dynam isch 

CAMERACOORDINATOR UCK 

OVDI HB 4e 



IKP DKDB 
	

HB 3e 

IKP DKDB 
	

HB 3e 

  

COLLEGA'S, 

lk doe jullie het draaiboek in deze vorm toekomen. Voor zover wij nog geen contact hebben gehad; wij gaan 

aanstaande zondag samenwerken. Hieronder de beknopte taakverdeling. 

SITRAP 

BEVRAGINGEN 

Op basis van doorlopend journaal (zie instructie DJ) 

OSINT 

 

Neem vooraf svp contact op met OOBBCTER voor de juiste instellingen/trefwoorden. 

  

   

    

 

EXPERT LINKS/RECHTS 

  

COMM VERKENNING 

Zoals besproke 



(LIAISON) VIDEOVOERTUIG 

CAMERACOORDINATOR 

Beeldverbindingen op basis van cameraplan rond de route Dam — Vijzelstraat — weteringschans — 

Museumplein, 

Communicatie met liaison videovoertuig op basis van aansturing HIN 

LIASON HELI 

In principe geen inzet. Indien wel: op basis van aansturing HIN 

IKP DKDB 

Backoffice voor DKDB medewerkers rond de vaartocht van Thierry Baudet. HBB is rechtstreeks contact voor 

'buiten' IKP DKDB valt onder Backoffice HIN. Opdracht besproken met IKP DKDB volgens (deel)draaiboek 

• HBB 

• OPCO DKDB 

• Persoonsbegeleiding DKDB (op boot Baudet = 

• Piket CCB Team Bewaken Beveili en 

• Contactpersoon mbt Baudet = 

• Campagneteam Baudet = 

• OPCO Water/Havens (ivm volgboot) = 
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Ultvoering 

De uitvoering van het politieoptreden Iigt in het verlengde van de in het Algemeen Draaiboek vastgelegde 

uitgangspunten en afspraken, waaronder de benoemde standaard beleidsuitgangspunten en tolerantieg'renzen en 

de eventuele aanvullingen daarop. 

1.1 Ordehandhaving 

1.1.1 	Fase ring in optreden Ordehandhaving 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de fasering bij dit optreden conform het gestelde in het Algemene 
Draaiboek. Indien is overgegaan naar een hogere fase/hogere fases, is inzet gericht om naar lagere fase(s) to 

kunnen teruggaan. 

Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 

3 

Fase 

4 

Fase 
5 

2 
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1.1.2 AIgemene opdracht voor de eenhe len Ordehandhaving 

Optreden is gefaseerd en is gericht op: 
■ voorkomen verstoring(en) van de openbare- en rechtsorde door individuele personen en/of groepen. 

• handelend optreden wanneer er zich een of meerdere confrontatie(s) en/of ordeverstoringen voordoen 

of dreigen voor to gaan doen. 
Daarnaast: 
■ verbaliserend c.q. aanhoudend optreden waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de 

APV, Strafrecht en de WOM geeft.. Daamaast kan de Wet ID worden toegepast.  

1,1.3 Uitgangsstellingen en opdrachten 

In deze paragraaf staan voor de eenheden hun uitgangsstellingen aangegeven en daar waar dit van toepassing 

is een specifieke opdracht beschreven in het verlengde van de hierboven genoemde algemene opdracht. 

Tijdens het optreden kunnen uitgangsstellingen en opdrachten worden aangepast op grond van het actuele 

beeld dan wel binnenkomende informatie. 
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1.2 Fasering (H)HN en (H)OHA 

1:2.1 Fasering in optreden (Hoofd) Handhaving Netwerken en (Hoofd) Ordehandhaving 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de fasering bij dit optreden tussen Handhaving Netwerken en 

Ordehandhaving, conform het gestelde in het Algemene Draaiboek. Indien is overgegaan naar een hogere 
fase/hogere fases, is inzet gericht om naar lagere fase(s) to kunnen teruggaan. 

Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

4 



1.3 Demonstratielocaties en -route 

1..3.1 	Antiracisme dernonstratie 

Start 	 13.00 uur 	 locatie: Dam 
Aanvang dynamische demo 	 13.30 —14.00 uur 	locatie: Dam 
Route 	 Dam 

Rokin 
Vijzelstraat 
Weteringschans 
Museumbrug 
Museumstraat 
c.q. 
Hobbemakade 
Honthorststraat 
Museumplein 

- 	Eindpunt 	 15.00 —15.30 uur 	locatie: Museumplein 
zijde en t.h.v. van Gogh 
museum ; 

- 	Ontbinding demonstratie 	 17.30 uur 

1.3.2 Tegenrlerraonstratie 

Nog to bepalen 

- Start 
- Einde 

Of 

- Start 
- Einde 

xx.yy uur 
zz.cc  uur 

xx.yy uur 
zz.cc  uur 

locatie: Oude Turfmarkt 

locatie: Concertgebouwplein 

1.4 Doorlopend journaal 

Ten behoeve van de SGBO is een doorlopend joumaal gestart. Door de HOHA wordt het doorlopend joumaal 

gebruikt voor het vastleggen van de activiteiten en bijzonderheden. 
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1.Toestand 

1.1 Algemeen 

Op zondag 18 maart 2018 organiseert Comae 21 een demonstratie onder de noemer `Geen racisme in de raden'. 
De demonstratie is gericht tegen racisme en discriminatie en komt op voor economische en sociale 
rechtvaardigheid. Comite 21 is de Iandelijke antiracisme coalitie welke bestaat uit onder andere antiracisme 
organisaties, migrantengemeenschappen en linke groepen/partijen. Verschillende organisaties hebben het 
manifest van de organisatie ondertekend, waaronder DENK, AFA, DEMNED, NIDA, etc. Vanuit rechtse kant is er 
op dezelfde dag een tegendemonstratie georganiseerd met het thema 'Stop Antifa Terreur'. 

1.2 Feitelijke situatie 

Demonstratie Antiracisme 
Organisatie 	: Comite 21 
Samenstelling 	: antiracisme organisaties, migrantengemeenschappen, linke partijen/groepen 
Start 	 : 13.00 uur 
Startlocatie 	: Dam 
Type 	 : Dynamisch 
Aanvang 	: 13.30 uur 
Route 	: Dam, Rokin, Vijzelstraat, Weteringschans, Museumbrug, Museumstraat, Hobbemakade, 

Honthorststraat, Museumplein 
Eindpunt 	: Museumplein zijde t.h.v. Van Gogh museum +/-15.00 —15.30 uur 
Ontbinding 	: 17.30 uur 

Kaart: looproute demonstratie comite 21ingevolge WOM-brief: 

• D ,Lrr -,  

• P. ok 

zetstr3dt • 
I 	I 	I 

S e,..mbrug • 
Ars) 	

iJ 	3 C E, FIE 

Museumcdein 6YO 
	• Hobbe.makacte 273 	r 

, 	' 	I 
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Tegendemonstratie waaronder Stop Antifa Terreur 
l- I Contactpersoon 

Aangewezen locatie 	: Oude turfmarkt 
WOM-brief : Wordt overhandigd indien zij gaan demonstreren, na overleg met OOV. 

Tegendemonstratie Stop Antifa 
Organisatie 
Samenstelling 

Terreur 
: Onbekend 
: organisatoren komen van rechtse kant 

(oorspronkelijk Pegida) 
: 12.00 —18.00 uur 
: Dam 
: Onbekend 
: Onbekend 
: Oude Turfmarkt 
: 17.30 uur 

  
Terreur 

Start 
Startlocatie 
Type 
Aanvang 
Aangewezen locatie WOM-brief 
Ontbinding 

 

!.1 -stIF Agi'Mxif ghin 

Demonstratie (fundamentele vrijheden) 
Organisatie 
Samenstelling 	 : - 
Start 
Startlocatie 
Type 
Einde 
Aangewezen locatie WOM-brief 
Ontbinding  

: 13.00 uur 
: Dam 
: Statisch 
: 16.00 uur 
: Oude Turfmarkt 
:17.30 uur 

Voor een uitgebreider beeld wordt verwezen naar de informatierapporten antiracisme demonstratie 18 maar t 
2018 (DRIO). 

1.3 Feitelijke situatie Handhaven Netwerken 

De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van een GBO structuur onder leiding en 
verantwoordelijkheid van de Algemeen Commandant. De AC geeft leiding aan diverse andere Hoofden 
waaronder het Hoofd Handhaven Netwerken. 

1.4 Afspraken met demonstrerende organisaties 

Handhaven Netwerken heeft contact gezocht met de organisatoren van de verschillende demonstraties, haar 
netwerkpartners en de partijen van wie eventueel een tegendemonstratie kan worden verwacht. Informatie wat 

voortkwam uit de gesprekken met deze partijen en/of andere netwerkpartners is gedeeld met het Hoofd 

Informatie. 

Demonstratie Antiracisme (Comite 21) 
Contactpersoon 

EL 	Hoofd ordehandhaving 
Route 	 : Start dynamische demonstratie op de Dam, eindigend op het Museumplein. Route 

niet onder Rijksmuseum door, maar via Hobbemakade. 
WOM-brief 	 : Uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 i.o.m. OOV gemeente Amsterdam: 

Demonstratie (fundamentele vrijheden) 
Contactpersoon 
Aangewezen locatie 	: Oude turfmarkt 
WOM-brief 	 : Uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 i.o.m. OOV gemeente Amsterdam. 
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2 Doelstelling en opdrachten 

2.1 Doelstelling HHN 

Doel van Handhaven Netwerken is om in tijden van maatschappelijke onrust incidenten te voorkomen, de 
veiligheid te verhogen, spanningen te verminderen om zo mogelijke verstoringen van de openbare orde te 
beperken, verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een situatie van vrede. 

Om dit doel te verwezenlijken zal de knop Handhaven Netwerken in tijden van maatschappelijke onrust middels 
verbinding, gezag en vertrouwen met belanghebbenden het handhaven van de vrede moeten versterken en 
daarmee de gevoelens van maatschappelijke onrust dienen te kanaliseren dan wel te dempen. 

2.2 Opdracht HHN 

Op buurt-, wijk-, district- en korpsniveau zo veel als mogelijk exteme partijen benaderen. 
Deze contacten aanwenden om; 

➢ Binding tussen politie en deze partij te vestigen, te onderhouden of te versterken 
➢ Vanuit deze binding deze partij motiveren om informatie te verschaffen over kansen om de positieve 

krachten te versterken of risico's voor de openbare orde en veiligheid te beperken 
➢ Aan deze contacten boodschappen te melden die de kansen op het handhaven van de vrede 

versterken of dreigingen te beperken 
➢ Deze contacten te stimuleren mensen te mobiliseren om zich in te zetten voor het handhaven van 

de vrede, spanningen te verminderen of escalatie te voorkomen. 

De netwerkliaison HHN is verantwoordelijk voor de registratie van de exteme netwerken en partners die in het 
verband van dit optreden relevant zijn. Bovendien zorgt deze dat de uit deze netwerken verkregen informatie 
HHN bij HIN terecht komt. De liaison zorgt tevens voor afstemming tussen de interne belanghebbenden en de 
contacten met de exteme netwerken en organisaties. 

De Chef Handhaven Netwerken is verantwoordelijk voor de inhoud en afstemming van de communicatie tussen 
de interne (Buurtregisseurs, wijkteam- en districtleiding, collega's van netwerken en programmamanagement) en 
exteme (bestuurlijke & private instellingen zoals besturen en leiders van relevante religieuze en sociaal-
maatschappelijke instellingen) partners (Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, 2011). Daamaast is de hij 
verantwoordelijk voor een goede informatie positie. Om voorzien te zijn van een goede informatie positie, zal de 
knop Handhaven Netwerken zijn interne en exteme netwerk op buurt-, wijk-, district- en korpsniveau inzetten om 
te achterhalen: 

• Door welk(e) incident(en) de spanning is ontstaan dan wel toegenomen. 

• Wat de groep wil en of daamaar wordt geluisterd (door de overheid). 

• Hoe groot de groep (en het netwerk) is en hoe sterk de verbondenheid binnen de groep is. 

• Of er een crisismakelaar (zij die invloed kunnen uitoefenen op hun achterban) aanwezig is die al escalerend 

of de-escalerend optreedt. 

• Of er een tegen-groep aanwezig is die de spanning versterkt. 

• In hoe verre de subjectieve en/of objectieve veiligheid is gedaald. 

• Of er sprake is van (veel) media aandacht. 

• Of de situatie een grote maatschappelijke impact heeft. 

• Of de situatie hoog op de politieke agenda staat. 

• Of er een gevoel heerst dat men legitiem geweld mag plegen als reactie op de gebeurtenis(sen). 

• Welke gelegenheden er zijn voor de doelgroep om ongestraft geweld te plegen. 

Opdrachten 
Naar aanleiding van het doel en de verantwoordelijkheden zijn de volgende opdrachten van toepassing: 

• Op buurt-, wijk-, district- en korpsniveau zo veel als mogelijk verschillende (relatie)netwerken benaderen om 
de binding te vestigen, onderhouden en versterken. 

• De (doel)groep(en), partijen en individuen motiveren om informatie te verstrekken. 

• Naar de mensen luisteren het tonen van empathie, begrip en actief aandacht geven zodat zij hun gevoelens 

kunnen uiten. 
• Het informeren van de doelgroep om zo de binding en het vertrouwen te vergroten. 
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De (doel)groep(en), partijen en individuen middels communicatie transparant zijn, heldere (tolerantie)grenzen 
stellen, informeren over rol en mogelijkheden van de politie (denk aan: waar en hoe kan men aangifte doen, 
wat is de uitvoeringstaak van de politie, de politie heeft geen mening en is onpartijdig). 

• Het respecteren van de waarden en normen, geloofsovertuiging of andere gevoeligheden. 
• Het zorgdragen voor een correct bejegeningsprofiel richting goedwillende en kwaadwillende personen. 

Kwaadwillende in deze zijn de te onderscheiden (criminele en/of overlastgevende) jeugdgroepen die misbruik 
maken van demonstraties om zodoende strafbare feiten te plegen. 

• De kwaadwillende middels het contact uit de anonimiteit halen. 
• De (doel)groep(en) en individuen sturen in de gewenste richting middels nauw contact. 

• De mogelijkheid geven tot het uiten van emoties en onvrede binnen de grenzen van de wet. 
• Het gevoel weg nemen om legitiem geweld te mogen plegen als reactie op de oorzaak. 
• Het stimuleren van positieve emoties en activiteiten zoals een handtekeningenactie, stile tocht of rustige 

demonstratie en het belemmeren of verijdelen van negatieve activiteiten. 
• Mogelijke gelegenheden weg nemen om ongestraft geweld te plegen door repressieve maatregelen middels 

handhaving. 
• Ook na de onrustige periode zorgen voor contact en verbinding met de betrokkenen. 

2.3 Pelotonscommandant Vredeseenheid 

De vredeseenheid wordt ingezet om ongeregeldheden in het kader van demonstraties of manifestaties te 
voorkomen en kenmerkt zich door het de-escalerend vermogen in open bare situaties. Dit door middel van een 
ontspannen communicatie met "andersdenkenden" en een directe benadering van potentieel kwaadwillende. Een 
en ander wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een intensieve voorbereiding met de organisatoren van 
het evenement, in nauw overleg met de Algemeen Commandant, voorafgaand aan het evenement. 

Hij is belast met het voorbereiden van het optreden in overleg met de organisatoren, Hoofd Handhaven 
Netwerken en de Algemeen Commandant, aismede met de operationele aansturing van de onder hem 
ressorterende eenheden, met als doel het behalen van de door het naast hogere niveau geformuleerde 
resultaten. 
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3 Uitvoering 

3.1 Werkwijze: bejegening 

Het politie optreden is gefaseerd en dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te hebben. Het is voorts 

professioneel, integer en beschaafd 

Beiecenincsprofiel poedwillende demonstranten: 

• Correcte houding 

• Gericht op dienstverlening naast opsporing en handhaving/ toezicht 

• Dialoog ook gericht op binding met de burger, legitimiteit van het politieoptreden, grondrechten in ons 

bestel. 

Bejegenincsprofiel kwaadwillende ((potentiele) verdachte van ceweld tegen personen of goederen):  

• Correcte maar directieve houding van de politieambtenaren 

• Strak binnen de bevoegdheden van strafvordering en overige wettelijke kaders 

• Aanhouden zodra voldoende feiten en omstandigheden zijn geconstateerd om een succesvolle 

vervolging te kunnen verwachten, altijd in overleg met HOPS. 

• Dialoog beperkt zich tot het strafrechtelijk kader (cautie, bevoegdheden, procedures) 

• Indien noodzakelijk intern opschalen 

3.2 Fasen & optreden 

Hieronder volgt een overzicht van de fasering bij dit optreden tussen Handhaving Netwerken en 
Ordehandhaving. Bij opschaling naar een hogere fase, zal dit gericht zijn op afschaling naar een lagere fase. 

Fase Situatie Optreden 	 Eenheden 

  

1 

2 

3 

4 

Wit .....1111 

..3111 
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3.3 Inzet Vredeseenheid 

Eenheid 	 Locatie 

Fase: Verzamelen Dynamische demonstratie — Dam 

   

Opdracht 

  

     

     

Fase: Dynamische demonstratie 

            

            

            

            

Fase: Eindpunt dynamische demonstratie -Museumplein 
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3.4 Scenario's 

Scenario's vanuit het algemeen draaiboek met een meer dan geringe rol voor de knop Handhaven Netwerken. 
Voor de volledige versie van de scenario's wordt verwezen naar het algemeen draaiboek. In de bijlage staan de 
to nemen maatregelen per scenario beschreven. 

Dreigingsscenario's demonstratie antiracisme 18 maart 2018 
nr Risico 	 Kans Effect 	 Scenario 
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4 Verzorging & middelen 

4.1 Kledingvoorschriften 

Voor het politieoptreden van de Vredeseenheid geldt onderstaand kledingvoorschrift: 
Operationeel uniform; 

- Gele VRE-jas; 
- Gele hoes veiligheidsvest; 
- Politiecap 

4.2 Briefing & Debriefing 

De Vredeseenheid wordt op zondag 18 maar t 2018 om 10:00 uurl  gebriefd op het PTO te Amsterdam. 
De collega's van de Vredeseenheid, die ingezet worden tijdens 	demonstratie, krijgen een briefing over hun 
specifieke werkzaamheden en de geldende uitgangspunten voorl?un optreden van de pelotonscommandant 
Vredeseenheid. Deze briefing zal plaatsvinden op het PTO te Amsterdam. 

De debriefing zal ook gedaan worden door de pelotonscommandant van de Vredeseenheid en vindt plaats op het 
PTO. 

4.3 Verzorging 

Voor een ieder met een 9-urig dienstverband is er een lunchpakket. 

4.4 Middelen 

Aangevraagde middelen bij de knop Hoofd Ondersteuning: 

- 	Lupa's 
I) 1 

10 



5 Bevelvoering & verbindingen 

5.1 Organogram Handhaven Netwerken 

De organisatie van dit optreden is ingericht op basis van de bestaande SGBO structuur. Het SGBO staat onder 
leiding van een Algemeen Commandant (AC) altijd met inachtneming van en in afstemming met het bevoegde 
gezag. De AC geeft leiding aan diverse andere proceshoofden. Zie voor een organogram van de functionele GBO 
structuur zoals die in Amsterdam gehanteerd wordt het Algemeen Draaiboek. Onder de Algemeen Commandant 
valt het hoofd Handhaven Netwerken welke op volgende manier in verbinding staat met de Vredeseenheid: 

Algemeen Commandant 

Handhaven Netwerken 

Pelotonscommandant 
Vredeseenheid 

Groepscommandanten 
Vredeseenheid 

Groepsleden Vredeseenheid 

5.2 Detachement 

5.3 Communicatie 

Bovenlijn 

Onderlijn 
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5.4 Verbindingsschema 

Verwijderd op grond van artikel 10 lid 2.d Wob 

Bijlagen 
De maatregelen behorend bij scenario's vanuit het algemeen draaiboek SGBO demonstratie antiracisme 18 maart 2018 



Verantwoorclelijk: Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

Verantwoordeli k Afstezriming met: Delen met: 	Bevoegd gezag: 

Maatregelen 1: Beledigende of discriminerende teksten op spandoeken  
nr. Best scenario: 	 Verantwoordelijk: Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

13 



nr. Realistic scenario: Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

Maatregelen 2: Groepen demonstranten/sprekers uiten discriminerende teksten en/of geluide 
nr. Best scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

nr. Worst scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

14 



Bevoegd gezag: 

Maatregelen 3: Openbare orde problemen (voor - tij dens - na demo) 
nr. Best scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 

15 

nr. Realistic scenario: 

nr. Worst scenario: 

Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 

Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 

r 
Bevoegd gezag: 

Bevoegd gezag: 



Maatregelen 4: Afgesproken route wordt niet gevolgd of verstoord 
nr. Best scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

nr. 	- ea is ic scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 

nr. Worst scenario: 	 Verantwoordelijk: 	Afstemming met: 	Delen met: 	Bevoegd gezag: 
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Toestand 

1.0 algemeen 
Zie Algemeen draaiboek. 

1.1 beleidsuitgangspunten & tolerantiegrenzen 
Zie Algemeen draaiboek. 

1.2 feitelijke situatie 
De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van een SGBO structuur onder leiding en 

verantwoordelijkheid van een Algemeen Commandant. De AC geeft leiding aan diverse knoppenhoofden 
waaronder Hoofd Opsporing. 

1.3 Routes: 

1.3.1 Route demonstratie 

• Dam 

• Rokin 

• Vijzelstraat 
• Museumbrug 
• Museumplein 
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2 Do stellinge 	pd tht 

2.1 Doelstelling proces Opsporing 

Het Hoofd Opsporing is tijdens dit GBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afhandeling van 
gemaakte arrestanten, het voorkomen van (grootschalige) aantasting van de rechtsorde, en het 

(grootschalig) opsporingsonderzoek ter opheldering van beraamde of gepleegde strafbare feiten. 

2.2 Commandant recherchemaatregelen 

De Commandant Recherchemaatregelen is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van kleinschalige 
opsporingsonderzoeken binnen het GBO, aismede voor de gehele afhandeling van arrestanten binnen 

het GBO. Dit beheist zowel de zaaksafhandeling van de gepleegde feiten, als het logistieke proces. Hij is 
belast met de aansturing van de onder hem functionerende eenheden, met als doel het behalen van de 
door het naast hogere niveau geformuleerde resultaat. 

Ten behoeve van dit SGBO is ekozen voor afhandeling op de volgende locatie: 
- CZO: 

o 	Afhandeling alle arrestanten 

2.4 Opdracht voor de eenheden 

Optreden op basis van: 

1. De standaard beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen 
2. De WOM inclusief voorwaarden WOM-brief 
3. Strafrecht 

4. APV 
5. Vuurwerkbesluit 

De volgende algemene uitgangspunten met betrekking tot de demonstratie to noemen: 

Algemene uitgangspunten demonstraties: 

Beknotting persvrijheid wordt niet getolereerd. 

Naast strafbaarheid wegens discriminatie kan er ook sprake zijn van strafbaarheid vanwege, 
bijvoorbeeld, opruiing (artikel 131 Sr). 

Als er beledigende uitingen (mondeling, schriftelijk of bij afbeelding) worden gedaan over een 
groep mensen, of als er wordt aangezet tot discriminatie van, haat of geweld tegen een groep 
mensen, is dit strafbaar. 

In aanvulling hierop worden de volgende bijzondere uitgangspunten en aandachtspunten meegegeven 

Voorwaarden WOM-brief antiracisme- demonstratie 18-03-2018: 
Geen steek- en slagwapens. 

Geen gezichtsbedekking. 

Geen voorwerpen in brand steken. 
Geen vuurwerk. Ook geen fakkels. 
Geen demonstratie verstoren. 

Geen fysieke confrontaties. 
Tegengeluiden toegestaan. 
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Geen strafbare feiten. 
Niet oproepen tot geweld en vemieling. 

Geen wanordelijkheden. 

Let op: voor optreden op basis van de WOM is het belangrijk dat begin- en eindtijd van de demonstratie 
duidelijk kenbaar worden gemaakt. 

In de bijlage is een document toegevoegd dat bedoeld is als een juridisch handvat, opgesteld met de 

meest voorkomende strafbare feiten. Er kunnen op voorhand geen uitspraken worden gedaan over 
strafbaarheid van bepaalde gedragingen of uitingen. Alles is namelijk context gebonden! Bij twijfel en 
indien mogelijk zal overleg met de OvJ gevoerd worden. De OvJ is aanwezig in de UCK. 

Zaken worden in eerste aanleg afgehandeld via ZSM. 

2.5 Communicatie 

De afdeling Communicatie van de politie Amsterdam is betrokken bij het SGBO. 

De politie doet de woordvoering over de feitelijke operatie, het OM over aanhoudingen o.g.v. strafbare 
uitingen zoals opruiing of belediging en de gemeente over de algemene beleidslijn. 

Telefoonnummers: 

 

Hoofd Opsporing 

Tgv Hoofd Opsporing 

Taakcommandant CZO 
Taakcommandant arrestantenzorg en —vervoer 

Officier van Justitie ENG 

 

2.6 Crisis communicatie 

SGBO structuur en de UCK is in werking. Via de piket een lijn met OM en Gemeente. Zie algemeen 
draaiboek. 
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3 Mt eg 

3.1 Tactiek optreden 
Zie stroomschema en werkproces grootschalige arrestanten afhandeling. 

3.1.1 	De tachernen CZO 
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4 Verzorging en midde en 

4.1 Briefing 

Het personeel van de arrestantenafhandeling worden gebriefd door de taakcommandant op het 
cellencomplex ZuidOost. 

4.2 (De)Briefing 

Wordt na de afronding van de inzet verzorgd door CDT RM en gedeeld met HOPS. 

4.3 Verzorging 

Standaard (LuPA's) en bij 12 urige dienstverbanden een warme maaltijd 

4.4 Middelen 

Er zijn drie calamiteitenkoffers beschikbaar op CZO. 

1 

 Er zijn 

HOHA. Het CCT heeft  

beschikbaar voor het SGBO. De daadwerkelijke aansturing valt onder de 

beschikbaar voor het reguliere vervoer. 

Op het CZO zijn 25 cellen en 2 verhoorruimtes gereserveerd. 

4.5 Kledingvoorschriften 

De medewerkers van opsporing werken in burger kleding, tenzij anders aangegeven op de 

detachementsaanvraag. De hOvJ werkt in uniform. 
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Verbindingen 

Verbindingen 

Het volledige verbindingschema is terug to vinden in het algemene draaiboek. 

Bijlagen 

• Werkproces stroomschema Grootschalige arrestantenafhandeling 
• Juridisch handvat meest voorkomende strafbare feiten 
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TOESTAND: Antiracisme-demo (II) 

. Antiraciame-demonstratie 

. Dam 
. sprexers 
. Stan dynarnische iletn10 

. Dynamche demo. 
. Rode 

. Museumplein 
. Aerikomst 
. Luczak, 

. Sprekersamsziek 

. Einde 

13.00— 17.00 uur 
13.00 uur verzamelen 

la 
13.30 

Dem, %kin, kr-Oak:haat, Vigelgracht. 
Weteringschans, Museumbrug, Hobbe-
mekade,l-iontharststraet, Musesimplein 

15.00 uur 
verharde gedeeke, voorbil viiver, 
basketbaiveld 
la 
17.00 MT, ontbVrien: vrij verapreilen 

TOESTAND: Antiraciszne-demo (III) 

. Public Interest Litigation Project (PILP) 

Nederlands Juristen Comae voor de Mensenrechten (NJCM) 

. 5 legal observers 
. zichtbaar, hesje met tekst (legal observer) en onderstaand logo 
. doel: observeren hoe de betoging verloopt 
. informatie en folders: uitleg toepasselijke mensenrechten op 

belogingen 

TOESTAND: Antiracisme-demo (I) 

. Antiracisme-demonstratie 

. 	21 meal 	 :Internationale Dag tegerr Realms ea DIsuimirkabe 

. 	Jearlijks terugherende denronstratie (op of =Ow 21.03) 

. 	Toon rarisme en discrestsatle, otax econornIsche en scciale rechtvistrefeaheid 

. Orgallsatcr 	 116 21 moat) 

. Aanpreskpont Ononrsetie 	 errs. patio-alto heal.) 

. Aantal dernonstranten 	arovraag 500. vank-acht 1.000 —2000 

. mama 

. Thema 

. Verenderng mans 

:gerneenteratactswerkiestrigen 21.03.2018 
'goes moisten :is de read 'gmm racisme in de radon' 

RAM. OP. PIMP. 
841. ODIN Amsterdam. NIDIA, PiratenParb], /Cowden.... 
AFA: argon blok Onion demo 

. Onms1 tinkle greeportheen • ne.v, contact politie eiteTherd Amsterdam -1111111111. 

TOESTAND: Tegendemonstratie 

. Tegendemonstratie: Stop Antifa Terreur' 

. Aangevraagd 	 : nee, facebook/ (extreme) rech ts 
'Aanvrager' 

. Aanspreekpunt onganisatie: ? 

. Aantal demonstranten 

. Verzamelenfontbinden 

. Ultgangspurrt 

. Locatie 
. optic 1 
. optie 2 

: ? 
: vrij(tenzg, 	) 
: 'sight & sound' 
: ? / dynamiach? 

Oude Turfmarkt 
: Ooncertgebouwplein 

Inleiding 

. Doel van vandaag 
. Gedeeld beeld m.b.t. info 

. Kraische momenten inventariseren 

. Gedeeld beeld m.b.t. eigen en elkaars taken / opdrachten 

. Ter plaalse beeld aanvullen:schouwen 

. Vragen stellen! 



Oude Turfmarkt 

mn 
7; 

/1 

4 

;(793,•• 

.40 Norn.n. 	• 

TOESTAND: kaart Dam 

Filmopnamens: 
• Hote127 
. Koninktijke Industriefe Groote 

Club 9,...... , 
CM cy 

- 0........it 
AIV•1141•MAI , / , 7  

.....6,,, 

	

,',.. 	• .. . 	ct.;,...... 	. 

1,10A1•1 AWAIT.. 

• .....r. 7,.....Y. 	 ft.......0,  

	

... ...... 9 	0 { ..r, 	,, 	,s. .,..,—...—.....,.;,_9„.  

	

O 	A 

TOESTAND: route 

• Oude Turfmarkt (locate tegendemonstratie) 
• Frans Consulaat (Vikelgracht 2) 
. Weteringschans: opbrekIngen 

TOESTAND: flankerende evenementen. 

. Syrie demonstratie 	:Darn, na vertrek Antiracisme-demo 
herdenking begin revolutie 
300 deelnemers 

. Pro — Israel demonstrate 	: Dam, ? Leidseplein 
2 deelnemers 

. Parallel demo vrijheid van meningsuiting 
:Darn Oude Turfmarkt 

2 - 5 deelnemers 

TOESTAND: Museumplein 

. Musea, Concertgebouw, monument Vrouwen van 
Ravensbruck en Zigeunermanument 

. Arnerikaans consulaat (Museumplein 19) 

. Consulaat van Turkije (Museumplein 17) 

RuSSISche handelsdelegatie (Museumplein 13/15) 
stembureau geopend van 08.00 — 20.00 uur 

. Consulaat van Duitsland (Honthorststraat 36-38) 

. Brocante markt (vijver Rijksmuseum) 

Weespeestraat 
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IIitvoering: risico's (II) 

* 71111E111M1111111M 
•IIIMMOB 

- 
• WIPP 

=60 

OPDRACRT 

Het voorkomen dan wel doen beeindigen 
van ongeregeldheden in de 

openbare orde- en strafrechtelijke sfeer 

f• 	acitteren van goedwillenden 

. het tegengaan van confrontaties (o.o. en sr) 

. handelend optreden 
• workmen, begeleiden, verplatalsen, afzetten, blokken, aanhouden, 

DITVOERING: eenheden 

111 11 1  

. HHN 

. HIN 

. HMOB : 

. HOPS : 

. HOPS : 

IIITVOERING: jnridisch (I) 

• UhJangspunten 3-honk 
. baschenning wfneden en weghed van ads Amsterdammers en bazooka's 
. de wijhed van rrteningsuking is eon grout good, eon tegengeduid binnen sight en 

sound afsLand diem rrnageljk to ajn 
• op voorhand mown kenboar maker en deze zichtboor handhaven 
. 	het vide (economische) verkeer wordt zo min mogelipc gehlrderd 

. Demonstrates, WOM op 18-03: 
. 	mute stoat 0135: afwilking wordt door bestuur of polite bepaokl 
• over tredingenc doen sloppen (be mildels aansproken door ordedienst) 
. 	misdripien: overtreders venvijderen oil de groep en aarthouden 

. B&T, WOM-brief: standoard beleirls• en toterarniegrenzee annw/ling: 
. gee', gezichtsbalekking in combined° met order verstonande efementen 
• goon versterkte spandoekerdstokken (Black Block-ach6g) 
. goon beschemende Ideding 
. geen wunverk, gees brandsdchting 
. goon zaken ter verstoring no. 

MTVOERDIG: risico's (I) 

1 	. Verboden udingen 
• and-racierne demonstranten tegendernostranten 
• baleen, sprekers, Wagger, banien, udiogen 

. Dreigingiverstaringen door tegenstanders van Antiraciame of Tegen demo 
. verzamelphats op de mute, eindpunt 
. dreigingiverstoringen van arm- of afore demonstranten 
. confnontatie (zoeken) 

. Antracisme of Tegen demo 
• hood! zfch niet aan voorvraarden WOM 
• Andracime: interne verschiden (AFA, ) 

. G eweld tegen: 'symbolen' (gebouwentinsta Mies), verkiezingsudingen, e.a. 

IIITVOERING: juridisch (II) 

• Basis optreden: 
• snarrecht . art. 131. 132, 131, 141,1431144, 184. 266, 300.... 
• APV: 

. APV 22,1/713 samenschoing, verstoring openbare ante, ongeregeidheden 

. APV 5.3 vuunverN 
. WOM: art 5 (wonvaenlen), T en 8 (beeindigen) 
• Wet ID 

. Strafbare uningen 
. OvJ aan HB / UCK 

• Nog omit verstrekt: nonibevel 
. insluiten, verptaatsen, fouineren overbrengen 
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IIITVOERING: inzettijden en UGS 

1200 gamed, UGS Darn 
12.30 gamed. UGS Museum:40in 

1200 canoed, UGS Darn 
1200 weed, UGS Gude Turlmaikt 

12.00 gamed, UGS Spa 
nammenarkt 

1230 gamed. UGS MP. Tams= 
12.00 gereal. UGS Friairmlimaren 
12.00 gamed, UGS limbed 
12.00 gamed, UGS 
0200 weed, UGS Dam 
Izao gamed, UGS MP. Terterstr. 
12.00 goad, UGS Frederdiepitin 
1200 wood, UGS Freennespion 

MTVOERING: ALS LAATSTE 

 

Algona.,: 
. Graf de info door ob.v. Wen en crnstemlfghelen. gam nannarnes 
• Ganf ganicmder,  door (ndlegas. Antinansme of reeenderno demonsaantan) 
. Geef aaithoodngen door 
. Gee( geweldgebnak door ( 	 pl 	MI   . 	 I I PN,  
. 	Geen germ& vat Social M. waft jer beenn:t ray rned.a.malnela, jovrordtgoifilmdl 
• HantBar bet belegeningsprofiel. bandea rearessioneel, Wt je 0000 Linde lent Milked 
• ralimudingskaarien / MEGS7 

seed amide., 

• MEM' 11.11111.1.11111111.1111.11' 	°F"'""  
Ligsler a decd adf amid inee. 
80 Waif* met gime, ainaa! 

Weeser 	aan de voorkant, direct handeien, direct doorpakken. 

Echter pas op voor tirtsmornerrten! 
Mdien karts op orrevenredige escalatie overleggen met HOHA. 

 

  

Handelingsperspectief CT 

. Geen informatie dater lets stoat te gebeuren 

• Niets doen is geen optie 
. Zoek dekking, uit elkaar 
• Etherdiscipline 
• 

 
Indien mogelijk: 
• afleiden, verstoren, beeindigen 

• 81.1.1.1 
• IMMINIMEMENIONNOMMENA 
• =MM. 

. Ringenmodel 
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BEVELVOERING/VERBINDDIGEN 

. SGBO, Staf: 
• AC 	411111.101111111111111 
. HOHA 

C2000: 
. BovanJonderIgn oirn 
. EtherdlscipOne 
. Luisier actief rnee 

. Niet 0P.th.is9BsPr.k9Y"P. 

. Patches uangroepen (verbidebars) 

DEMONSTRATIES 18-03-2018 

vezislen 
opmerkingert? 

VERBINDINGSCREIVIR 

LOGISTIEK/VERZORGING 

. Tenue/Middelen: 
• tenue: alien mee(gasmasker), blauwe veiligheidsvesten 
. MEOS: foto's mailen 

• ranIN IMPOS.  

. Verzorging: 
. lunchpakket, warme maaltijd 
. Hotel 10: eten, drinken, toiletteren 
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Geen racisme in de 
raden 

SGBO inzet 18 maart 
2018 

Demonstratie algemeen 
• Programma 
• Bezoekers 

• 500 verwacht, ervaring 1500/2000 

• Grote diversiteit deelnemersveld 

• Ordedienst van 25 + 7 personen 
• Maakt zich zorgen om rechts tegengeluid 

• Gccn Racisten Geen Racisme in de raden 

Flankerend 1 
• Boottocht Thiery Baudet 

• 13.00 — 16.00 

• Start Oosterdok 

• Vrije route 

• DKDB en DBB in verbinding 
• met HBB en HIN 

4 

16-11-2018 

AFA 
• "Hardere acties tegen rechts" 

• Geweldsbereidheid lijkt toe to nemen 
• <100 man/vrouw 

• AFA (Black) blok in de demo 
• Enkele tientallen (T001) 
• smoelenboek 

• Ervaring van 11 maart 
• Vuurwerk 
• organisatiegraad 

• Aanwezigheid Thiery Baudet (boottocht) 

Rechts 
• Formeel geen opkomst 

• (NVU,Pegida) 

• Gays for Freedom (twitter) 

• Tegendemo Stop Antifa Terreur Facebook 

• TO01 

HIN: "Er kan niet worden uitgesloten dat" 

4 

Andere groepen 
• Joods palestijns 

• Pro-israel demo / Students for Palestine 

• Turken Koerden 
• Koerden: enkele tientallen 	 STOf 

• Stop Blackface 	 BLACkFACE 
• Spanning op onderwerp richting overheid 

4 
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16-11-2018 

Flankerend 2 
1. Parallel demo VvMU gaat niet door 
2. Pro-israel 

• I. mans DAM 
• Time to stand up: leidseplein (15 personen ) 

3. Diverse verkiezingsactiviteiten 
• Oa. DENK diverse plaatsen 

4. Herdenking Syrie 
• 300 personen DAM 

5. Stembureau Russische verkiezingen 
• museumplein 

4 

Waarnemers (PILP) 
Public Interest Litigation Project (PILP) 
• Nederlands Juristen Comite voor de 

Mensenrechten (NJCM) 	■ 

• 5 legal observers 

Actualiteiten en bijzonderheden 
1. Filmpje PW (versneller) 
2. Weer (vertrager) 

Aanvullingen 
■ Knophoofden 
■ Volgende briefings 

■ 12:30, 14:00, 15:30 

2 
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le Staf 270218 15.45 - 17.00 uur JHL SGBO Ruimte 

f 	Aanwezig MIMI* OMR OEM 4111111 111111, 	111111.1 111111.11111  1111h 01111111k immo 

AC: samenwerking zoeken met Pegidastaf ivm beleids- en tolerantiegrenzen 

HIN geeft toelichting op informatierapport 

• Samenvatting demo met intern geharrewar (anti rasicme) >500 personen 
• Niet aangemelde tegen demo rechts (voorals nog geen inschatting van aantal 

personen) 

Besluitenlijst 

• IRS / BLOOS CCB maakt voorzetje en stuurt deze er aanvulling rond: 
• Dominante knoppen HHN, HOHA en HMOB 
• HBB loopt uit of er personen bij zijn die in B&B maatregelen zit 
• Kijken naar locatie voor tegen demonstratie 
• WOM brief voor beide demostraties voorstellen aan 00V 
• Knoppen preparen op de actuele informatie (HIN rapportage) 
• UCK operationeel 
• Dienst verbanden max 9 uur op basis van huidige informatie 

Actiepunten  

• Allen 	P en M aanvragen uiterlijk donderdag 28 februari 2018 14.00 uur 



E 
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 13:10 
Aan: 	politie.nl>  
Onderwerp: FW: SGBO Demonstratie 18 maart 2018 

Hoi 

lk had gisteren ook nog meegeschreven en een aantal aanvullingen op de actielijst/ 
Notulen.. 

Voor de driehoek to bespreken: 
- Noodbevel 
- Leuzen en strafbare uitingen (overnemen vanuit 11 maart) 
- Gebruik vuurwerk 

Daarnaast 
G 	- 	Wens van SGBO om 	 in UCK ( directe Iijn uitspraken in 

kader van discriminatie/racisme) 
HOPS prepareert zich op basis 
HOPS vraag 	 aan voor de HOHA 
HOPS kijkt voor vuurwerkspecialist en milieuspecialist. 

E- 	- HIN kijkt naar Iaatste versie van een document van 
HIN focust zich op spotten doelgroep, dynamische beeldvorming 

- Heli niet aangevraagd, wel voor kennis gegeven ivm deze demo 
- HIN zet verkenning in. 
- Aangegeven 500 personen , maar verwachting tussen 1000-2000 

personen 
HOHA focus zich op; tegen demo, Dam, Museumplein en tocht. 

- HMOB heeft negatief geadviseerd op de straattheater bus ivm 
milieustandaard 

Groetjes, 

E 



Verslag SGBO r e St' 

PiLITI E 

Overlee:  
Demonstratie Antiracisme 18 maart 2018 
Datum:  
5 maart 2018 
Locatie:  
SGBO ruimte Johan Huizingalaan 

Aanwezie:  
AC 
AC 
HMOB 
HIN 
HON 
HHN 
HHN 
CCB/Beleidsondersteuning AC 
Tgv HOPS 
tgv HHN 
Tgv HOHA 
Tgv AC 

  

MIS 

Voorzitter 

Notulist 

   

1. Opening 
impopent de vergadering. Hij zal deze vergadering nog als voorzitter optreden en daarna 
overdragen aan= 

2. INFO beeld door HIN 
1111111.geeft een aanvulling op het informatierapport die hij op 27-2-2018 heeft verstuurd. De 
aanvullingen volgen in een nieuwe rapportage. 

3. Duiding 

+D 

E • 

044 

	

	 Mogelijke consequentie kan zijn dat optreden van 
de politie (eerder) wordt vereist. 

• Afhankelijk van de ervaringen van de demo op 11 maart (Pegida) moet dit SGBO mogelijk nog 
worden opgeschaald. 

• Op 18 maart zijn er nog 2 flankerende evenementen nabij de Dam: 
Revolutie Syr* verwachte aantal 300 sympathisanten. Gaan mogelijk naar andere Iocatie. 
Pro Israel. Kan zijn dat deze demo een reactie oproept. Wordt geen vervangende locatie voor 
gezocht. Met HOHA wordt nog afgestemd welk deel van de Dam deze demo kan 
plaatsvinden. 

- 	Er is ook een Pro Israel demo op Leidseplein.1111.11111111> Time to stand up for Israel. 
• Ook aandacht voor het evenement Brocante markt Museumplein. 



• Afspraak: AC onderhoudt contact met HOHA i.v.m. een eventuele opschaling. 

4. BLOOS/IRS 
BLOOS: Akkoord. Wordt mogelijk nog aangevuld. 

IRS: Er wordt rekening gehouden met ervaringen van 11 maart (Pegida). 
ActiepuntiMvult BLOOS/IRS aan. 

Besluit AC:  

Actiepunt HOPS: doet aanvraag.allvalt tijdens demo onder HOPS. 

5. Driehoek 

Zo lang geen nadere informatie over tegendemo bekend is huidige strategie handhaven. 

Vuurwerk/Fakkels = 

Aanvullingen AC: 

Geeft toelichting over 

Verzoekt aan ieder om meerdere locaties te onderzoeken om aan te wijzen als alternatief 
voor flankerende tegendemo's. Concertgebouwplein en Oude Turfmarkt worden op 
voorhand genoemd als alternatieve locaties. 

Actiepunt: ieder > meerdere alternatieve locaties onderzoeken. 

6. Stavaza 

• HIN: geen bijz. 

• HHN: komende week enkele contacten met o.a. 

• HOHA: 
Besluit AC: Akkoord. 

Actiepunt: HOHA doet P-aanvraag. 

Wil goede afspraken tussen HOHA en HHN in geval van optreden. AC: Bij volgende staf 
tactiek bepalen. ActiepuntM 

• HON: advies: overweeg inzet waterwerper (dus geen piket). Neemt op metMll 
Verzoekt Hops om z.s.m. aanvraagante doen. 

Alle P- en M- aanvragen zijn verwerkt.l.fte totaal. Verzoekt aanvullingen z.s.m. 
• CCB: Verzoekt om na ervaring 11 maart scenario's te bedenken i.v.m. eventueel 

opschalen/afschalen. 

Actiepunt ieder. 

• HOPS: cellencomplex CZO is gereserveerd voor arrestanten. 

• HMOB: Verzoekt HHN om met 	 goede afspraken te maken zodat kwartier 
voor aanvang lopen GVB in kennis kan worden gesteld. 

7. Rondvraag: 
Geen bijzonderheden.11111draagt over aanM 

Volgend overleg: 

Dinsdag 13 maart, 13.00 uur. Locatie SGBO ruimte Johan Huizingalaan. 
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Actielijst 

Actie Wie Datum 

Afstemming over deel van de Dam 
t.b.v. demo Pro Israel 

12 maart 

Mogelijke opschaling ná 11 maart 12 maart 

Aanvraag_ Mil z.s.m. 

Aanvullen BLOOS/IRS NM 12 maart 

Alternatieve locaties voor 
flankerende (tegen)demo's 

ieder 12 maart 

Aanvraag 11.9 z.s.m. 

Strategie/tactiek bepalen 
HHN/HOHA 

12 maart 

Scenario's bedenken n.a.v. 
ervaringen 11 maart 

ieder 12 maart 
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P*LITI E 
Verslag SGBO 3e Staf 

Overleg:  
Demonstratie Antiracisme 18 maart 2018 

Datum:  
13 maart 2018 

Locatie:  

SGBO ruimte Johan Huizingalaan 

Aanwezig:  
AC 

HMOB 

HIN 

HON 

HHN 

HHN 

CCB/Beleidsondersteuning AC 
HOHA 

TEV 

Bestuursondersteuning 
Tgv HOPS 

tgv HHN 

Tgv HOHA 

Tgv AC 

Voorzitter 

Notulist 

1. Opening 
Mopent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen 

3. Conceptnotulen r Staf + Actielijst 
WijzigingMvalt tijdens demo onder HOPS (en niet onder HOHA). 

Actielijst: zie bijgevoegde aangepaste actielijst. 

4. INFO beeld door HIN 

glEngeeft een aanvulling op het informatierapport die hij op 13-3-2018 heeft verstuurd. 
Inforapportage staat op groepsmap (111N). 

5. BLOOS/IRS 
Geen aanleiding om nieuwe scenario's to beschrijven. 

6. Terugkoppeling (Sub)Driehoek 
inge eft toelic ht i ng op subdriehoek en driehoek. Stukken staan op groepsmap. 

Aanvullingen: 



- 	Route loopt niet onder Rijksmuseum maar via Hobbemakade.=neemt contact op met 
Brandweer i.v.m. eventueel kunnen uitrukken tijdens de demo. 

wijst op passage in WOM brief: "Ter voorkoming van wanordelijkheden verbind ik als 
voorschrift aan uw demonstratie dat gezichtsbedekking tijdens de demonstratie niet wordt 
toegestaan als dit gepaard gaat met gedragingen met het kennelijke doel om de orde te 
verstoren of strafbare feiten te plegen." 
Er is tevens een passage opgenomen m.b.t. in brand steken van enig voorwerp (dus ook geen 
vuurwerk). 

- 15-3-2018 volgt nog een subdriehoek. 

7. Stavaza 
- HIN 

• INewijst op risico voor het versturen van beelden via WhatsApp. 
• le briefing om 10.15 uur. 

- HOHA 
• Vraagt of er een noodbevel van kracht is. AntwoordM Nee. Ambtelijke driehoek is 

zondag in Koppenzaal aanwezig. 	 bespreken noodbevel alsnog a.s. 
donderdag tijdens subdriehoek. 

• Stelt voor om alternatieve (demo)Iocaties ter plaatse te bekijken en te anticiperen op de 
situatie.M akkoord. 

• Zijn Multi scenario's beschreven? AntwoordOM Nee. Er is ook geen vijfhoek 
geweest. 

• Heeft samen met11.11 maart geevalueerd. Geen aanleiding tot bijstelling. 
• Heeft aansluitend aan de staf overleg met 3 PC's en zal met hen strategie bepalen. 

• Zal (op verzoek van HOPS) aanvraag doen voor vuurwerkzakken bij HON. 
• Verzoekt 	 mogelijkheid om foto's te mailen/versturen. GaatIMI 

verzorgen. 
HMOB 
• Zorgt voor verkeersregeling 1e ring. 2e ring is verantwoordelijkheid voor gemeente. 
• Heeft afspraak gemaakt met GVB dat zij een kwartier voor aanvang (lopen stoet) worden 

geInformeerd. 
- HOPS 

• Voorheen was er een contactpersoon OM t.b.v. strafbepaling. Nieuwe werkwijze: overleg 
OVJ (18-311111 1) en HOPS. 

• MEOS, en aanhoudingskaarten beiden akkoord? Antwoord.. Bij hectiek wel; 
voorkeur voor MEOS. Wijst er wel op dat bij MEOS ook een aanhoudingspvb opgemaakt 
moet worden (i.v.m. ontbreken handtekening). 

• Zal een lijst met strafbare gedragingen mailen naar een ieder.alliwijst op de context. 
De lijst is (slechts) richtlijn. Zoveel als mogelijk vooraf afstemming met OvJ. 

CCB 
Geen bijz. 

Qtt 
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- HEIN 

• Geeft toelichting op de mail van 9-3-2018, 19.45 uur. Mail geplaatst op groepsmap: 

• De wijkagent gaat proberen om organisator van de Pro Israel demo op de Dam te 

bewegen uit te wijken naar het Leidseplein. Hij verwacht 6iet dat organisator daar mee 

akkoord gaatallibespreekt dit a.s. donderdag in de subdriehoek. 

8. Deadline aanlevering draaiboeken 
Alle draaiboeken donderdag gereed. 

HMOB geen draaiboek: zorgt voor een dynamische begeleiding van de demo en zal dan 

mogelijk begidsen. De verkeerscommandant werkt vanaf straat. 

9. Rondvraag: 
Geen bijzonderheden. 

Volgend overleg: 
Geen volgend overleg gepland. Indien noodzakelijk dan 15 of 16 maart. 

U 
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Wie Actie Datum 

15 maart Afstemming over deel van de Dam 

t.b.v. demo Pro Israel in subdriehoek 

Contact Brandweer i.v.m. uitrukken 

Hobbemakade 
IND Voor 18 maart 

Z.s.nn. Aanvraag vuurwerkzakken bij HON 

Mogelijkheid om foto's to mailen Voor 18 maart 

Lijst strafbare gedragingen mailen 

naar alle knoppen 
Voor 18 maart 

Terugkoppeling overleg wijkagent en 

Pro Israel op de Dam 
Voor (subdriehoek) 

15 maart 

Draaiboeken gereed leder (m.u.v. HMOB) 15 maart 

Bespreken noodbevel in subdriehoek 

ria 	maart ,  

15 maart 

Afge;rond .. 

Aiggiv 

6f6grOfi, 

eden.  ken.  n a 
e,rStarinen 11 maart ,;  

Actielijst 
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SGBO Demo Anti Racisme 
Zondag 18 maart 2018 

Het SGBO is ingezet van 10:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens de inzet zijn de knoppen vier keer in vergadering bijeen 
geweest. Bij dit overleg is ook de OvD-OC betrokken. Het eerste overleg to 10:15 uur is in de UCK ruimte 
gehouden met alle aanwezigen. Door de HIN is daar het laatste beeld geschetst en de bijzonderheden 
doorgegeven. Zie hiervoor het laatste informatiebeeld. 
De drie andere bijeenkomsten waren in de RCK met alleen de knoppen. Daar is gewerkt volgens het BOB model 
(Beeld Oordeel/knelpunt en Besluitvorming). 
Aan het eind van de inzet is een korte evaluatie ronde gehouden. Daar naar gevraagd werd door alle knoppen 
uitgesproken dat er geen behoefte is aan aparte bijeenkomst voor de evaluatie. 

De Reacties tijdens evaluatie ronde: 
AC: Als er behoefte is aan een bilaterale evaluatie dan kun je dit aangeven; Het blijkt dat er geen behoefte is aan 
een aparte evaluatie bijeenkomst; 
HOHA: Heeft behoefte aan een bilaterale nabespreking. Is wel tevreden met de inzet; 
HON: Blijkt dat niet alle informatie Stuur alle info die beschikbaar is door aan alle knoppen; Hiermee bereik je dat 
alle knoppen het zelfde goede informatiebeeld hebben; 
HIN: Tevreden met het optreden; 
HHN: Inzet goed verlopen zijn kleine aandachtspunten; Een punt het doorgeven van de kop/staart van de demo. 
Dit en wat knop specifieke aandachispunten worden ais agendapunt meegenomen in de knop ontwikkel dag van 
de HHN; 
HMOB: Aandachtspunt voor Bikers en Motorrijders was het wel erg koud; 
HCOM: De demonstratie is rustig verlopen; 
OC OvD: geen bijzonderheden in de eenheid erg rustig; 
HBB: Op het laatste moment geactiveerd. Kon snel aanhaken. In toekomst zodra iets gaat spelen wat een taak 
van HBB is dan direct activeren en niet eerst bij een andere knop onder brengen; 
HOPS: Keurig gereguleerd; weinig arrestanten (5); Samen met de andere HOPS en het OM moeten afspraken 
worden gemaakt over de grond van aanhouding bij verstoring van de DEMO door tegenstanders; Blijkt dat de ene 
keer op grond APV/WOM wordt aangehouden en de andere keer op grond van het wetboek van strafrecht( 144 
SR). 
BSO: Bovenstaande in de Driehoek ook goed of stemmen; 
RCCB: AC liet knoppen het werk doen; dat paste ook in de gemaakte afspraken; Er werd goed samen gewerkt en 
met name de knop HHN 
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FOTO 4 Geweigerd 

Inzet plan HOHA 

Inzet/stappenplan tijdens Demo 



Nr P Datum/tijd Onderdeel 	 Melder 	 Melding Actie 
1 

2 

18-03-18 10:09 

18-03-18 10:55 

Hoofd Ordehandhaving 	 HOHA detachement aanwezig 
Bij het Weteringcircuit liggen veel losse stenen die mogelijk als gooimateriaal gebruikt 

verkenning 	 kunnen worden. 
3 

4 

5 

7 

18-03-18 10:59 verkenning 	 Sitrap Fort van Sjakoo: normaal straatbeeld, geen doelgroep aanwezig 

18-03-1811:01 
Sitrap Cafe Schreierstoren (VOC Café): 2 klanten binnen en buiten 2x doelgroep (rechts) 

verkenning 	 aanwezig 
18-03-18 11:08 

18-03-18 11:10 

18-03-18 11:10 

verkenning 	 Sitrap Dam: normaal straatbeeld (toeristen) 
Sitrap route Demo: normaal straatbeeld m.u.v. Weteringcircuit (veel losse stenen). Bij het 

verkenning 	 Museumplein staat een Bus van Links vvk )00000( 
6 

8 

Hfd handhaven/netwer 	 )0000C sit rap: rustig bij CS/ rokin/ normaal straatbeeld. 

18-03-18 11:14 
bericht 7: bus vvk XXXXXX staat op naam van XXXXXX heeft een A54 sign (Knt zou 

Backoffice Info 	 geschorst moeten zijn) mut 2017 )00000( 
9 

10 

18-03-18 11:17 

18-03-18 11:21 

Backoffice Info 	 tav bericht 7 -- vervolg bij aanspreken werden ze recalcitrant. XXXXXX 
Sitrap Café Schreierstoren (VOC cafe): plm 10 x personen rechts aanwezig waaronder 

verkenning 	 )00000( 
12 
11 

16 

13 
14 

15 

18-03-18 11:24 
18-03-18 11:25 

Hoofd Ordehandhaving 	 vervolg 2: Bouwmaterieel ligt achter de hekken. ( geen actie op) 
verkenning 	 Sitrap Monument op de Dam: plm 15x demonstranten Pro Palestina, rustige sfeer 

18-03-18 11:27 Hfd handhaven/netwer 	 XXXXXX Dam, rustig straatbeeld 

18-03-18 11:34 
XXXXXX onderweg richting VOC café, +/- 10 minuten aanrijtijd. Gaan warm contact 

Hfd handhaven/netwer 	 leggen met als doel overhandigen WOM-brief. 
18-03-18 11:36 verkenning 	 Sitrap Cafe Schreierstoren (VOC Cafe): plm 12 personen binnen w.o. )00000( 

18-03-18 11:40 verkenning 	 Sitrap Fort van Sjakoo, Vrankrijk en Vereninging De Binnenpret: geen bewegingen 

17 18-03-18 11:41 

18-03-18 11:48 

11:00 uur: Kort overleg HHN, HOHA, en AC betreffende het verzamelen van extreem 
AC 	 rechts in/bij de Schreierstoren. Aantal scenario's doorgenomen. 

HIINNredeseenheld zijn aan zet. Zij 
proberen In contact te komen en brief uit 
te reiken en goede afspraken te maken, 
ook over de route naar de demolocatie. 
Bij escalatie neemt HOHA het over. 

18 
XXXXXX contact geweest met XXXXXX. hij gaat een podium opzetten op de Dam met 

Hfd handhaven/netwer 	 de rug naar het paleis toe. meer info volgt. 
19 

20 

21 
22 

— ---- 

23 

18-03-18 11:50 

18-03-18 11:51 

Hfd handhaven/netwer 	 op de vijzelgracht thy de verzakte huizen ligt bouwmateriaal thy prinsengracht 

Hfd handhaven/netwer 	 XXXXXX gaat contact maken met )00000( en de WOM brief overhandigen 

18-03-18 11:52 
HHN gaat contact opnemen met XXXXXX over de locatie van het podium. voor tussaud 

Hfd handhaven/netwer 	 is ook qua weer verstandiger 
18-03-18 11:55 
— 

Hfd handhaven/netwer 	 het podium op de dam gaat verplaatst worden voor madam Tussaud 

18-03-18 11:55 
Sitrap Cafe Schreierstoren: geen personen van rechts meer binnen, staan nu buiten voor 

verkenning 	 het cafe 

24 

25 

18-03-18 11:56 

door XXXXXX heeft de WOM brief uitgereikt en is ondertekend door XXXXXX heeft 
aangegeven dat ze naar de oude turfmarkt moeten en hij gaan voor nu akkoord. hij lijkt 

Hfd handhaven/netwer 	 erg meewerkend 

18-03-18 11:58 
Op de Dam aan de zijde van het Monument is een rode bakfiets gearriveerd gevuld met 

verkenning 	 borden en spandoeken (vermoedelijk links) 

26 18-03-18 11:59 Hfd handhaven/netwer 	 XXXXXX blijft nog 1 kopje koffie drinken ivm kou in de schreierstoren. 

36 18-03-18 12:00 Hfd handhaven/netwer 	 XXXXXX gaat langs gebouw Vrankrijk om te kijken wat de situatie is. 
Ve heeft groep in beeld betreft 7 man en 
1 vrouw AFA 

E 

E 

D+E 
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Project: Demo te en racisme 
	

Datum 30-11-2018 

Nr P Datum/tijd Onderdeel Melder 	 Melding Actie 

27 

28 

29 

30 

18-03-18 

18-03-18 

12:01 

12:04 

12:05 

Hoofd Mobiliteit 
Detachement is om 11.00 uur gebriefd aan de Eenhoorn. ledereen om 12.30 uur op de 
Dam. 

Hfd handhaven/netwer 

verkenning 

XXXXXX begleid groep XXXXXX ri. Oude Turfmarkt sturen op route Geldersekade, 
Nieuwmarkt, Kloveniersburgwal. 

18-03-18 
Opbouw voor het Paleis op de Dam is begonnen, spullen komen uit een busje vvk 
)00000( 

18-03-18 12:07 Backoffice Info 
n.a.v. bericht XXXXXX staat tevens op naam van XXXXXX mm gemuteerd bij 
beg.manifestatie 

31 
33 

18-03-18 12:08 verkenning Sitrap Café Scheierstoren: ongeveer 12 personen aanwezig in de serre 

18-03-18 12:10 verkenning Vanuit Vrankrijk gaan plm 9 personen i.d.r.v. de Dam 

32 

34 

35 

18-03-18 

18-03-18 

18-03-18 

12:10 

12:11 

Hoofd Ondersteuning XXXXXX onderweg naar Spui 

verkenning 
In cafe Schreierstoren bevind zich XXXXXX die een gele Jumbo tas bij zich heeft. Toen 
hij de tas neerzetten klonk dit hard. Lijkt op er 2 lenge voorwerpen inzitten, verm. stokken 

12:15 verkenning 
Cafe Schreierstoren: Er wordt uitgelegd waar de de oude turfmarkt is. Ze bedenken hoe 
ze langs de route aan de overzijde van het water kunnen komen. 

37 
41 

38 

40 

18-03-18 
18-03-18 

12:18 
12:21 

Hfd handhaven/netwer Vrankrijk 

Hfd handhaven/netwer Bij Vrankrijk geen bijzonderheden 

18-03-18 

18-03-18 

12:22 

12:26 

verkenning 
Sitrap Museumplein: Voor de Russische Ambassade staat een flinke rij (70 tot 80 
personen). 

Hfd handhaven/netwer XXXXXX zal XXXXXX met gele Jumbo tas aanspreken zodra ze gaan lopen. 

39 

42 

18-03-18 

18-03-18 

12:26 

12:29 

Hoofd Bew&Bev. 

verkenning 

DKDB is op Oosterdok. Boot is er nog niet. Foto volgt dus nog. Kan via app live locatie 
van DKDB en dus Baudet bekijken. 
Vanaf Café Schreierstoren loopt een groep van plm 10 personen over de Geldersekade 
i.d.r.v. de Nieuwmarkt 

44 

43 
45 

46 

47 

48 

18-03-18 12:30 Hfd handhaven/netwer Tas is gecontroleerd, zit een A4 tje in met tekst volgt via de groeps app 

18-03-18 12:30 Hfd handhaven/netwer Groep Schreierstoren staan nu buiten. 

18-03-18 

18-03-18 

18-03-18 

18-03-18 

12:30 

12:31 
Hoofd Ordehandhaving Compleet detachement HOHA op uitgangstelling 

Hfd handhaven/netwer Bij het monument staan 50 personen van de AFA 

12:31 

12:32 

Hfd handhaven/netwer gaan nu lopen vanaf de schreiers toren 

Hfd handhaven/netwer podium staat op de dam. Goed contact met de ordedienst, XXXXXX 

49 

50 

53 
51 
52 
56 
54 

18-03-18 

18-03-18 

12:32 

12:34 

Hfd handhaven/netwer 
De XXXXXX gaan de groep begeleiden naar de turfmarkt. de XXXXXX zal hier ook bij 
blijven. de groep heeft namelijk plannen om toch richting de demote komen 

Hfd handhaven/netwer 
PILP heeft zich gemeld, ze trekken so hun hestjes aan. XXXXXX is het aanspreekpunt. 
nu  gesproken met XXXXXX 

18-03-18 

18-03-18 

12:36 

12:36 

verkenning 
XXXXXX is duidelijk aanwezig. Verzinnen manieren om de demo to verstoren w.o. de 

opmerking van XXXXXX dat brand stichten wel mocht. 

Hfd handhaven/netwer groep XXXXXX nu thy Nieuwmarkt 

18-03-18 12:37 Hfd handhaven/netwer XXXXXX 

18-03-18 12:38 
12:40 

Hfd handhaven/netwer  
Hfd handhaven/netwer 

ook door de VRE gespot. 

)00000( 18-03-18 

18-03-18 55 12:40 verkenning nay #42: groep loopt over de Damstraat i.d.r.v. de Dam 

58 

57 

18-03-18 

18-03-18 

12:41 

12:42 

verkenning nay #55: groep loopt nu over de Oudezijds Achterburgwal 

Hfd handhaven/netwer groep )00000( niu op de Oude zijds achterburg wal  
ze lopen nu richting de oude turfmarkt 59 18-03-18 12:42 

12:43 

Hfd handhaven/netwer 

60 18-03-18 Hfd handhaven/netwer lopen nu op de oudezijds voorburgwal. st  achnietenstraat 
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Datum 30-11-201 
Nr P Datum/tijd Onderdeel Melder 	 Melding Actie 

63 
61 

62 
64 

67 

65 

66 
68 

72 

70 
71 
69 

75 

73_ 
74 

76 
- 

77 

78 

79 

80 

18-03-18 12:45 AC 
Briefing gehouden. Alles loopt volgens scenario. Bord met afbeelding van Wilders (in 
pakje sigaretten) ligt ter beoordeling bij Ovj. 

Volgende briefing 14.00 uur, tenzij 
omstandigheden ander tijdstip vereist. 

18-03-18 12:45 Hfd handhaven/netwer ze lopen nu over de NES richting de oude turfmarkt 
18-03-18 12:46 Hoofd Mobiliteit Melding van het GVB. Er staat een defecte tram op de Dam. 
18-03-18 12:48 Hfd handhaven/netwer Links er wordt gecollecteerd. dit is om de demo te bekostigen. vergunning.???? 
18-03-18 12:48 

18-03-18 12:49 

verkenning 

Hfd handhaven/netwer 

De groep van XXXXXX staat nu voor Café The Tara aan het Rokin 
rechts gaat weer een cafeetje in om op te warmen. ze hebben beloofd om naat de 
turfmarkt te gaan 

18-03-18 12:50 
18-03-18 12:50 

Hfd handhaven/netwer 
Hfd handhaven/netwer 

er wordt nagegaan of het cafe ook een achteruit gang is. 
vorige was rechts 

18-03-18 12:50 verkenning 
Op de Dam (zijde Madame Toussauds) staat de groep "Gays for Freedom". De mannen 
dragen groene jassen. 

18-03-18 12:50 Hoofd Ondersteuning 
3x rechts onderweg vanaf Turfmarkt over Rokin richtin Dam, grote camouflage vlak, 
XXXXXX. 

18-03-18 12:51 Hoofd Ordehandhaving )00000( op het podium voor het paleis staat een man vervelend te doen Vredeseenheid 
18-03-18 12:51 Hoofd Bew&Bev. 

Hfd handhaven/netwer 

Boot van Team Water/Havens varend in binnenstad. 

18-03-18 12:51 links geen collecte vergunning is aangevraagd er zijn 4 collectebussen, staan we dit toe?? 
18-03-18 12:53 Hoofd Opsporing nay #63: Bord met afbeelding NIET strafbaar 
18-03-18 12:54 

18-03-18 12:54 

Hoofd Mobiliteit Defecte tram (melding 62) rijdt weer. 

Hoofd Ordehandhaving Bij aanvang demo uitgangstelling: )00000( Doelensluis XXXXXX Ruiterstandbeeld 

18-03-18 12:54  

18-03-18 12:56 

Hfd handhaven/netwer 
Rechts 3 personen vanaf de turfmarkt lopen richting de Dam. 1 is gekleed in camouflage 
pakken en XXXXXX. vre gaat ze aanspreken 

Hoofd Ordehandhaving 
Dam zijde H&M vierde bank onbeheerde tas en koffer. Man met bontjas is daar 
weggelopen 

18-03-18 12:57 Hfd handhaven/netwer collectebussen worden voor nu toegestaan 
18-03-18 12:58 Hfd handhaven/netwer rechts zit nog in cafe. 

81 

84 
18-03-18 12:58 Hfd handhaven/netwer trechts: VRE heeft zicht op voor en achterkant cafe 
18-03-18 12:59  
18-03-18 12:59 

Hfd handhaven/netwer 

Hfd handhaven/netwer 
#78 t.a.v. koffer XXXXXX  
sit rap links. alles nog rustig: rond 469 personen op de Dam 83 

82 18-03-18 12:59 Distributie Centrum Boottocht FVD T.Baudet staat inmiddels vermeld in Telegraaf 

85 
86 

89 

18-03-18 13:02 Hfd handhaven/netwer AFA fryslan is aangekomen op de Dam 

18-03-18 13:03 Hfd handhaven/netwer rechts: 3 personen met camouflage pak niet meer aangetroffen 

18-03-18 13:04 Hoofd Ordehandhaving 
vervolg 78 de man is weer terug bij de tas. Gedragingen worden als vreemd 
waargenomen Groene/gele muts, spijkerbroek, zwarte tas, bontjas bruin tot over zijn knie XXXXXX 

87 
88 

90 

92 

18-03-18 13:04 Hfd handhaven/netwer links foto nu bij HHN ter beoordeling 

18-03-18 13:05 Hfd handhaven/netwer Links: XXXXXX staat bij de AFA 

18-03-18 13:05 verkenning 
Groep van recht is opgeplitst, 3/4 personen lopen via het Rokin i.r.v.d. Dam en het andere 
deel loopt via de Nes i.d.r.v. de Dam. 

18-03-18 13:07 Hfd handhaven/netwer Links: AFA loopt met stokken zonder vlaggen 

91 18-03-18 13:08 verkenning in Cafe The Tara zitten nog plm 7 personen 

93 18-03-18 13:08 Hfd handhaven/netwer links: De bus van de VRE wordt op over het pakketje geplaatst. trekt nu erg veel aandacht 

V 

D 

0 



Nr P Datum/tijd Onderdeel 	 Melder 	 Melding Actie 

96 
94 

18-03-18 13:10 
links: sprekers gestart op de Dam. ze hebben nog steeds de intentie om om 13.30 te 

Hfd handhaven/netwer 	 gaan lopen 

18-03-18 13:10 verkenning 	 Voor Vrankrijk staat plm 15x AFA 

95 
97 

18-03-18 13:12 Hfd handhaven/netwer 	 Bol aluminiumfolie op de Dam, )00000( 

18-03-18 13:14 Hfd handhaven/netwer 	 rechts: XXXXXX staat voor het cafe. 

105 

99 
100 
98 

101 

104 

18-03-18 13:14 Hfd handhaven/netwer 	 rechts : Rokin 89 adsres cafe waar rechts binnen zit 

18-03-18 13:15 Hoofd Ordehandhaving 	 )00000( Dam rechterzijde staat AFA met stokken en zonder vlaggen HHN 

18-03-18 13:17 
18-03-18 13:17 

verkenning 	 Sitrap Dam: plm 30x verm. Black Block aanwezig bij de hotdog kraam. 

Hoofd Mobiliteit 	 Tramverkeer is eruit. Laatste trams gaan nu van de route af. 

18-03-18 13:18 

18-03-18 13:19 

Info DKDB. Boot vaart met Baudet. Schijnbaar gaan op Twitter foto's van de boot rond. 
Hoofd Bew&Bev. 	 Foto's op staf app gezet. 

vervolg 78 en 89 XXXXXX heeft man gecontroleerd. )00000( Foto ID gestuurd naar 
Hoofd Ordehandhaving 	 HIN 

103 
102 

18-03-18 13:19 
18-03-18 13:19 

Vanaf Vrankrijk lopen 30 tot 40 pers. (verm. links) met trommels i.d.r.v. de Dam. Maken 
verkenning 	 muziek. 

Distributie Centrum 	 Twitter van Thierry Baudet dat hij aan boord zit met A Nanninga en T Hiddema 
106 
108 	 
107 

109 
110 

111 

114 

113 

112 

116 

18-03-18 13:21 Hfd handhaven/netwer 	 DAM: Comite 21 le spreker klaar, 2e spreker nu aan het spreken. 
— --- 

18-03-18 13:22 Hfd handhaven/netwer 	 links Alles rustig, 2e spreker nu bezig 
18-03-18 13:22 Backoffice Info 	 Hiddema vaart ook mee 
18-03-18 13:22 Hfd handhaven/netwer 	 )00000( sfeer rustig op de Dam, stoet gaat over 20 minuten lopen. 
18-03-18 13:22 Hfd handhaven/netwer 	 Links gaat over 20 minuten lopen 

18-03-18 13:24 Hfd handhaven/netwer 	 Rechts is weer gaan wandelen richting turfmarkt. positie volgt 

18-03-18 13:26 
links: staat een vrouw met masker op en wil deze niet af doen. links vn podium bij hotdog 

Hfd handhaven/netwer 	 tent 

18-03-18 13:27 

op brug Oude Turfmarkt lijkt een 5 tal rechtsen zich te verzamelen. 1 heeft opvalland 
oranje sjaal over hoofd, lopen nu Rokin idry Spui. Witte broek witte gympen, bruin oranje 

Hoofd Ondersteuning 	 rugtas. is constant aan het bellen. 

18-03-18 13:27 

Volgens DKDB wordt route: Ibis hotel, Paleis van justitie, korte prinsengracht, 
prinsengracht, stoppen bij XXXXXX, dan door ri Amstel, Binnen Amstel, Rokin en 

Hoofd Bew&Bev. 	 Oudezijds Voorburgwal. stop bij XXXXXX 

18-03-18 13:29 Hfd handhaven/netwer 	 Links: Ordedienst zal aangesproken worden door de VRE over de vrouw met Masker 

115 
117 

119 

118 

18-03-18 13:29 Backoffice Info 	 Parool heeft het over zo'n 500 demonstranten die aanwezig zijn op de dam 

18-03-18 13:30 Hfd handhaven/netwer 	 links: derder spreker is aan het woord 

18-03-18 13:31 Hfd handhaven/netwer 	 links: stokken zijn niet meer aangetroffen. rechts staat nu thy rederij Kooij oude turf markt 

18-03-18 13:31 Hoofd Ondersteuning 	 #113 lopen Rokin dry Munttoren, zijn wel nerveus steeds aan het bellen. 

120 
121 
122 

123 

18-03-18 13:35 
18-03-18 13:36 

Hfd handhaven/netwer 	 sprekers zijn klaar ze gaan nu lopen 

Hfd handhaven/netwer 	 sorry gaan nog niet lopen 

18-03-1_8_13:37 Hfd handhaven/netwer 	 links: de stoet is in beweging 

18-03-18 13:38 
Op brug Oude Turfmarkt lijkt XXXXXX te staan, langej kaki jas/lammy coat. is bij rederij 

Hoofd Ondersteuning 	 Kooij 

124 

127 

18-03-18 13:38 Hfd handhaven/netwer 	 Links positie van de AFA wordt uitgezocht door de VRE 

18-03-18 13:39 
Op twitter wordt melding gemaakt dat de ordedienst stickers draagt met: "Zwarte piet is 

Backoffice Info 	 racisme" 

125 18-03-18 13:40 Hoofd Bew&Bev. 	 Boot Baudet nu Prinsengracht, over 10 min Leidsegracht. 

0 

0 
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126 18-03-18 13:41 Hfd handhaven/netwer Links Deel AFA loopt Kop stoet 

130 18-03-18 13:41 verkenning Ong. 70 personen Black Block sluit aan bij het laatste deel van de stoet. 

128 
129 

131 

132 
133 

134 
136 

135 

18-03-18 13:42 

18-03-18 13:43 

Hfd handhaven/netwer links: groep met zwart/rode doeken. AFA loopt waarschijnlijk door de hele stoet heen 

Hfd handhaven/netwer rechts: XXXXXX blijft bij rechts tot einde demo en wellicht langer. 

18-03-18 13:44 Hfd handhaven/netwer XXXXXX veel gezichtsbedekking einde stoet onbereikbaar voor VRE. 

18-03-18 13:45 Hfd handhaven/netwer links paarden worden al vervelend ervaren omdat de paarden onrustig overkomen. 

18-03-18 13:45 Hfd handhaven/netwer Links: AFA einde stoet 80/100 man. groep veel spandoeken 

18-03-18 13:46 Hoofd Ordehandhaving Sitrap HOHA Staartstoet net weg van de Dam. XXXXXX 

18-03-18 13:47 Hfd handhaven/netwer links thy van de gaaperssteeg thy mango. recht lokt uit 3 personen van rechts 

18-03-18 13:47 Hoofd Ordehandhaving kopstoet Spui 

137 
138 

18-03-18 13:47 verkenning nav #130: voeren spandoeken, deze zijn niet versterkt met stokken e.d. 

18-03-18 13:47 Hoofd Ordehandhaving vervolg 134: achterzijde aandacht voor AFA  

links ze ;lopen nu thy hotel cordio (fonetisch nu rustig) 139 18-03-18 13:48 Hfd handhaven/netwer 
142 

140 
141 

18-03-18 13:48 Hoofd Opsporing nav 95#: Pakketje is onderzocht. 10 gesmeerde boterhammetjes in pakketje 

18-03-18 13:48 
18-03-18 13:49 

Hfd handhaven/netwer 
Hfd handhaven/netwer 

Hfd handhaven/netwer 

Kop stoet rokin 150 

Links: pakket dam is niet aan de hand 

143 

145 

144 

18-03-18 13:49 Links: rustig achteraan. 

18-03-18 13:49 verkenning 
groep van 3 personen (rechts) hebben thy de Subway getracht de demo to verstoren. Zijn 
weggerend in onbekende richting. VE probeert zicht te krijgen op personen. 

18-03-18 13:50 Hfd handhaven/netwer linkst worden stokken uitgedeeld, van de AFA staart stoet 

146 

148 

18-03-18 13:50 Hfd handhaven/netwer links staart stoet enge kapelsteeg 

18-03-18 13:51 Hfd handhaven/netwer Links: de stoet moet blijven lopen. 

147 

149 

18-03-18 13:51 Hoofd Ordehandhaving 
thv. Kapelsteeg worden stokken vanuit AFA worden uitgereikt aan de Demo Achterin de 
demo 

18-03-18 13:52 Hoofd Ordehandhaving vervolg 147: Het gaat om ongeveer 30 personen 

150 

151  

152 

153 

154 

155 

18-03-18 13:52 Hfd handhaven/netwer links: steeds meer mensen doen hoofdbedekking op 

18-03-18 13:52  

18-03-18 13:52 

Hoofd Ondersteuning 

Hfd handhaven/netwer 

Op brug Rokin Munttoren rijdt bakfiets met Pro Palastina vlag en bord irdvFrans 
Consulaat 
de groep AFA loopt thy kapelsteeg taksteeg ongeveer 100 personen 

18-03-18 13:53 Hfd handhaven/netwer links over de flank thy rederij kooij. wordt er naar elkaar geschreeuwd 

18-03-18 13:53 

18-03-18 13:54 

verkenning Sitrap Vijzelstraat: rustig straatbeeld, enkele fotografen aanwezig 

Hoofd Ordehandhaving AFA achterin nu ongeveer 60 - 70 man 

156 18-03-18 13:54 Hfd handhaven/netwer Links we doen ons best om de demo te laten lopen . ordedienst is aangesproken 

157 18-03-18 13:54 AC Briefing uitgesteld Voorlopig alle aandacht nodig op de stoet 

158  

159 

160 

18-03-18 13:55 

18-03-18 13:55 

Hoofd Bew&Bev. 

Hfd handhaven/netwer 

DKDB zorgt ervoor dat boot Baudet Vijzelstraat niet gaat passeren. Leggen aan bij 
XXXXXX om eten te halen en keren dan om. Is voor Vijzelstraat en uit het zicht 
passerende demo. 
links AFA blijft staan thy brug om te schreeuwen naar rechts 

18-03-18 13:56 Hfd handhaven/netwer 

verkenning 

Links: AE heeft 2 aanhoudingen verricht 
nay #145: op waarneming van VE zijn 2 personen overgedragen aan de AE en worden 
aangehouden. 161 18-03-18 13:57 

0 
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162 

163 

164 
166 
165 

167 

18-03-18 13:57 

18-03-18 13:58 

Hfd handhaven/netwer 

Hfd handhaven/netwer 	 Moat! 
18-03-18 13:58 
18-03-18 13:58 

Hoofd Ondersteuning 	 rijdt nu achtaraan in stoet AFA nu voor ons in beeld 

Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX 

18-03-18 13:59 

18-03-18 13:59 

Hfd handhaven/netwer 	 links is niet dreigend 
illoimmeiffissamiolimiimiliNIMININNISIIIIInlimommlibilimoliaiMels• 

Hfd handhaven/netwer 	 41111611.101.1.11.11.10  

168 
169 

18-03-18_14:0_0 Hoofd Ondersteuning 	 )00000( gaat naar de Terniersstraat , na eerst gewisseld to hebben aan de Eenhoorn 

18-03-18 14:01 
18-03-18 14:01 

Hfd handhaven/netwer 	 links kopstoet herengracht. 

170 
171 

Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX Achterzijde demo XXXXXX stadshouderskade/ Rijksmuseum 

18-03-18 14:01 Hfd handhaven/netwer 	 links staart stoet muntplein 

172 
_173 

174 

175 

18-03-18 14:02 Hfd handhaven/netwer 	 Links: sit rapp: erg compact gezelschap. XXXXXX 

18-03-18 14:03 Hfd handhaven/netwer 	 Links thy Keizersgracht kop stoet 

18-03-18 14:03 Hoofd Ordehandhaving 	 Kopstoet Keizersgracht 

18-03-18 14:03 Hoofd Ordehandhaving 	 Staartstoet Bloemenmarkt 

176 18-03-18 14:03 Hfd handhaven/netwer 	 staartstoet: muntplein 

181 18-03-18 14:04 Hoofd Bew&Bev. 	 DKDB: varen weer yanakaillft. Gaan keren. Retour Leidschegracht. 

177 

178 

18-03-18 14:04 Hfd handhaven/netwer 	 signalement : 6 

18-03-18 14:04 
--- 

Hfd handhaven/netwer 	 Kopstoet kerkstraat staart stoet reguliers dwarsstraat 

179 	 

180 

182 

184 

18-03-18 14:05 verkenning 	 Sfeerbeeld: AFA groep achterin de stoet heeft veel gezichtsbedekking. 
blj vorige demo's kwamen boksbeugels 
ed uit de rugzakken 

18-03-18 14:05 Hfd handhaven/netwer 	 Links: kopstoet: prinsengracht staartstoet: bij de Herengracht (AFA) zitten mooi bij de rest 

18-03-18 14:07 

18-03-18 14:07 

aanvulling #179: bivakmutsen, sjaals. Tevens veel rugzakken. Geheel in het zwart 
verkenning 	 gekleed. 

veel handschoenen door AFA aangetrokken. Ordedienst word taangesproken door de 
Hfd handhaven/netwer 	 VRE 

183 

206 

18-03-18 14:08 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX Signaleert dat achterin de groep vechthandschoenen heeft aangetrokken 
Eigen organisatie aanspreken en daarna 
lijn vredeseenheid 

18-03-18 14:09 
De rechtse groep (10 pers.) gaat lopen vanaf Red. de Kooij over het Rokin i.d.r.v. de 

verkenning 	 Dam. 

185 

186 
191 

187 

18-03-18 14:10 

18-03-18 14:11 

Hfd handhaven/netwer 	 Links: kopstoet: derde weteringsdwarsstraat 

Hfd handhaven/netwer 	 links staart stoet: kerkstraat 

18-03-18 14:11 Hoofd Bew&Bev. 	 Boot Baudet via Leidsegracht en dan Herengracht naar het noorden naar CS. 

18-03-18 14:11 Hfd handhaven/netwer 	 )00000( staat nog bij groep rechts bij Oude Turfmarkt. 

188 

189 

190 

192 
193 

194 

195 

18-03-18 14:12 Hfd handhaven/netwer 	 Recht sit rapp: is heel rustig en zijn in gesprek 

18-03-18 14:12 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX Groep AFA achterin doet sjaaltjes om, mutsen op onherkenbaar aan het maken 

18-03-18 14:12 

18-03-18 14:13 
18-03-18 14:14 

18-03-18 14:14 

Hfd handhaven/netwer 	 Links: XXXXXX gaat in gesprek met de AFA , ordedienst staartstoet prinsengracht 

Hfd handhaven/netwer 	 kopstoet thy lijnbaansgracht 

Hfd handhaven/netwer 	 stonden even stil vanwege hergroepering 

Hfd handhaven/netwer 	 links: geen bevestiging van ordedienst. ivm bivakmutsen en handschoenen. 

18-03-18 14:17 Hfd handhaven/netwer 	 Kopstoet thy weteringsschans thy 141 
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196 

198 
197 

201 

18-03-18 14:18 Hfd handhaven/netwer 	 staart stoet: nieuwe looiersstraat 

18-03-18 14:18 

XXXXXX belde in bij HHN; wilde weten waarom er stille tussen het AFA block zaten. 
Vond dit onwenselijk, zou een verkeerde sfeer kunnen scheppen. Aangegeven dat de 

Hfd handhaven/netwer 	 demo niet volgens afspraak gaat, dat hij niet/onvoldoende in staat is om to strn 
Eerst organisatie gaat aanspreken, 
daarna VRE. 

18-03-18 14:19 
----- 

18-03-18 14:20 

Hfd handhaven/netwer 	 Links: sfeerbeeld is rustig, wel gezichtsbedekking 
Thy Frederiksplein 11111111111111111111111111111111111111111 

Hoofd Ondersteuning 	 GONIIIdllb. 
199 18-03-18 14:20 Hfd handhaven/netwer 	 Kopstoet weteringsstraat 

200 18-03-18 14:20 Hfd handhaven/netwer 	 staart stoet lijnbaansgracht 

202 18-03-18 14:22 
op 201, dat zou goed kunnen ook gezien door de VRE op de Dam. man wil NIET in 

Hfd handhaven/netwer 	 gesprek met de VRE 

203 18-03-18 14:22 Hoofd Ondersteuning 	 de groene Vlag van AFA zit vast met bamboestokken ongeveer zo dik als een bezemsteel 

204 

205 
209 

208  
207 

18-03-18 14:22 
Rechts gaat terug naar Tara cafe, 1 persoon gaat naar czo gezien XXXXXX daar naartoe 

Hfd handhaven/netwer 	 is gebracht 

18-03-18 14:23 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX Museumplein is sfeer rustig. 

18-03-18 14:23 Hfd handhaven/netwer 	 rechts op 206 gaan naar het cafe waarschijnlijk 

18-03-18 14:23  

18-03-18 14:24 

XXXXXX (ordedienst links Comite 21) loopt t.h.v. AFA block, steer is rustig. Wel 
Hfd handhaven/netwer 	 zonnebrillen en sjaals, capuchons. 

verkenning 	 aanvulling #206: VE houdt zicht, groep gaat Café The Tara binnen 

211 18-03-18 14:25 Hfd handhaven/netwer 	 links : staartstoet weteringsschans 121 

210 

212  

216 

213 
214 

219 

18-03-18 14:25 Hoofd Mobiliteit 	 Tramverkeer Vijzelstraat wordt opgestart. 

18-03-18 14:25 Hfd handhaven/netwer 	 links achterin is alles rustig 

18-03-18 14:26 Hfd handhaven/netwer 	 links: kopstoet : hobbemakade 

18-03-18 14:26 Hoofd Ordehandhaving 	 Sfeer achterin groep AFA rustig volgens ordedienst en vredeseenheid 

18-03-18 14:26 Hoofd Ondersteuning 

18-03-18 14:27 
Weteringschans thy perceel 28 loopt AFA met stok van 2 meter lang. Werd hiervoor 

verkenning 	 gebruik als vlaggenstok. 

215 

217 

18-03-18 14:27 Hoofd Ordehandhaving 	 vervolg 213 volgens ordedienst en vredeseenheid 

18-03-18 14:28 Hfd handhaven/netwer 	 links: graag hobbemakade /hobbemastraat afsluiten. moeten rechtdoor 

218 
221 

220 

223 
224 
222 

18-03-18 14:28 Hfd handhaven/netwer 	 staartstoet museum brug 

18-03-18 14:29 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX Bij aankomst demo museumplein XXXXXX 

18-03-18 14:29 Hoofd Ondersteuning 	 smoelenboek XXXXXX  
18-03-18 14:30 Hoofd Opsporing 	 twee aanhoudingen tz APV 2.2 personen zijn genaamd XXXXXX 

18-03-18 14:30 Hfd handhaven/netwer 	 Kopstoet Honthorststraat 

18-03-18 14:30  
18-03-18 14:31 

Hoofd Mobiliteit 	 Tramverkeer weteringschans gaat weer rijden  

Hfd handhaven/netwer 	 links: Steer is rustig, ordedienst doet goed werk. 
1- 

226 
225 18-03-18 14:32 Hoofd Opsporing 	 nay 223# XXXXXX 

227 
228 

18-03-18 14:32 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX 

18-03-18 14:33 Hfd handhaven/netwer 	 staartstoet hobbemastraat . staat podium op museumplein. 

229 
230 

234 

7 

18-03-18 14:34 Hfd handhaven/netwer 	 Kopstoet: we komen aan op Museumplein 

18-03-18 14:37 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX _ -- 

18-03-18 14:37 
DKDB beide: op boot vroeg men of men naar Rijksmuseum kon. Aangegeven aan DKDB 

Hoofd Bew&Bev. 	 dat daar de demo nu is. Ging men dan ook niet doen. Blijven nu varen in wallengebied. 

Project: Demo teaen racisme 
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231 

232 

14:37 Hoofd Mobiliteit 	 Hobbemakade vrij voor verkeer j18-03-18 

18-03-18 14:38 Hfd handhaven/netwer 	 Staartstoet Johannes Vermeer straat komen aan op Museumplein sfeerbeeld volgt 

235 
233 

18-03-18 14:38 Hoofd Ordehandhaving 	 XXXXXX 

18-03-18 14:39 Hfd handhaven/netwer 	 sfeerbeeld bij AFA: is rustig en ontspannen 

236 
237 
238 	 
239 

240 

241 
r 

18-03-18 14:39 
Een groep (plm 10 pers.) stagneert de videowagen. Locatie Joh. 

verkenning 	 Vermeers/Honthorststraat. 

18-03-18 14:40 Hoofd Ordehandhaving 	 Spandoeken om videovoertuig Vredeseenheid 

18-03-18 14:40 Hfd handhaven/netwer 	 sfeer voor in de stoet (museumplein) is ontspannen 

18-03-18 14:41 verkenning 	 aanvullinh #236: videowagen staat nu stil  
XXXXXX er zou een schermutseling zijn geweest tussen videowagen en demonstranten, 

Hfd handhaven/netwer 	 wordt uitgevraagd wat dat was. 18-03-18 14:41 

18-03-18 14:41 Hfd handhaven/netwer 	 links: videowagen gaat nu richting Johan vermeerstraat . XXXXXX gaat dit begeleiden 

242 18-03-18 14:44 Hfd handhaven/netwer 	 eerste spreker is bezig 

243 18-03-18 14:44 verkenning 	 nay #207: de groep bij CafeThe Tara gaat lopen i.d.r.v. de Dam, lopen heel langzaam 

245 

244 
246 

249 

18-03-18 14:45 

18-03-18 14:45 

Hfd handhaven/netwer 	 sfeerbeeld: Afa gaat zich voegen bij demo op plein 
Sfeer Dam: Syrie demonstratie Groep 40/ 50 personen Sfeer rustig en goed contact met 

Hoofd Ordehandhaving 	 organisator. 

18-03-18 14:50 Hfd handhaven/netwer 	 links: XXXXXX nog steeds aan het spreken 

18-03-18 14:53 Hfd handhaven/netwer 	 2e spreker spreekt 

247 

248 

250 

252 

18-03-18 14:54 AC 	 Briefing knoppenhoofden 

18-03-18 14:55 
nay #243: groep loopt over de Warmoesstraat i.d.r.v. CS. Zijn de Lange Niezel 

verkenning 	 gepasseerd. 

18-03-18 14:57 Backoffice Info 	 XXXXXX meldt dat de "Loveboat" ipv museumplein naar de wallen vaart ivm veiligheid. 

18-03-18 15:00 
XXXXXX is gezien (bron DKDB) heeft een soort drenkelingenoveral aan. Loopt te 

Backoffice Info 	 schreeuwen. Ook een jonge vrouw, blond haar gezien 

251 

261 

254 

253 

18-03-18 15:01 Hfd handhaven/netwer 	 groepjes AFA demonstranten verlaten het Museumplein 

18-03-18 15:01 Hfd handhaven/netwer 	 muziek is afgelopen en de vierde spreker op komst 

18-03-18 15:01 
XXXXXX hweeft op twitter gemeld, dat ze haar haar roze gaat verven. Er staat hier nog 

Backoffice Info 	 een pakje.., 

18-03-18 15:02 Backoffice Info 	 very. bericht 252 jonge vrouw lijkt op XXXXXX. (bron dkdb is hoorde het ze zeggen) 

255 

257 
256 

258 

18-03-18 15:04 
XXXXXX 3 aanhouding lx terzake 300 ( eerder tijdens de route waargenomen) 

Hoofd Ordehandhaving 	 Slachtoffer nog onbekend. 2x terzake 184 (belemmerden de aanhouding) 

18-03-18 15:05 
18-03-18 15:06 

Groep rechts 8 my op centraal station. Is daar uiteen gegaan. Staan nu op de sporen op 
verkenning 	 de trein te wachten. verkenning wacht tot ze daadwerkelijk in de trein zitten. 

Hoofd Ordehandhaving 	 vervolg 255: thy Museumshop. 

AC 	 Briefing knoppenhoofden afgerond. 

Ongeveer 800 demonstranten. Verder 
geen bijzonderheden. Tijdstip volgende 
briefing volgt. 18-03-18 15:08 

259 

260 

262 

18-03-18 15:11 Hfd handhaven/netwer 	 XXXXXX: Sfeer is rustig, publiek lijkt uit te dunnen. 

18-03-18 15:15 Hoofd Ondersteuning 	 nu in beeld XXXXXX 

18-03-18 15:24 Hoofd Ondersteuning 	 XXXXXX gaat zo naar Museum brug. 

*E. 

E 

E 

9 

0 



Pagina 9 van 9 
	

Doorlo end Journaal. 	Project: Dem 
	

Datum 30-11-2018 
Nr P Datum/tijd Onderdeel Melder 	 Melding Actie 

263 18-03-18 15:29 verkenning VE heeft zicht op de boot van Thierry Baudet. Locatie Zwanenburgwal. 

264 

265 

18-03-18 15:30 Backoffice Info 
AFA nederland twitted om15:12 Net 3 antifascisten op brute wijze aangehouden door 
aanhoudingseenheden van de politie. Mensen tot bloedens toe geslagen. Kijk uit! 

18-03-18 15:31 Hoofd Bew&Bev. 
DKDB geeft aan nog to volgen route: Amstel naar zuiden, voor magere brug draaien, 
voorbij hermitage, nieuwe Herengracht, scheepvaartmuseum, Oosterdok. 

266 18-03-18 15:34 verkenning 
verkenning 

Sfeerbeeld Museumplein: nog plm 250 personen aanwezig. Gemoedelijke sfeer 
268 
267 
270 

18-03-18 15:37 Laatste spreker is klaar. Wordt afgesloten met muziek. 
18-03-18 15:37 Hfd handhaven/netwer 

Hfd handhaven/netwer 
XXXXXX Laatste spreker is geweest, muziek start nu. Er kan gedanst worden. 

18-03-18 15:38 XXXXXX Demo Museumplein gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. 

269 18-03-18 15:38 Hfd handhaven/netwer 
Iaatste spreker is geweest. nu nog een muziekje nog een ong een half uur en dan is het 
afglopen! 

272 18-03-18 15:48 Hoofd Bew&Bev. 

DKDB geeft aan dat gezelschap Baudet nog ergens van boord wil. Varen nu Herengracht, 
Leidschegracht naar Prinsengracht. Bij eerder genoemde gelegenheid all.11. gaat 
men van boot af. 

271 

273 

18-03-18 15:49 Hoofd Ordehandhaving De Syrie demo op de DAM is voorbij 

18-03-18 15:50 Hoofd Bew&Bev. Locaties doorgenomen met DKDB waar (mogelijk) nog groepen links aanwezig zijn. 
274 

275 
18-03-18 15:53 Hfd handhaven/netwer muziek is uit en klaar 
18-03-18 15:54 Hfd handhaven/netwer 

AC 
Dankwoord is gesproken. ong 50 mensen  

Ambtelijke driehoek in Koppenzaal is ingerukt. 276 18-03-18 15:58 

277 18-03-18 16:03 Hoofd Bew&Bev. 
DKDB geeft aan dat er niemand van de boot af gaat. Men blijft dus varen tot aan 
Oosterdok. 

278 

280 

279 

18-03-18 16:06 

18-03-18 16:09 

verkenning VE laat de boot los. 

Hoofd Ordehandhaving 

OVD-P Centrum Noord / XXXXXX. Meldt het volgende: Op het Leidseplein bij de Pro -
Israel demonstratie liep een groepje jongeren met gezichtsbedekking. Deze jongeren 
hebben confrontatie opgezocht met Pro Israel. 

18-03-18 16:11 Hfd handhaven/netwer XXXXXX (ordedienst links comite 21) belde HHN, zij gaan nu weg. 
281 

283 	 

282 
284 

285 	 

286 

289  

287 
288 
290 

18-03-18 16:12 Hoofd Ordehandhaving vervolg 280 De regulier noodhulp heeft hierin lx aanhouding 141 / 2.2 APV 
18-03-18 16:13 Hoofd Ordehandhaving Onder dankzegging retour: XXXXXX 
18-03-18 16:17 verkenning nav #280: VE onderweg richting Leidseplein 
18-03-18 16:19 verkenning nav #282: VE tp Leidseplein, geen doelgroep aangetroffen 

18-03-18 16:23 

18-03-18 16:27 

verkenning 
Sitrap Leidseplein: normaal straatbeeld. Pro Israel demo is opgeheven en geen doelgroep 
aanwezig 

Hoofd Mobiliteit Mobiliteit retour eigen onderdeel. 

18-03-18 16:42 Hoofd Ordehandhaving alle overige eenheden onder dankzegging retour 

18-03-18 16:44 AC Eindbriefing afgerond Alle eenheden kunnen inrukken. 
18-03-18 16:44 
18-03-18 16:59 

Hfd handhaven/netwer Vredeseenheid is bedankt voor hun inzet. 
AC 17.00 uur overdracht aan staande organisatie. 

291 

292 

293 

18-03-18 17:13 Hoofd Bew&Bev. 

DKDB heeft Baudet naar diens voertuig gebracht en losgelaten. Complimenten van DKDB 
voor communicatie en optreden met SGBO. Volgens hen geen onvertogen wordt van 
Baudet. 

18-03-18 17:14 

18-07-18 12:17 

Hoofd Ondersteuning 
Besluit ME Toelage: Motor- en ulm rrijders, Bikers en Videovoertuig komen in aanmerking 
voor de ME-Toelage. 

Hoofd Informatie test 

0 
U 



whatsApp-chat met SGBO Staf 4.txt 
23-02-18 18:47 - 	 : Ik hoor dat onze sgbo de demo van 18 maart gaat 
doen. Klopt dat? 

23-02-18 19:02 - IMMI: Ik ben vanmorgen gebeld door 	. Ik ben week op 
vakantie. voorstel is idd dat staf 4 demo van 14 (?) maart gaat doen en andere 
AC de opstart doet. 

Heb nog geen terugkoppeling gehad. Zo snel ik 
iets weet laat ik het jullie horen. Vanuit mijn vakantieadres. Grt. III. . 

1 
23-02-18 19:39 - =.1: Denk dat ze 2 demo's door elkaar halen. 14 maart 
demonstreren 20.000 leerkrachten voor meer salaris en 18 maart is een demo tegen 
racisme 

23-02-18 20:51 - 	 Heb 	 vandaag gesproken. wij 
gaan 'm doen idd. En ij start op. Betreft samen oop antiracismedemo 18 maart en 
tegendemo van pegida /Nvu. Dinsdag staf. 

Tijdstip nog niet bekend. Ik raap het beeld 
maandag bij elkaar. Vragen staan al wel uit.! 

26-02-18 07:43 - 	 : Zojuist mail verstuurd met uitnodiging voor staf 
morgenmiddag 
	

1600 uur SGBO ruimte JHL. Gr 

26-02-18 07:47 - 	 Probeer graag 15 minuten eerder ivm afspraak= en 
mij oml8.00 uur 

26-02-18 07:51 - 

26-02-18 07:56 - 

26-02-18 08:05 - 

Ga het proberen maar geen garantie 6 

: 	HBB ook nodig voor deze klus? 

: In principe niet 

26-02-18 09:26 - 	 Contact gehad met SIM (IIIIIpakt morgen 
de Sgbo op. In tegenstelling tot mijn eerdere app geen Pegida tegendemo maar wel 
diverse signalen van een 

links/rechts (tegen)geluid in relatie tot de 
gem.raad verkiezingen. Morgen spreek ik jullie verder bij. 

26-02-18 11:09 - 	 lit 4111111 komt er voor de staf morgen nog een 
informatierapport? 

26-02-18 11:14 - 	 : We zijn bezig 	Morgen eind ochtend 
hoop ik op to leveren. Wellicht goed dat wij dan voor de staf nog eea afstemmen 
vwb inwinning. 

27-02-18 13:46 - 
; zit in jullie mai . Groet. 

 

: Mensen, het informatierapport voor zometeen 

  

01-03-18 13:33 - 	 voor de 18e wordt 

04-03-18 09:40 - 
180318. 

Niet vergeten: morgen 15.00 uur JHL 2e staf demo 

04-03-18 09:43 - 	 : 8111111 komt voor mij. 411111weet dat al. Ik heb 
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WhatsApp-chat met SGBO Staf 4.txt 
een werkgroep en een stuurgroep overleg staan. 

04-03-18 09:44 - 	 : 1k zie overigens dat IIIID niet in deze groep staat 
als Hopex 

04-03-18 10:01 - 	 heeft 	 toegevoegd 

04-03-18 10:23 - 	 Kan het zijn dat ik ookIIIIIIIIniet zie in 
deze groep? 

04-03-18 10:25 - 	 : Kan maar 	weet het en ga hem toevoegen 

04-03-18 10:25 - 	 heeft 	 van toegevoegd 

04-03-18 10:26 - 

04-03-18 15:58 - 	 neemt over van 1111111 (die nu al met 
verlof is) 

04-03-18 18:01 - : Svp 	 toevoegen. 
(111 zijn volledig!!!!!!!!!!!!".1110 nodig stemmen wig ge3n af. 

04-03-18 18:04 - 	 : Kan je ook 	 toevoegen. 

04-03-18 18:04 - 	 : Doe ik morgenochtend allemaal 

04-03-18 18:22 - 	 : En 

05-03-18 06:27 - 	 heeft 
toegevoegd 

05-03-18 06:28 - 	 Vandaag 15.00 uur staf SGBO ruimte JHL. 

05-03-18 12:48 - 	 : Dank 	 komt. 

en 

en= 

06-03-18 07:17 - 	 Hoi 
gisteren mailen. Dank is groot gr 

allemaal graag je P en M aanvragen nav de staf 

06-03-18 07:47 - 	 Voor de hopex nog bijzonderheden? 

06-03-18 07:59 - 	 : Nee 

06-03-18 08:11 - 	 : Dank je 

06-03-18 14:38 - heeft 	 toegevoegd 

15-03-18 18:56 - 	 : Beste allemaal, mbt as zondag het volgende. 
Thierry Baudet gaat rondvaart over de grachten maken. 13.00 tot 16.00 uur. 
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WhatsApp-chat met SGBO Staf 4.txt 
Start/einde Oosterdok. Route flexibel. 

Boot in kleuren FvD. lx DKDB gaat mee o de boot en lx 
op kade. Geen campagne op wal. Ik sta in contact DKDB en TBB. 	gesproken. 
wig gaan bekijken of 

we een volgboot kunnen regelen vanuit water/havens. Met 
een lijntje naar uck. Als ik morgen meer weet, laat ik het jullie weten. Ik 
overleg 	 hij lijntje met 

boot erbij kan hebben. zo niet, dan kom ik uiteraard in 
dienst. zie mail welke ik zo doormail. 

15-03-18 19:05 - 	 : Dank je 

15-03-18 19:21 - 	 bel je mij morgen zodra je meer 
weet? 

15-03-18 19:21 - 	 : uiteraard. 

15-03-18 19:22 - 

15-03-18 19:29 - 
	 Dank voor info 

16-03-18 18:21 - MIMM1111.11111: Na beraad met AC, hoha en hin kom ik ook 
zondag in dienst. Als intermediair voor DKDB ivm vaartocht Baudet. Mocht ik voor 
die tijd onder de tram lopen, wel belangrijke 

nummers in mail naar AC, hoha en hin gezet. Mocht er 
lets voor zondag zijn qua hbb, bel gerust. 

16-03-18 18:25 - 	 : Aan allen: ik merk dat niet alle knoppen in de 
diverse mails wor en meegenomen ik vind daliarsoonlijk ongewenst en zet mij 
ieder geval op informatie achterstand. Gr 

16-03-18 18:25 - 	 Laatste inforapp zit in jullie mail. Bel 
mij gerust ook.. 

16-03-18 18:31 - 	 Ik lees als slapende cel wel mee hoor. Alvast 
fijn weekend. 

16-03-18 18:43 - 	 Contactgroep voor onze staf naar jullie 
9emaild. Kopieren en plakken naar contactpersonen in outlook. Voortaan in lx 
iedereen mailen. 

16-03-18 18:45 - 

16-03-18 18:50 - 	 : We hebben als staf wel wat evaluatiepunten 
n.m.m. Is wat mij betreft voor na zondag. 

16-03-18 20:44 - 	 Of op zondag, als het rustig blijft 

17-03-18 23:18 - 	 : Laatste bericht van 
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17-03-18 23:20 
whatsA 

- 
-chat met SGBO staf 4.txt 

18-03-18 00:31 - : 

18-03-18 13:17 -111=1 : <Media weggelaten> 

18-03-18 13:18 - <Media weggelaten> 

18-03-18 13:18 -11 11111 <Media weggelaten> 
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