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Van: Free Saddik [free.saddikggmail.com] 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2011 16:14 
Aan: Operationele Zaken Haaglanden 
Onderwerp: Aanvraag demonstratie 

Vermeld in uw fax of e-mail het volgende: 

9 naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

9 het doel van de demonstratie 

Om het onrecht en de geweldadige ingreep in de Marokaanse gevangenis te Sale te veroordelen. Wij 
verwerpen de bestorming, het doden, het verwonden en het illegaal opsluiten van mensen en het 
martelen van hen tijdens deze aanval. Daarbij willen wij de hagenees Saddik Sba.a (die in deze 
gevangenis gedetineerd is) onder de aandacht brengen en de Nederlandse staat verzoeken een 
onafhankelijk onderzoek in te stellen over zijn situatie en waarop hij uit Nederland aan de 
Marokaanse inlichtingen diensten is overhandigd. 

o de hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muzlek 
enzovoorts) 

Vlaggen, spandoeken, overhandigen petitie aan ambasadeur van Marokko tevens een digitale petitie 
versturen naar de ambasadeur van Nederland in Rabat. 

e de datum, tijdstip van de start en het einde van de demonstratie 

Zaterdag 21 Mei. 13.00 uur - 16.00 uur 

e de plaats waar u start en eindigt en de route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route gaat 
lopen) 

• het aantal deelnemers 

Plus minus 50 personen 

• de manier waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de fiets of auto 

Lopend 

o de maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed te laten verlopen 

Duidelijke voorsohiften stellen, per 10 man 1 toezichthouder aanstellen. Welke misstand dan ook 
verwerpen, in woord en daad. Duidelijke afspraken met de aangestelde gezagdragexs (politie etc.) 

Voor het geval dit nieuws jullie niet heeft gehaald: 

Al jazeera heeft een bulletin uitgezonden waarin zij de gevangen live hebben geinterviewd: 
- http://www.youtube.com/watch?v=guWik51XaLU8cfeature=player embedded 

Andere die er sinds begin aandacht aan geven: 

• . v-1 • 	I .re nn 111 11,11r 
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- http://www.voutubecom/user/Onenote 
-• ou .corhtgja g, 
- Argos (vpro) Is In samenwerldng met ons bezig een radio programme aan deze Iseu te wUden. 

Team Free Saddik 

Alle informatie over 'de zaak Saddik' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meer 
informatie willen inwinnen verzoeken wij te mailen. Neem geen informatie van derden aan, verifieer 
dit bij ons. 

o 	Intenetpagina: In de mask, inshaAllah. 

• 	

Mail: free.saddik@gmailcom 

o 	You-tube: http://vvww.voutube.corniuser/0nenote 

• 	

Facebook: Saddik Free 
o Twitter: @FreeSaddik 

o Telefoon : Opvragen via mail 

Team Free Saddik is een initiatief van vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik 
die gerechtigheid went voor iedereen. 

• • n 	 - --1 0"4-1-41rres‘ ThrIlrlf1T0TI7 TT/ fIRTTIPt Filpq117 	10.411 -201 5 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITtEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belljden van godsdlenst of levensovertulging. 

Op grond van artlkel 2:3 van de Algemene PolitieverordenIng voor Den Haag 2009, client de 
organisator van een op een openbare pleats to houden manifestatle als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiglng van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichtingt 

OrganIsator 

aw
Free Saddik • 

Telefoon/111W Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestant, 
Doel van de manifestatie 

Datum/tiJd aanvang manifestatie 
Datum/tljd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bijzonderheden: 
MIddelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal een penile aangeboden worden aan 
VervoermIddelen 

: Aandacht vragen voor de gewelddadige Ingreep in 
de Marokkaanse gevangenis te Sale. 

: 21-05-2011 13:00 uur 
: 21-05-2011 16:00 uur 
: 50 

: Vlaggen, spandoeken. 
: nvt 
: Oranjestraat, ambassade van Marokko. 
: Ambassadeur van Marokko. 
: Elgen vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelljk verloop van de manifestatle to 
bevorderen: 

>De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen In de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

>Er zullen gees wegen en/of kruIsIngen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de polite In het being van de openbare orde en/of vellIgheld worden strlkt 
nageleefd. 

>De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
Net discriminerend, beledigend of oprulend zijn. 



>Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterklng, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politle bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

>De in- en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgerulmd. 

Datum 20 mei 2011 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operatlonele Zaken 

Beslult tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

laden u het nlet eens bent met het beslult waerin de burgemeester voorschriften en beperkingen deft 
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschtift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 30-1-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen beslult 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij Ondermanciaat piv.-Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Soul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



ToelichtIng procedure kennisgeving en bevestiging vergadering of betoging 

KennisstevInct 
De gemeente Den Haag is een stall die door de aanwezigheld van parlement, mlnIsteries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel is van openbare manlfestatles varierend in 
omvang. Voor een goad verloop van al daze demonstrates moeten organisaties als gemeente, polite 
en vervoersbedrgven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk vc5Or de openbare aankondiging van daze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat daze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schrlftehjke kennisgeving staan In leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstrate wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

beeindlging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstrate 
g. door de organisator zelf to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gerlcht aan: 

Politle Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inievering vermeld, 
waama een kopie wort overhandigd of gezonden aan degene die de kennlsgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken to Informeren, de demonstrate goed te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld te geven zich op de demonstratie voor to bereiden, Is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met polite 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoOrdineerd warden. 

Bevestiang 
Naar aanielding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met polite 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de polite aangegeven welke aigemene richtlijnen golden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordeliJk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Daze richtignen en afspraken worden door de polite schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanlelding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, In het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organlsatoren stellen. Het gaat bier om, bgvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Doze voorschriften 
en beperkingen warden de organisator eveneens schriftellJk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden In het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Oak hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar eft beroep 
Indfen u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrljving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indian u bezwaar heeft ingediend en Indian, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hlertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorloplge Voorzleningen 
Postbus 20302 -
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht, 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schrlftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschrfften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene tic/NI/nen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De polltie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het Is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manIfestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol blj zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politfe treedt in leder geval op Indian sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, ornvang of 
tijdsduur yen de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheid kan zlchtbaar aanwezig zljn. 
f. De manifestatle kan in ieder geval worden begIndigd indien de organisatle niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en krulsingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 21-05-2011 

Journaal 

23-05-2011 07:32 - siniammift0 pen bare Orde 

De demonstrate betrof 'Tree Sedate, in tofaal waren er 15 deelnemers. woordvoerder van de 
groep betrof dhr. dismowelke ook traditioneel was gekleed. De deelnemers kwamen in 
voertuigen (auto, scooters en fiets) ter plaatse. Zij hadden diverse spandoeken bij zich. De 
verschiliende teksten op de sPandoeken heb ik laten vertalen. De teksten betroffen: 

1: Wie is de echte terrorist? 

2: wat heeft Saddik SBAA gedaan, dat jullie hem martelen en gevangen nemen? 

3: Gevangenis Tumarel (fonetisch). VVaarom? 

4: Waar is Saddik? 

Er was ook een zwart spanddoek bij. Hier stond de volgende tekst op: "Er is geen andere.god dan 
Allah. Allah is groor. 

0 

 

De demonstrate verilep zeer geordend en de organisator was goad aan to spreken. Er waren twee 
joumalisten ter pleats, die diverse Intervieuws hebben afgenomen. 

Tijclens 
de demo waren Ongeveer een drietal personen,=.  Iniddre 6 	art,-hbrk g 4 t: 	dekt. Na 

.. 	., 

de derno hadden ze de bedekkIng of gedaan. 
drif ljdens de demo werd er ook een ge ed ingelast. Er is geen petitie aangeboden echter 
we een tweetal pamfietten, welke in de brievenbus van de ambassade zljn gedeponeerd. 

0 

   

Het pamflet welke door de demonstranten werden ultgedeeld, heb ik op bureau van_ 	--; 
gedeponeerd. In het pamflet werd verwezen naar de volgende sites 

www.behind-bars.net en free.saddIk@gmail.com. 



e,. 

e, 
1 

e. 

De actie groep is tevens te volgen op Twitter, facebook en Yotube. 

Demonstratie werd om 16.00 uur beelndigd. Demonstranten bleven daarna gezamenlijk napraten. 
Rond 17.50 uur was ledereen weg. 

Mvgr 

Bureau Jan hendrikstraat. 

20-05-2011 10:57 - 11111111111111111111/1111., Operatlonele Zaken 
111111.1111.  Kennisgeving gefaxt onder groep 4 naar 0  

2045-2011 10:56 	 Operationele Zaken 
Gesprek gehad met organisatie in bljzijn van limmopen alwom. 
Afspraken doorgenomen. 
kennisgeving opgemaakt en getekend 

20-05-2011 09:03 - 41111.11.11111111111., Diplomatic FrontOffice B.O.B. 
Amb kgg varamisiiierairummi) het voomemen van de ;or cm em petffie aan te bieden. 111110.111. 

19-05-2011 15:49 - 	 Operationele Zaken 

C 

Lupa's besteld en zullen worden afgeleverd aan B12. 

19-05-2011 11:14 - giummes, Operationele Zaken 
Gesprek met organisatie zai plaatsvinden op vrljdag 20/5 te 10.00 uur aan het HB. 

17-05-2011 16:37 4111111111M111101111110 Operatlonele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

17-06-2011 16:35 - .1.111111111111111111111.1110 
Gebeurtenis registratle aangemaakt. 	. 
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Van: Free Saddik [free.saddik@gmail.comi 
Verzonden: donderdag 9 juni 2011 0:03 
Aan: Operationele Zaken Haaglanden 
Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 
Hallo, 

Bij deze willen wij toestemming vragen voor een protest actie. 

naam, adres, telefoonnummer en eventueei faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

Organlsatle: Team Free Saddek 

het doel van de demonstratie 

Wij elsen onmfddellijke stuiting van de at Tamaarah martelcomplexigevangenis, to Rabat. 

de hulpmiddelen die u wilt gebruiken blj uw demonstratie (viaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 

Viaggen, Spandoeken en foto's. 

de datum, tijdstip van de start en het einde van de demonstratie 

18 Juni 2011, van 13.00 uur tot 18.00 uur 

de pleats waar u start en eindigt en de route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route gaat lopen) 

Geen route lopenl 
Marokkaanse ambasade 
Oranjestraat 9 
2514 JB 's-Gravenhage 

het aantal deelnemers 

Maxlmaal 50 man. 

de manier waarop de deelnemers meedoen, bljvoorbeeld lopend of met de flets of auto 

Staand. 

de maatregelen die u zeif neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

Duidelijke reglement opstellen. Ordehouders aanstellen en goed overleggen met de 
verantwoordelijke. 

Team Free Saddik 

www.behind-bars.net 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002239090847 
www.youtube.com/user/prisonersbehindbars 
@FreeSaddik 
Telefoon: opvragen via mail 

Alle informatie over 'de zaak Saddik' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meet 
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informatie willen inwinnen verzoeken wi to mailen. Neem geen informatie van derden aan, venfieer 
dit bij ons. 

Team Free Saddik is een initiatiefvan vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik die 
gerechtigheidwenst voor tedereen. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdlenst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belljden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondlgIng van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schrifteiljk In kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organisator 
Team Free Saddik 

41111111111. 

Telefoon: 	Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie : Aandacht vragen voor de gevangenls In Rabat 
Datumltijd aanvang manifestatie : 18-06-2011 13:00 uur 
Datum/tijd beeindiging manifestatie : 18-06-2011 16:00 uur 
Aantal te verwachten deelnemers : 50 

Bijzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 	: Vlaggen, spandoeken, muziek, foto's. 
Route 
Verzamelplaats 	 OranJestraat 9, ambassade van Marokko. 
Er zal geen petItle aangeboden worden 
Vervoerrniddelen 	 : Elgen vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

>De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedlenst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig to laten verlopen: 

>Er zullen geen wegen en/of kruisIngen of splltsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 

>De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discrimlnerend, beledigend of oprulend zijn. 

>Indien gebrulk wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 



>De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgerulmd. 

Datum 17 juni 2011 

Namens de organisatie 
Politie Haaglanden 
Operationele Zaken 

   

Besluit tot het stellen van voorschrlften en beperkingen of verbod. 

Indian u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorsohriften en beperkingen stelt 
of de manifestetle verbledt, kunt u hlertegen een bezwaarschrlft indienen. Zia de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bIJ ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (13IJ ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekacfres 	Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichting procedure kennisgeving bevesti • versradering of betoging  

Kenniscievinq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheld van parlement, ministeries, 
ambassades en intemationale instelling vaak het toneel Is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstratfes moeten organisaties els gemeente, politie 
en vervoersbeddiven tai van verkeerstechnlsche en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelljk voor de openbare aankondlgIng van deze vergadering of betogIng en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schrillelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftelljke kennisgeving staan In ceder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
a de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindlging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschallg en Bljzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
viraerna een kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gait Van Zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te berelden, is het echter gewenst 
om In een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, wear deze maatregelen gecoOrdlneerd warden. 

Bevestlaina 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten warden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de polite schrlftelljk aan degene 
die de kenntsgevIng heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleidIng is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, In het belang 
van het verkeer en ter bestriklIng of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bilvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de sarnenstellIng en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkIngen worden de organisator eveneens schrlftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hlervan wordt schrlftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en berm 
Inclien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indlenen. Bit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Blj het bezwaarschrlft voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingedlend en indlen, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige VoorzlenIngen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekenIng 
c. een omschrijving van het bestult waartegen het verzoek is gericht 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgen omen. 

Alciemene richt/linen  
De volgende richtlljnen golden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De polite treedt op bij constatering van strafbare felten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het Is de organIsatle of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manIfestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organIsatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manffestatie geen alcohol blj zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt In leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrlJven of Instellingen, en het door aard, omvang of 
tljdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manlfestatie kart In leder geval worden beelndlgd indlen de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manIfestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



Van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig geweest ter begeleicling van de manifestatie "Team Free Saddik" 
onder !siding van 	De manifestatie Is In goede orde verlopen en eindigde zoals in de 
vergunning aangeoeVen to 16,00 uur. 

Totaal waren er 23 	0 

O 

W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 18-06-2011 

Journaal 

20.06-2011 10:58- 	Open bare Orde 
Mutatienr: 2011128399 

Er was een n.m.m. a ooriljk tie g fonee tuk" waarin men demonstreerde hoe de gevangenen In 
Marokko zouden warden mishandeld de vertoning duurde rulm 15 minuten waarbij men Ilet zien hoe 
spijkers in knieen werden gesiagen en gevangenen geschopt en gesiagen werden. 
Hierover contact gehad m 	 en de situatie ulteengezet. 
Buiten mijn waamerning zou e een Incident hebben plaatsgevonden met omstanders die reageerden 
op het "toneelstuk". De omstanders zouden door een van de aanwezIge demonstranten behoorlijk 
mondeling zijn bedreigd. 
De demonstranten begaven zich regelmatig op de rijbaan waarbij overigens het verkeer niet echt ward 
gehlnderd maar ook in de toekomst niet wenselijk Is. 
Een aantal demonstranten waren voorzien van volledige gezichts bedekkIng en derhalve niet 
herkenbaar van 3 van hen de gegevens genoteerd. 

Aanvulling 
Nav van genoernde demo gestuurd naar Noordelnde voor een bedreiging. SO zou de DE-wInkel zijn 
ingevlucht 
Tp werden wij aangesproken door een rnevrouW en de bedreigde, 	geboren 
411111111111111PteilliglIDDeze zou door enkelen van de demonstfatitehIljn bedreigd. Een 
van en zou hebben gevraagd wat hlJ bij de demo deed en dat hij zeker werkte bij de ambassade van 
Marokko? Daama zou hij ultgescholden zijn en zou er gezegd zijn dat hij dood Icon. 
Gezien het verloop van de demo denken wlj dat het SO zich bedreigd heeft gevoeld nav het 
toneelstukJe van de demonstranten. SO wel als betrokkene Ingevoerd in registratie. 

17-06-2011 13:27 - 	 Operationele Zaken 
Kennisgeving gefaxt onder groep 4 near' 

17-06-2011 13:24 - 	Operationele Zaken 
Gesprek gevoerd met organisatie kennisgeveing opgemaakt en getekend. 
geen bljzonderheden 

17-06-2011 11:15 asimmeame, Diplomatic FrontOffice / B.O.B. 
Ambassade van Marokko kgg van demo 

09-06-2011 08:08 iimMillaill1111111111 Operationele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

09-06-2011 08:04 -11111/11Mallaila 
GebeurtenIs registratie aangemaakt. 



POLITIE BAAOLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN BENDRIKSTRAAT 
MIJKHORO JAN HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011128399-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : woenadag 29 juni 2011 

Hoofdinoident 
Registratienummer 
HKS,-nummer 
Titel 
Projectcode 
Maatschappelijke kiasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Pleats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

Betrokken pereonen 
Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren in 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode pleats 
GBA-nummer 
TelefOonnUmmer 
Rol 

Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 

: 2011128399 
: PL1512.512.2011.3863 
: Demo Team Free Saddik 

: Overigedilidten openbare orde 
: zaterdag 18 juni 2011 te 13.00 uur 
: Tussen zaterdag 18 juni 2011 te 13.00 
uur en zaterdag 18 juni 2011 te 16.00 
uur 

: Oranjestraat 9, 2514 JB, 's-Gravenhage 
: Openbare weg/-water 
: 4.1111011101111M, Handhaving Ploeg 
3 Katnebeek, POlitie Haaglanden 

,Wijkzorg Jan 
Bendrikstraatr 	Haaglanden 

Handhaving Ploeg 7 
arnebeell aaglanden 
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: Helder 

Registratienummer PL1512 2011128399-1 

Nationaliteiten 
Adzes 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 

Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteiten 
Adres 
Postcode pleats 
GBA-nummer 
Rol 

Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren 

: Nederlandse en Marokkaanse 
: gisimiallip 

1=1111111111111  . 	' 
: Getuige 

: Man 
: amp 
: Nederlandse en Pakistaanse 

: Getuige 

Geboorteplaats/land 	: 	'411111.111.11.1111110 
Geslacht 	 : Man 
Burgerservicenummer 
Nationaliteiten 	 : Nederlandse en Marokkaanse 
Adres 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 

Toelaohting bij incident 
Van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig gewedat ter begeleiding van de 
manifestatie "Team Free Saddik" onder leiding vanillin.. De 
manifestatie is in goede orde verlopen en eindigde zoals in de 
vergunning aangegeven to 16.00 uur. 

waren er 23 demonstranten 

Er was een 	behoorlijk heftig "toneelstuk" waarin men 
demonstreerde hoe de gevangenen in Marokko zouden worden mishandeld de 
vertoning duurde ruim 15 minuten waarbij men liet zien hoe spijkers in 
knieen werden geslagen en gevangenen geschopt en geslagen warden. 
Hierover contact gehad met 	en de situatie 
uiteengezet. 
Buiten mijn waarneming zou er een incident hebben plaatsgevonden met 
omstanders die reageerden op het "toneelstuk". De omstanders zouden 
door een van de aanwezige demonstranten behoorlijk mondeling zijn 
bedreigd. 
De demonstranten begaven zich regelmatig op de rijbaan waarbij 
overigens het verkeer niet echt werd gehinderd wear ook in de toekomst 
niet wenselijk is. 
Een aantal demonstranten waren voorzien van volledige gezichts 

Form.nr: 1165252 - FOMUTRA 	- Bled 2 
LFN112.0.2 



Registratienummer PL1512 2011128399-1.  

bedekking en derhalve niet herkenbaar van 3 van hen de gegevens 
genoteerd. 
Men was voorzien van spandoeken met de volgende opschriften in de 
Arabische taal, vertaald door 

"Waarom Tamara" 
"Islam is de oplossing" 
"Ze hebben onze wereld verpest" 
"Wie is de werkelijke terrorist" 
"bevrijd de krijgsgevangenen" 
"Er is niets enders dan allah" 
"Wat heeft ze gedaan dat jullie haar martelen en gevangen houden" 

Aanvulling  
Nav van genoemde demo gestuurd near Noordeinde voor een bedreiging. SO 
zou de DE-winkel zijn ingevlucht. 
Tp werden wij aangesproken door een mevrouw en de bedreigde, 

4111111111.1111b, geboren 411111,1111111, te411111111111. Deze zou oor 
enkelen van de demonstranten zijn bedreigd. Een van heUzou hebben 
gevraagd wat hij bij de demo deed en dat hij zeker werkte bij de 
ambassade van Marokko? Daarna zou hij uitgescholden zijn en zou er 
gezegd zijn dat hij dood kon. 
Gezien het verloop van de demo denken wij dat het SO zich bedreigd 
heeft gevoeld nav het toneelstukje van de demonstranten. SO wel als 
betrokkene ingevoerd in registratie. 
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Page 1 of 1 

41111111111111lB 

Van: 	Free Saddek [free.saddlk@gmall.cornj 
Verzonden: zondag 10 jull 2011 12:23 
Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden; free.saddik©gmaii.com 
Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 
4111■11111 

WM/NM/W/6 
MMWM/11 
OMMINI 

Het doel van de demonstratie 
- Met als Mel: "Het nakomen van de beloftes en afspraken van 25 maart tom de gevangenen In Marokko" 

De hulprnicidelen die u wilt gebruiken blJ uw demonstratie (viaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 
- Luldspreker, spandoeken, flyers, viaggen 

De datum, tljdstip van de start en het sin de van de demonstratie 
- Aanstaande zaterdag 16 Jun. Van 13.00 uur tot 16.30 uur 

De pleats waar u start en eindlgt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 50 personen 

De manier waarop de deelnemers meedoen, btjvoorbeetd lopend of met de fiets of auto 

- Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

- Tien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communlcatie onderhouden met de aanwezlge politie, 
voor de protest gezamenliJk regels doomemen. 

Team Free Saddek 

website: www.behlnd-bars.net 
Facebook: http://www.facebook.com/Free.Saddek.Sbaa 

Youtube: http:(1www.youtube.com/user/prisonersbehindbars 
Twitter. http://twitter.comlafreesaddlk 

Telefoon: Opvragen via mall 

Alle informatie over 'de zaak Saddele tnag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meer 
informatie willen inwinnen verzoeken wij to maiden. Neem geen informatie van derden aan, vereer 
dit bij ons. 

Team Free Saddek is een initiatief van vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik die 
gerechtigheid wenst voor iedereen. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORNIULIER 

Schriftelljke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdlenst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Polltdeverordening voor Den Haag 2009, client de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis to stellen. 

Lees ook de toefichtingl 

Organisator 
Team Free Saddik 

411.0111110  

TelefoonSMIROTelefoon: Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

BiJzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Aandacht vragen voor de gemaakte afspraken op 
25 maart 2011 m.b.t. de gevangenen in marokko. 

: 16-07-2011 13:30 uur 
: 16-07-2011 16:30 uur 
: 50 

: LuidsPreker, spandoeken, flyers, vlaggen. 
: n.v.t 
: Oranjestraat 9, Ambassade van Marokko. 

: eigen vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene rIchtiljnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden gebbkkeerd. 

- De demonstratie locatle zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheld worden strikt 
nageleefd. 

- De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. 

Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij 
toegankelijk blijven. 



- De organisatie ziet er op toe dat personen die deelnemen aan de demonstratie geen 
gezichtsbedekking dragen. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgerulmd. 

- De organ isatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratle. 

- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van minimaa110% van het aantal 
deeinemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoove van de politie. 

Datum 	  
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Bestuft tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

laden u het niet eons bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestatfe verbledt, kunt u hiertegen een bezwaarschrif t Indienen. Zie de toefichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(blj ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (blj ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 4242832 
Bezoekadres 	; Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichting procedure kennisgeving en beyestlging vergadering of beto in 

Kennisgevinq 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheld van parlement, ministerles, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel Is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van at deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, colitis 
en vervoersbedrljven tai van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk v6Or de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennIsgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

beelndigIng 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zelf to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Polite Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inievering vermeld, 
waama een kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de ken nisgeving heeft gedaan. 
Ofri u goed over de gang van zaken to informeren, de demonstratie goed to laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld to geven zich op de demonstratie voor to bereiden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoOrdineerd worden. 

Bevestipinq 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met pollee 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken warden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indlen daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, In het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheld van de eigen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Doze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de beschermIng van de gezondheld, het belang van het verkeer en de bestrijdIng of 
voorkoming van wanordelijkheden In het geding Is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Oak hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en hero%) 
Indien LI het Wet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hlertegen een bezwaarschrift indlenen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrlft wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a, 	de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrljving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriffelike bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft Ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onvendlde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hlertoe richt LI aan: 

Arrondlssementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2600 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het beslult waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Akernene richt/I/nen 
De volgende richtlijnen golden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die In de gemeente Den Haag warden georganiseerd: 
a. De politic) treedt op blj constatering van strafbare felten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatle dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol blj zich dragon 

en/of gebrulken. 
d. De politie treedt in leder geval op indien sprake Is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheldsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheld ken zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie ken In leder geval warden beeindigd indien de organisatle niet In staat Is de 

orde to handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen goon stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en krtrisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 
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PLAN VAN AANPAK 

EMONSTRATIE 
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t ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING 

Op 25 maart 2011 zljn er in Marokko met de regetIng afspraken gemaakt over de behandeling van 
gevangenen In Marokkaanse gevangenissen. Doze afspraken zouden niet worden uitgevoerd. 
De groepering 'Team Free Saddek' heeft al vaker een mantfestatie gehouden voor de Marokkaanse 
ambassade, waarblj de gevangene Saddik symbool stand. 

Deelnemers aan de manlfestatie zulen zich aan de overzljde van de ambassade op het trottoir opstellen. Zij 
zullen gebruik maken van een luidspreker, spandoeken, flyers en viaggen. 

Ordedienst 
De organisatle zal een elgen ordedlenst samenstellen. Het aantal laden van de ordedlenst za110% zijn van 
de aanwezigen. Zij zullen in le Instantie zorg dragen voor een ongestoorde manIfestatie. 
Zij zullen herkenbaar zljn aan een witte band om de arm. 

Vervoer deelnemers 
De deelnemers komen met het openbaar cq elgen vervoer naar Den Haag. 

De organisatie verwacht ongeveer 50 deelnemers. 

1.2 SFEERBEELD EN RISICOFACTOREN 

s or dens die manifestatie een snort toneelstuk opgevoerd van ongeveer 15 minuten, waarblj men Het 
zien hoe er spijkers in knleen van gevangenen werden geslagen en waarblj gevangenen geschopt en 
geslagen werden. 
Ook 16 er een voorbljganger, van Marokkaanse afkomst, bulten het zIcht van de polltie, bedreigd. Deze 
voorbljganger heeft deelnemers aangesproken, kennelljk op de inhoud an het toneelstuk. De voorbijganger 
is achtervolgd, totdat hiJ een winkel is Ingevlucht Deze persoon heeft overigens van dit felt geen aanglfte 
gedaan. 

Een aantal deelnemers lip met gezichtsbedekking, van sommigen zljn de gegevens genoteerd. 

In het gesprek met de organisator van de mantfestatie, Is besproken dat gezIchtsbedekkIng middels by sjaals 
en blvakmutsen niet is toegestaan. Volgens de organisator droegen deelnemers dit, omdat ziJ bang zijn voor 
represaIlles als zij weer naar Marokko gaan. De organisator heeft aangegeven dat er dan creatief mee zal 
worden omgegaan, mogelijk In de vonn van schmlnk. 
Verder Is er met de organlsator ook gesproken over het toneelstuk en de mogelifke bedreiglng. Het opvoeren 
van een soortgelijk toneelstuk zal niet worden toegestaan. 

1.3 aandachtelocaties 

• Blnnenstad (kernwInkelgebled Den Haag) 
O WInkelgebled Hofkvvartier (Noordeinde eo) 
O Bfnnenhof 
O Eerste Kamer 
O Tweede Kamer 
• Mein 
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2. OVERZICHT COMMANDANTEN 

Adjunct Directeur: 1111111.1. 
Operationele Zaken:0111111111111/1 
Operationeel Commandant: 
Commandant Paraat Peioton : @@©@(§@ 

3. BELEIDSZAKEN EN TAAKOPDRACHT 

3.1 UITGANGSPUNTEN DRIEHOEK DEN HAAG 

De door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag geformuleerde beleldskaders vormen de kaders 
voor het draalboek en de plannen van aanpak. Het uitgangspunt bit de samenstelling en coOrdinatie van het 
maatregelenpakket is een ongestoord verloop van de manifestatie. 

• De manifestatie dient zo rustig en ordeltik mogelljk te verlopen. 
• Organisatie voorziet in de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg met Operationele Zaken van 

Pantie Haagianden en die weergegeven zijn op het kennisgevingformulier 

3.2 TOLERANTIEGRENZEN 

De politie treedt in leder geval op als er sprake is van: 
• blokkades van doorgaande wegen, openbare gebouwen en/of diplomatieke vestigingen; 
• direct gevaar voor personen of goederen; 
• het door aard, omvang of tildsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden; 
• dat de deelnemers in een demonstratieve tocht door Den Haag gaan !open; 
• het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.; 
• strafbare feften waarop voorlopige hechtenls is toegelaten: 
• overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie; 
• maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals: 

• discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeidingen; 
• belediging 
• radidtItCheleuzen - 

• bedreiging via woord of afbeeiding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan 	") 
• aanzetten tot geweld tegen personen of goederen. 
• het dragen van gezichtsbedekking. 
• het opvoeren van een toneelstuk, vergelijkbaar met het toneelstuk van zaterdag 18-6-2011. 
• het zich op de rUbaan bevinden van deelnemers. 

De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen to worden tegen het effect op de openbare orde 
ervan. Net polltleoptreden !can eventueel tijdelljk warden uitgesteld indlen gevaar voor escalatie aanwezig is 
of Indian door optreden de velligheid van personeel of derden gevaar leapt. Het politieoptreden dient zoveel 
mogelijk een de-escalerend karakter te dragon. 
In het geval van optreden tegen de gezichtsbedekking dient to warden opgemerkt dat er alleen zal worden 
opgetreden tegen felten die strafbaar Ain gesteld (schminkk of het dragen van nikaabs Is toegestaan). 

3.3 FASERING 

 

- 

     

       

       

       

De polit e za a jd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag. 
Het beleld is erop gericht in een zo vroeg rnogelijk stadium to komen tot isolering en aanhouden van de 
ordeverstoorders op basis van strafrechtartikelen (inclusief APV). Als dit door omstandIgheden niet of niet 
voldoende mogelljk is, zal emaar gestreefd worden groepen bezoekers van bepaalde plaatsen to verwljderen 
of te verspreiden. 
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3.4 GEWELDSGEBRUIK 

Geweldsgebrulk In groepsverband door politie-eenheden geschiedt slechts na overleg met de operatic:meet 
commandant en onder hear leiding. In noodsituatles Is IndIvIdueel geweidsgebrulk toegestaan. Dit client zo 
spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd to worden aan de operatIoneel commandant. Toepassing van 
geweld geschiedt conform de geweldsbepalingen. 

4. AFSPRAKEN MET DE ORGANISATIE 

Met de organisatie zljn afspraken gemaakt Deze zijn door ploeg Operationele Zaken vastgelegd in het 
kennisgevingformuller. 

O De elgen herkenbare ordedlenst wordt door de organisatie gesteld op 10% van het totaal aantat 
deelnemers. Deze warden aangestuurd door een lid van de organisatie. 

• 	

De toegang tot gebouwen mag Met warden geblokkeerd. 
O 	Na afloop draagt de organisatie er zorg voor dat de locatie schoon wordt opgeteverd. 

• 	

Door organisatie levert en tijdlijn aan van de activitelten. 

• 	

Eventuele ultgedeelde en zwervende flyers warden opgerulmd en het de Oranjestraat wordt schoon 
achtergelaten. 

o Indien het aantal demonstranten huger of beduidend lager wordt zal de organIsatie dit tijdig kenbaar 
maken 

4.1 AANSPREEKPUNT ORGANISATIE 

4111111111111=1 	!MI* 

4.2 AFSPRAKEN MET PARTNERS 

Niet van toepassing. 

5. BESCHRIJVING SCENARIO'S 

ni 
t:1 



0 

6. IN TE ZETTEN EENHEDEN 

1. TAKEN PER ENHEID 



0 

AIle eenheden 
Het dienstverband van een leder wordt niet eerder bedindigd dan na voldaan to hebben aan eventuele 
administratieve verplichtingen en na verkregen toestemming door de Operationeel Commandant 

8. HEKKENPLAN 
Niet van toepassing 

9. VERKEERSPLAN 
Met van toepassing 

10. AFSPRAKEN EN AFSTEMMING MET OVERIGE COMMANDANTEN 
Nvt 

11. TIJDLIJN VAN DE MAATREGELEN 

C) Briefing briefingsrulmteeliMIND 	 13,00 uur 
Eenheden operationeel 	 13.30 uur 
Aankomst eerste deelnemers en opstart 	 13:30 uur 
manifestatie Oranjestraat 
Elnde manifestatie Oranjestraat 	 16:30 uur 
De-briefing 	 ?7.?7 uur 

12. VERBINDINGSSCHEMA 
0 Portofoon 411/0/1/11) 
0 GSM protocol Geen middel voor aansturing 

13. MEDIA-REGELINGEN 

Het te woord staan van de pars wordt ultsluitend gedaan door de communicatiemedewerkers van de politie 
Haaglanden. ledereen onthoudt zich van het belemmeren van de pars blJ hear werkzaamheden. Indien er 
twijfel bestaat over de handelingen van de pars, moet eon persvoorlichter ter plaatse gevraagd worden. Er 
wordt near gestreefd om de joumalisten op straat zodanig te begeleiden, dat zowel de politie als de 
organlsatie van hen geen hinder ondervinden. Het telefoonnummer 070-4244930 van de persvoorlichter kan 
aan de joumalisten doorgegeven worden. 

14. JUSTITIELE MAATREGELEN 

Alio aangehouden verdachten gaan naar Bur. 12. Daar is een HOvJ beschikbaar. Vervoer geschledt door de 
eenheden zelf. 
Na einde van de maatregelen is de operationeel commandant van de eenhetd die heeft aangehouden 
verantwoordelijk voor de afwerking van het proces-verbaal ed. door groepsleden. HIJ draagt er zorg voor dat 
dit proces-verbaal wordt afgegeven aan de recherchecoOrdinator. 
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16. GEWONDEN 

Gewonde collega's warden vervoerd naar het ziekenhuis waarbU de keus van 
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische indlcatie. Gewonde collega's en 
demonstranten worden gescheiden vervoerd. Waar mogelyk zullen gewonde collega's en demonstranten 
naar verschillende ziekenhuizen gebracht worden. 
Coliega's die gewond zUn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mall, voorzlen van 
hun gegevens en een korte beschrilving van het incident, to —laten - verzenden naar411110 

Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogelljke Immateriele 
schade tUdens het strafproces. 

Bedrilfsopvang 
lndlen er ernstige caiamitelten ontstaan waarblj de politie direct bU betrokken Is, dan wordt de bedilsopvang 
van gaffe Haaglanden opgeroepen. Indian het vervolgens noodzakelljk Is, warden de diensten van de 
bedrUfsopvang aan collega's direct na beelndiging van het optreden aangeboden. 

16. BRIEFING EN DE-BRIEFING 

Voor het dienstverband zorgt de verantwoordelijke operationeel commandant voor een inhoudelike briefing, 
waarin minimaal het sfeerbeeid, de taakopdracht en de afstemming met andere eenheden wordt besproken. 
Na afloop van leder dienstverband zorgt de verantwoordelijke commandant voor een inhoudAke de-briefing.. 

17. RAPPORTAGE GEWELDSGEBRUIK EN COMMANDANTENEVALUATIE 

Aan het eind van de dienst warden Indian van toepassing geweldsrapportages, evenals een 
commandantenrapportage ten behoeve van de evaluatie opgemaakt. 

18. LOGISTIEK 

Tenue: 
° /111111■111111110 	 0 

Opgemaakt 
Inspecteur van politeliefalp(oc) 

Gezien: 
Commissaris van politieallIMMINIMID 
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BIJLAGE: JurMisch instrumentarium 

Handhaving van de openbare orde 
Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de 
openbare orde. Hij Is bevoegd overtredingen van wettelUke voorschriften die betreicking hebben op de 
openbare orde, to beletten of to beeindigen, waarbij nu zich bedient van de ander zUn gezag staande politie. 
Tevens Is hlj bevoegd bIJ verstoring van de openbare orde of bIj emstige vrees voor het ontstaan daarvan, de 
bevelen te geven die noodzakellik te achten zUn voor de handhaving van de openbare orde. Met toverVeding 
van wettelike voorschriften' worden in dlt verband zowei de formele wet, zoals het Wetboek van Strafrecht, 
als de APV bedoeld. 
Blj optreden ter handhaving of herstel van de openbare orde wordt prImair ultgegaan van de bestaande 
wettelike kaders In het Wetboek van Strafrecht en de Algemeen plaatselUke verordening. 
Naast deze 'gewone' bepalingen beschlkt de burgerneester over een aantal bljzondere bevoegdheden. Deze 
bijzondere bevoegdheden - noodverordeningen, noodbevelen en bestuurlijke ophouding - komen echter pas 
in beeld wanneer de mogelijkheden die de reguliere bepalingen bieden, volledig benut zijn en onvoidoende 
soelaas hebben geboden. 

Wetboek van Strafrecht en StrafvorderIng 
Het Wetboek van Strafrecht bledt in de hiernavolgende arUkelen aanknopingspunten voor strafvorderlijk 
optreden in het kader van de openbare orde: 
• Art 131 Sr 	 °prang 
• Art 137 c Sr 	 Beiedlging van een groep mensen 
• Art. 137 d Sr 	 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld 
• Art. 141Sr 	 OpenlUk geweld 
• Art. 184 Sr 	 Bevel of vordering 
• Art. 185 Sr 	 Belemmering (denk aan de mogelijkheld van art.124 Sv ) 
• Art. 186 Sr 	 Verbod tot samenscholing 
• Art. 261 e.v. Sr 	•Smaadschrift, faster, belediging 
• Art. 285 Sr 	 Bedrelging 
• Art. 300 Sr 	 Mishandeling 
• Art. 350 Sr 	 Vemleling 
• Art. 424 Sr 	 Baldadigheld/straatschenderU 
• Art. 428 Sr 	 Openbare dronkenschap 
• Art. 428 Sr 	 Brandstichting 
• Art. 429 quater Sr. 	Ditcriminatie In beroep 

De Aigemene Plaatsellike Verordening 
De Aigemene plaatselijke verordening bevat een aantal bepalingen tot handhaving van de openbare orde. 
Deze APV-bepaiingen regelen, bljvoorbeeld, een samenscholingsverbod, een verbod op hinderiljk gedrag, 
een verbod op hinderlijk drankgebruik enz. Het navoigende is een opsomming van de in het geval van 
ordeverstoringen toe to passen bepalingen: 
• Art. 2.1.1.1. Samenscholing en ongeregeidheden 
• Art. 2:48 Verbod op de weg alcohol to nuttigen of aangebroken fiessen, bllkjes en 

dergelijke met aicoholhoudende drank blj zich te hebben in door de 
Burgemeester aangewezen gebied 

• Art. 5:34 Vuur stoken 
o Art. 2:49 °veriest bij of in gebouwen 
o Art. 2:73 Gevaariijk gebruiken van vuurwerk 
• Art 2:73A Voorkoming vreugdevuren 
• Art. 2.45 BeschadIgIng plantsoen 
0 Art. 2.47 HinderliJk gedrag op of aan de weg 
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vand 13.30 kwamen de den-is:nisi:tan 
Rond 14.00 kwain organisator alillatp in een rod 
kenteke41111.1110 Voertuig op naam van 
In totaal 11 volwa.ssen deelnemers en 1 kind. 

voorzien van het 

W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 16-07-2011 
Journaal 

17-07-2011 10:38 -11111111111•1111111111111111111. Openbare Orde 
registratie in BVI-lopgemaakt regnr 2011150862 

17-07-2011 10:37 41111811MINIMIM Openbare Orde 

Me e afspraken doorgenomen. Met name over de gezichtsbedekking afgesproken 
dat er gehandhaafd zou gaan worden. Afgesproken dat hij mensen eerst zou aanspreken en 
voor de keuze zou stellen de manifestatie te verlaten, danwel de gezichtsbedekking te 
verwijderen. Hij refereerde nog naar het moeizaam verlopen gesprek met de politie de 
afgelopen week, maar de afspraken waren duidelijk en was nu goed met hem te praten. 

Te 14.10 sloten zich 2 manners aan met volledige gezichtsbedekking. Volgens afspraak heeft 
ze aangesproken en daarna zelf ook de keuzemogelijkheden nog uftgelegd. 

41111111111111.11111111.11111.11111.11111111111111.111111111.11111111111‘ 
411PititaitiMigli■Nb 

Goed contact met de groep, groep was goed aansiardekbaar. 
Er werden leuzen geropen in het arabisch, papier met de teksten is aan het einde van de 
manifestatie ter besclaikking van de politic gesteld. 
Om 16.15 manifestatie beeindigd. De organisatie heeft nog een brief met bij de ambassade 
aangeboden,die ook werd aangenomen. 

Er was een jongetje van ong 4 jaar aanwezig. Vanwege de kou en de regen de organisatie 
aangesproken dat ze daar goed zorg voor moesten dragen, vanwege de kans op onderkoeling. 
Foliedeken ter beschikking gesteld en het kind daarin "gepalct". 

De organisator gaf te kennen dat ze doorgaan met raRnifesteren op deze wijze maar dat ze 
vaker zullen komen. Hij heeft het voomemen uitgesproken dat hij weer een aanvraag gaat 
does voor over 2 weken. 
Aan het einde van de rionifestatei werden de deelnemers bedankt, zo ook de politic. 

14-07-2011 14:39 dougnimMit Diplomatic FrontOffice /13.0.B. 
ambassade kennis gegeven. 

13-07-2011 13:38 -INIMMINIMP, Operationele Zaken 
kennisgeving opgemaakt en fax naa.111111111111111.gestuurd. 	 / 

0 

0 



13-07-2011 13:37 - 	 Operationele Zaken 
Vandaag een gesprek gevoerd met de organisator van de demonstratie Free Saddik voor aanstaande 
zaterdag biJ de ambassade van Marokko van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Dit gesprek verliep niet zonder spanning. 

We hebben hem aangesproken op zaken die de vorige keer niet naar wens zljn verlopen. Zo werd er 
destlJds een toneelstuk opgevoerd die als zeer heftig en aanstootgevend werd ervaren. (martelingen 
werden ultgebeeld e.d.) 

Daamaast is er een bedreiging geweest tegen een persoon die negatief reageerde op dit toneelstuk. 
Van deze bedreiging is geen aangifte bekend maar de wijkagent die toezicht Meld Is er zeker van dat 
deze persoon bedreigd is vanuit de groepering die aan het demonstreren was. 

Ook werd door enkele demonstranten gezichtsbedekking gedragen tijdens de demonstratie. Hiervan 
hebben wij nu gezegd dat dit abs.oluut niet de bedoeling is. In de opgemaakte kennisgeving heb lk hler 
expliciet een zinsnede aan gewijd. 

De reactie van de organisatle op de bedreiging was zeer defensief. De strekking was: bewijs het maar 
en wij ontkennen ledere betrokkenheld. Dit gaf het gesprek een naar tintJe. 

De reactie op de gezichtsbedekking was ook niet meewerkend. Hij gaf aan dat men dit doet omdat 
men bang Is voor represailies vanuit de ambassade rIchting familieleden die in Marokko wonen. Ook 
zou men dan zeif niet meer kunnen afreizen naar Marokko. 

Wij hebben echter wel aangegeven dat, ondanks dat wij het argument begrijpen, demonstreren een 
vrije keuze is maar wel aan deze regeis gebonden is. 

Er wordt nu geen toneelstuk opgevoerd. 

Men verwacht maximaal 30 deelnemers. 

MM. airarbbijgesproken 

11-07-2011 10:27 .41111111111111111111111, Operationele Zaken 
fomiummar  
afspraak met org. en 	voor woensdag as 10.30 uur. 

n verband hiermee organisatie gevraagd om 13.30 uur to when starten. 
r ond met geen probleem. 

11-07-2011 08:31 -411111111111111111111111111111/1111., Operationele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

11-07-2011 08:28 111111111.1111111111111111 
Gebeurtenis regIstratie aangemaakt. 



: Personenauto 

POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
SERVICE & INTARE J HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011150862-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : zondag 17 juli 2011 

: 1 

Begeleiding demonstiatie 
zaterdag 16 juli 2011 te 13.00 uur 
Tussen zaterdag 16 juli 2011 te 13.30 
uur en zaterdag 16 juli 2011 te 16.30 
MIT 

: Oranjestraat 9 OMG, 2514 JB, 
's-Gravenhage 

: Openbare weg/-water 
, Service 

Haaglanden 
 

en ri~straat, Politie 

torrimme, Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Zelfetandige aktie 
Volgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Plaats voorval 

Soort locatie 
Verbalisanten & Intake 

Betrokken motorvoertuig 
Kaartnummer 
Uniek goednummer 
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol 

: Nederland 
: MOO 
: 1111111111111.1. 
AIM 
Betrokken 

Toeliohting bij zelfetandige aktie 
Op zaterdag 16-7-2011 tussen 13.30-16.30 een manifestatie begeleid van 
team Free Saddik, tegenover de Marokkaanse ambassade in de 
Oranjestraat GV. 
Vanaf 13.30 verzamelden de demonstranten zich voor de ambassade. 
Rond 14.00 uur was de organisator, , telnr 
aanwezig. Hij arriveerde in een auto met het kenteken 
Met 
	gesproken en de afspraken die deze week waren 

nogmaals doorgenomen, met name over de gezichtsbedekking van 
demonstranten, die niet was toegestaan en waarop gehandhaafd zou 
worden. 
Rond 14.10 wilden 2 mannen met gezichtsbedekking in de vorm van zgn 
Arafatsjaals, zonnebrillen en petjes zich aansluiten. 

Form.nr: 1223686 - FOMUTRA 	 - Bled 1 	- 
LFN112.0.2 

gemaakt 



Registratienummer PL1512 2011150862-1 

Zoals afgesproken heeft 	ze eerat aangesproken, daarna heb ik, go nog met ze gesproken en ze voor de keuze gesteld om zonder 
gezichtsbedekking deel te nemen of anders de manifestatie te verlaten 
en zich niet in het zicht van de manifestatie te begeven. Zij hebben 
er voor gekozen weg te gaan, dit verliep probleemloos: 

Tijdens de demonstratie wer er gebruik gemaakt van een megafoon 
waardoor het doel van de manifestatie werd uitgelegd. Tevens werden er 
leuzen geroepen in het arabisch. De teksten werden van papier 
afgelezen. Deze zijn door 11111110 aan het einde van de manifestatie 
aan mij ter beschikking gesteld. fariffigiaaliMINMD 

411111111111111111. 

Sfeer tijdens de manifestatie was goed. Organisator en deelnemers 
lieten zich goed aanspreken en hielden zich aan de gemaakte afspraken. 
In totaal waren er 11 volwassen deelnemers en 1 kind, jongetje van 
ongeveer 4 jaar. Vanwege de regen en de temperatuur de deelnemers zorg 
laten dragen voor het kind omdat er mogelijk kans op onderkoeling zou 
zijn. Foliedeken ter beschikking gesteld. 

Rond 16.15 uur werd de manifestatie beeindigd. Er werd nog een brief 
bij de ambassade afgegeven, die ook werd aangenomen. 
Opvallend detail: nadat de manifestatie was afgelopen, kwam er iemand 
van de ambassade vragen of zij het papier met de leuzen mochten 
hebben. Hem medegedeeld dat door de organisatie ter beschikking van de 
politie zijn gesteld. 

Form.nr: 1223686 - FOMUTRR 	- Bled 2 - 
LFN112.0.2 



Aanwezig: 
Bestuur: 
OM: 

Van Aartsen, 
Van Zaltbomme 
Van Mussche (verslag) 

VERTROUWELIJK 

Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HMG van maandag 4 Juli 2011 

b. Datum: 
OrganIsator: 
Doel: 

Lobatle / Routd: 
Aantal personen: 
Middelen: 

Zaterdag 16 Jull van 13.00 —16.30 uur 
Free Sadek 
Het nakomen van de beloftes en afspraken van 28 maart to.v. de 
gevangenen In Marokko. 
OranJestraat 
50 
Luidspreker, spandoeken, flyers, viaggen 



Page 1 of 1 

1111111111111110 
Van: 	Free Saddek [free.saddlk@gmail.coml 

Verzonden: dinsdag 19 Jull 2011 4:21 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 
CC: 	free.saddik@gmall.com 

Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

oiMP 
Ilip 

Het doel van de demonstratie 
- Opkomen voor de gevangenen die gebukt gaan onder de mensenrechtenschendingen 

De hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstrate (vIaggen, spandoeken, muzlek enzovoorts) 
Luidspreker, spandoeken, flyers, vlaggen 

De datum, tijdstip van de start en het ein de van do demonstrate 
- zaterdag 30 jull. Van 13.30 uur tot 16.30 uur 

De pleats wear u start en eindigt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 50 personen 

be manler 	cid deelnetters meedoen, bljvoorbeeld lopend of tnetde fiets of auto 

Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zeif neemt om de demonstratie goad to laten verlopen 

- Tien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communicate onderhouden met de aanwezige 
voor de protest gezamenlijk regels doomemen. 

115-02-2015 



Van: Free Saddek [free.saddik@gmail.com] 
Verzonden: zaterdag 23 juli 2011 1:57 
Aan: undisclosed-recipients 
Onderwerp: Aankondiging van Team Free Saddek: Demonstratie.30-07-2011, 0 
gevangenen! Wij vergeten jullie niet tij dens Ramadan! 

Bijlagen: Demonstratie poster 30-07.jpg 
Beste, 

Op 30 juli 2011 organiseert Team Free Saddek de 4e demonstratie voor de Marokkaanse 
Ambassade in Den Haag. Het onderwerp spitst zich wederom toe op de 

mensenrechtenschendingen van de Marokkaanse autoriteit. Echter, ditraaal willen wij 
benadrukken dat de Islamitisch Heilige maand Ramadan aanbreekt. Eenmarad waarin van 

oorsprong vrede en broederschap gehandhaafd wordt als Islamitische plicht. 

Wij zullen daar staan om de Marokkaanse autoriteit op het hart te drukken dat zij de rechten 
van de mens moeten erkennen en implementeren.Ook tijdens de Ramadan De maand die voor 
iedere most m, gevangen of niet, een gezegende maand moet zijn. Wij nodigen u van harte uit 

om aan onze zijde to staanl 

Zaterdag 30 juli 2011 
van 13.30 tot 16.30 

Marokkaanse Ambassade 
Oranjestraat 9, 2514 JB Den Haag 

Team Free Saddek 

Elomepage: www.behind-bars.net 
Website: Nederlands -  English -Arabic 

Facebook: http://www.facebook.com/Free.Saddek.Sbaa 
Youtube: httplAvww.youtube.comiuser/prisonersbehindbars 

Twitter: http://twitter.com/#1/freesaddik 
Telefoon: Opvragen via mall 

Alle informatie over 'de zaak Saddek' 'nag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die 
weer informatie willen inwinnen verzoeken wij te mailen. geem geen informatie van derden 

aan, verifleer dit hij ons. 

Team Free Saddek is een initiatief van vrienden, familie, colleges en medestudenten van 
Saddik die gerechtigheid wenst voor iedereen. 



Datum - Tijd m Locatie 

ZATRIDAG 30 JULII 7011 
VANcc 13°03O TOT I &30 

MAROKKAANSE ANTASSADF 
ORANJESTRAAT 9 2514 JR FN HAAG 
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Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondlging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hlervan schriftelljk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organlsator 
Team Free Saddik 

111111111111111 

Telefoon.111111111.Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 	 : Aandacht vragen voor de gevangenen in Marokko 
die gebukt gaan onder mensenrechtenschendingen. 
Datum/11d aanvang manifestatie 	 : 30-07-2011 13:30 uur 
Datum/tljd beeindiging manifestatie 	: 30-07-2011 16:30 uur 
Aantal te verwachten deelnemers 	 : 50 

Bijzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 	: Luidspreker. Spandoeken. Flyers. Vlaggen. 
Route 	 : N.v.t 
Verzamelplaats 	 : OranJestraat 9. Arnbassade van Marokko. (13.30- 
16.30 uur). 
Er zal geen petitle aangeboden worden 
Vervoermiddelen 	 : N.v.t. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 
>De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

>De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van mlnimaal 10% van het aantal 
deelnemers. 

>De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van de politie. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheld worden strIkt 
nageleefd. 



>De spandoeken zullen niet zljn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of opruiend zljn. 

>Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

>De In- en uitgangen van gebouwen worden nlet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggbworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

Datum 25 juli 2011 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indlen u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestatie verbiedt, kunt u hlertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-3-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directetir Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



ToelichtIng procedure kennisgeving en bevestining vergadering of betoalno 

Kenniscievina 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheld van parlement, ministeries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van al due demonstraties moeten organisaties els gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelijk voor de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan In leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en begindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Potitle Haaglanden 
Bureau Grootschalig en 131jzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waama een kopie wordt overhandlgd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie good to laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te bereldeh, is het echter gewenst 
om In een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, wear deze maatregelen gecoOrdlneerd worden. 

Bevestigina 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke aigemene dchtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordeiijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Deze richtiijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanlelding Is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkomIng van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de pleats wear een demonstratie start en wear die ontbonden wordt. Daze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelUk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, 
d. de gronden van het bezwaar 

BIJ het bezwaarschrift voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en Indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrljving van het pesluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene richtllinen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artlkel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die In de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebrulken. 
d. De politie treedt in leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheldsgebouwen, bedrljven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in ieder geval worden beeindigd Indien de organisatie niet in staat is de 

orde to handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 
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Deze 

POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
WIJKKORG JAN HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011160057-1 

Mhtatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : zondag 31 juli 2011 

Zelfetandige aktie 
Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum tijd 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

Betrokken motorvoertuigen 
Kaartnummer 
Uniek goednummer.  
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol 

1 
Algemene mutatie 
zaterdag 30 juli 2011 te 17.14 uur 
Tussen zaterdag 30 juli 2011 te 13.30 
uur en zaterdag 30 juli 2011 te 16.30 
uur 
Oranjestraat, 2514 JB, 's-Gravenhage 
Openbare weg/-water 

, Wijkzorg Jan 
Hendrikatraat, Politie Haaglanden 

, Bureau Jan 
Hendrikstraat, Pol e Haaglanden 

' 211111111111"1111.11/  
Personenauto 

: 13auw 
: Nederland 

Kaartnummer 
Uniek goednummer 
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol 

Paralalgaigeersonenaato  

: 	auw 
: Nederland 

11F111111111erokken li*  

Toeliohting bij zelfetandige aktie 
Vanaf 13.30 uur demonstratie "free Saddik" bij de Marokkaanse 
ambassade begeleid. Er waren rond de Wdemonstranten aenezig,01 



stokken waren kennelijk bedoeld voor spandoeken. Men heeft vrijwillig 
afstand gedaan van de stokken. 
De demo is redeliik rustig verlopen. Men blijft echter wel steeds de 
grenzen op zoeken. 
Een tweetal demonstranten verschenen met totale gezichtsbedekking dhr. 
11111111111Pttierop aangesproken men voldeed niet aan zijn verzoek. Hierop 
de demenstranten aangesproken en e.e.a. kort duidelijk gemaakt. 
Het gesprek werd gelijk opgenomen door een aanwezig journalist. 
Uiteindelijk voldeed men aan ons verzoek en daarmee ook aan de 
vergunning voorwaarden. 
Wi hebben uiteindelijk na beeindiging van de demonstratie dhr. 

op drie punten aangesproken. T.w. de gezichtsbedekkingen, het 
u tiOPen van de demo tot 16.50 uur (16.30 vergunning) 	gebed. 
Als laatste dat men zich toch weer op de rijbaan ophield waarbij ook 
een klein kind aanwezig was. 

E nde demonstratie 17.00 uur. 
Men gaf aan niet zeker te weten om volgende zaterdag weer te 
verschijnen omdat er dan een grote demo in Belgie zou zijn. 

Form.nr: 1248055 - FOMUTRA 	- Bled 2 - 
LFM112.0.2 



W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 30-07-2011 
Journaal 

31-07-201115:10- 	Informatie 411111111111011111. 
mut: 2011160057 
Vane 13.30 uur demonstratie "free Saddik" bU de Marokkaanse ambassade begeleid. Er waren rond 
de 30 demonstranten aanwez 

eze stokken waren kennelijk oe • voor spandoeken. Men hee 	Ilig afstand 
aan van de stokken. 

De demo is redelljk rustig verlopen. Men bIlift echter wel steeds de grenzen op zoeken. 
Een tweetal demonstranten verschenen met totals gezichtsbedekking dhr.111111110hierop 
aangesproken men voldeed niet aan zijn verzoek. Hierop de demonstranten aangesproken en e.e.a. 
kort duidelijk gemaakt. 
Het gesprek werd gelijk opgenomen door een aanwezig journalist. Uiteindelijk voldeed men aan ons 
verzoek en daarmee ook aan de vergunning voorwaarden. 
Wij hebben uiteindelijk na beeindiging van de demonstratie dhr. p drie punten 
aangesproken. T.w. de gezichtsbedekkingen, het uitlopen van de eill,16.50 uur (16.30 
vergunning) i.v.m. gebed. 
Als laatste ciat men zich toch weer, op de rijbaan ophield waarblJ ook een klein kind aanwezig was 

nde demonatratie-i7 0 ii r. 

25-07-2011 15:02 - 	 Diplomatic FrontOffice / B.O.B. 
ambassade kennis gegeven. 

25-07-2011 12:31 1111111111111111111111111. Operationele Zaken 
kennIsgeving gefaxt onder groep 4 naaellIMMINIO / 

25-07-2011 12:30 -4111111111111111111111111110, Operationele Zaken 
Kennisgeving opgemaakt en laten ondertekenen 

25-07-2011 12:30 -01/18MMIffikOperationele Zaken 
Met de organisatie de afspraken doorgenornen. Gezichtbedekkingen zijn nadrukkelijk besproken dat 
dit niet mag. 
Ook dat de organisatie de persoon is die de mensen aanspreekt. 

20-07-2011 10:26 -41111111111.1111111111. Operationele Zaken • 
Gesproken met organisatie. de afspraak gemaakt voor maandag 25 juli to 10.00 uur. 
6121KG. 

20-07-2011 09;27 	 OPenbare Orde 
In het MT gister besproken: 

VI 	 Appel 12.30 uur Jan Hendrikstraat. 
Diensten van beiden w en aangepas n B 

e. 



19-07-2011 07:19 - 	 , Operational° Zaken 
Aanmelding (gekoppeld) middels Mailbox O.Z. ontvangen op dinsdag 19 jull 2011 to 04.21 uur. 

19-07-2011 07:14 
Gebeurtenis registratie aangernaakt. 



Page 1 ofl 

Van: 	Behind Bars [behindbarsnet©gmail.corn] 

Verzonden: maandag 8 augustus 2011 11:14 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden; Free Saddek; Behind Bars 

Onderwerp: Aanvraag demonstratie 13 augustus. 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstrate houdt 

_0=D 

211111.  

Het doel van de demonstratie 
- Met ais Mel: "Het nakomen van de beloftes en afspraken van 25 maart t.o.v. de gevangenen in Marokko" 

De huipmiddelen die u wilt gebrulken biJ uw demonstrate (vlaggen, spandoeken, muzlek enzovoorts) 
- Luidspreker, spandoeken, flyers, vlaggen 

De datum, tiJdstip van de start en het einde van de demonstratie 
- Aanstaande zaterdag 13 augustus. Van 15.00 uur tot 16.30 uur 

De pleats waar u start en elndigt 
- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 
- Max 30 personen 

De manier waarop de deelnemers meedoen, biJvoorbeeid lopend of met de fiets of auto 
- Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie good to laten verlopen 
- lien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communicate onderhouden met de aanwezlge politle, 

voor het protest gezameniljk regeis doomemen. 

Behind bars Foundation for human-rights 

C9-444Vi 	ts4:241 	1"641.9•4  
Homepage: www.behind-bars.net 

Language: &P - Nederlands - English 
Franciase -  Deutsch - Itatiano (u.c.) 

Facebook: click here 
Twitter: OBehindbarsnet 

Telephone: Mail us 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself as 
a media platform for the prisoner of conscience. 

05-02-2015 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schtiftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het beiijden van godsdienst of levensovertuigIng. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, client de 
organisator van een op een openbare pleats to houden manifestatie als hterboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal ' 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schtiftelijk in kennis to stelien. 

Lees ook de toelichting! 

OrganIsator 
Team Free Saddik 
MIS 

Telefoon...1M Telefoon: 
	

Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 
Datum/tljd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bljzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 

Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermlddelen 

: Aandacht vragen voor de gevangenen in Marokko. 
13-08-2011 15:00 uur 

: 13-08-2011 16:30 uur 
: 50 

: Luldspreker. Spandoeken. Flyers. Vleggen. 
: N.v.t. 
: Oranjestraat 9. overzijde Ambassade van Marokko 

op het trottoir. 

N.v.t 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

- De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van minlmaal 10% van het aantal 
deelnemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van de politie. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en vellig to laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of krulsingen of splitsingen hiervan worden gebiokkeerd. 

- De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 



- De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discrIminerend, beledigend of oprulend zijn. 

- Indien gebrulk wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politle bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

- De in- en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij 
toegankelljk blijven. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgerulmd. 

- Het Is de organisatie bekend dat mee voeren van voorwerpen die plegen te worden gebrulkt of 
geschlkt zijn am te warden gebrulkt blj wanordelijkheden, zoals ketting, knuppel, stokken, 
beschermende middelen, lock-ons, helm / blvakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking niet 
is toegestaan. 

Datum 	  

Namens de organisatie 
Politie Haag landen 

Operationele Zaken 

   

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien u het niet eons bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manffestatie verbledt, kunt u hlertegen eon bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum; 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekenIng) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (blj ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spur 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Kenn Waving 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, mlnisteries, 
ambassades en Internationale installing vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van al doze demonstraties moeten organisaties als gemeente, polltie 
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk v66r de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelljk in kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan in leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratle wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en begindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

begindiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politle Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bljzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag .  
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door polite Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Orn u goad over de gang van zaken te informeren, de demonstratle goed te laten verlopen en die,  
organisaties de gelegenheid to geven zich op de demonstratie voor te bereiden, Is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haag landen, waar deze maatregelen gecoardineerd worden. 

Bevestiaing 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen Belden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om eon ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Doze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelljk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheld, in het belang 
van het verkeer en terl3estrijdIng of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organlsatoren stellen. Het gaat tiler om, blJvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwUkingen van de gewenste route, de samensteiling en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de plaats waar een demonstratle start en waar die ontbonden wordt. Daze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrlJding of 
voorkoming van wanordelUkheden in het geding Is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelljk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indlen u het nlet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschrlften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, Runt u hlertegen een bezwaarschrift Indlenen. Ott 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a 	de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekenIng 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestigIng, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

indien u bezwaar heeft Ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijIde spoed dat 
vereist, Runt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening to treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorloplge Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van-het besluit waartegen het verzoek is gericht 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene richtllinen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld In artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag warden georganiseerd: 
a. De polities treedt op bij constatering van strafbare felten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het Is de organisatle of deelnemers Net toegestaan vooniverpen to verbranden tijdens de 

manifestatie dan wet gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De polite treedt in leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tljdsduur van de manIfestatie op onaanvaardbare wljze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheid Ran zichtbaar aanwezig 
f. De manifestatie Ran in leder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat Is de 

orde to handhaven. 
g. Onder de deelnenners aan de manifestatle mogen geen stokken e.d, aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN BENDRIESTRAAT 
WIJHZORG JAN HENDRIXSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011170384-1 

Nutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : zaterdag 13 augustus 2011 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisant 

: 1 

: Begeleiding demonstratie 
: zaterdag 13 augustus 2011 te 17.37 uur 

Tussen zaterdag 13 augustus 2011 te 
15.00 uur en zaterdag 13 augustus 2011 
te 17.00 uur 

: Oranjestraat, 2514 JR, 's-Gravenhage 
Openbare weg/-water 
11111.111.111111111111.1., Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Form.nr: 1275764 - FOMUTRA 
LFN112.0.2 

- Blad 1 - 



W.O.M.: Demo Free Sad" Behind bars Foundation for human-rights. 
Datum: 13-08-2011 
Journaal 

13-08-2011 21:06 -41/1111MORMIP, Informatie 

Mutatie nr:2011170384 

Te 16.00 de demonstratie "free-Saddlk". 

Er waren ong.23 personen aanwezlg. De demonstratie Is in goede orde verlopen men voldeed aan de 
afspraken eerder gemaakt. 
De demonstratie is om 16.30 uur beeindigd. arammoseummosa milimpi  

11.08-2011 16:24 411111/1/MMIIIIIIIIMMO Operationele Zaken 

Groep 30 een uur eerder in dienst dus draaien dienstverband 14.00-23.00uur 
Briefing om 14.30 uur aan bur Jan hen tbv de demo Behind Bars(free Saddek) 

einformeerd. 
se 	 geinformeerd op de aanpassing dienstverband en aktivitelt 

11-08-2011 11:09 Amminliimoup Operationele Zaken 

Samen met b12 	 gesprek gehad met de organisatie. 
De afspraken goed doorgenomen. 

Definitieve kennisgeving opgemaakt, ondertekend en gekoppeld aan de registratie. 

--Gefakal 

08-08-2011 13:10 immommims , Operationele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

08-08-2011 13:08 -11111111111MIIMOIM 
Gebeurtenis registratle aangemaakt 
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Van: Free Saddik [free.saddik@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2011 16:14 
Aan: Operationele Zaken Haaglanden 
Onderwerp: Aanvraag demonstratie 

Vermeld in uw fax of e-mail het volgende: 

naam, acres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

0 het doel van de demonstratie 

Om het onrecht en de geweldadige ingreep in de Marokaanse gevangenis te Sale to veroordelen. Wij 
verwerpen de bestorming, het doden, het verwonden en het illegaal opsluiten van mensen en het 
martelen van hen tijdens deze aanval. Daarbij willen wij de hagenees Saddik Sbaa (die in deze 
gevangenis gedetineerd is) onder de aandacht brengen en de Nederlandse start verzoeken een 
onafhankelijk onderzoek in te stellen over zijn situatie en waarop hij uit Nederland aan de 
Marokaanse inlichtingen diensten is overhandigd. 

e de hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek 
enzovoorts) 

Vlaggen, spandoeken, overhandigen petitie aan ambasadeur van Marokko tevens eon digitale petitie 
versturen rmar de ambasadeur van Nederland in Rabat. 

O de datum, tijdstip van de start en het einde van de demonstratie 

Zaterdag 21 Mei. 13.00 uur 16.00 uur 

O de plaats waar u start en eindigt en tie route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route gaat 
lopen) 

o het aantal deelnemers 

Plus minus 50 personen 

O de manier waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de fiets of auto 

Lopend 

0 de maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

Duidelijke voorschiften stellen, per 10 man 1 toezichthouder aanstellen. Welke misstand dan ook 
verwerpen, in woord en daad. Duidelijke afspraken met de aangestelde gezagdragers (politie etc.) 

Voor het geval dit nieuws jullie niet heeft gehaald: 

Al jazeera heeft een bulletin uitgezonden waarin zij de gevangen live hebben geinterviewd: 
http://www.youtube.com/watch?v=guWrk51XaLU&feature=plaver embedded 

Andere die er sinds begin aandacht aan geven: 

- 	• I ." 	" n n ♦ n n 1 I"' 



Page 2 of 2 

- htto://www.voutube.com/user/Onenote 
- htto://www,voutube.com/user/mohamedi23494#a/a  
- Argos (vpro) Is In samenwerIdng met ons bezig een radio programma aan deze iseu te wijden. 

Team Free Saddik 

Alle informatie over 'de zaak Saddik' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meer 
informatie willen inwinnen verzoeken wij te mailen. Neem geen informatie van derden aan, verifieer 
dit bij ons. 

• Intenetpagina: In de mask, inshaAllah. 
o 	Mail: free.saddi14,gmail.com 

o 	Youtube: http://www.youtube.com/user/Onenote 

• 	

Facebook: Saddik Free 
o Twitter: @FreeSaddik 
o Telefoon : Opvragen via mail 

Team Free Saddik is een initiatief van vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik 
die gerechtigheid wenst voor iedereen. 

- .• 	A ,-"A-tr 	0....44:4,,ATpwrIrtrwort7 Tntprnpt 	 1n-1)1-9015 



Manifestatle 
Doe! van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beelndigIng manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bljzonderheden: 
MIddelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal een petitie aangeboden worden aan 
Vervoermiddelen 

: Aandacht vragen voor de gewelddadige ingreep In 
de Marokkaanse gevangenis te Sale. 

: 21-05-2011 13:00 uur 
: 21-05-2011 16:00 uur 
: 50 

: Vlaggen, spandoeken. 
: nvt 
: Oranjestaat, ambassade van Marokko. 
: Ambassadeur van Marokko. 

Eigen vervoer 

Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betogIng, een vergadering, 
een samenkomst tot het bell:Oen van godsdlenst of levensovertulging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatle als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondlging van daze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organisator 
Free Saddik 

Telefoon:- Telefoon: 	Faxnummer: 

Door de organisator genomen maatregeien om een ordelijk verloop van de manifestatle te 

bevorderen: 

>De organisatie draagt zorg voor een ordelljk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen In de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en vellig te laten verlopen: 

>Er zullen gees wegen en/of krulsIngen of splitsIngen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie In het belang van de openbare orde en/of velligheid worden strikt 
nageleefd. 

>De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. 



>lndien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterklng, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

>De in- en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

Datum 20 mei 2011 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatle 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien it het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestetie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 30-1-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekenIng) 

ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (131) ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	Postbus 12 600, 2500 AL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtinq procedure kennisgeving en bevestlqinq verqadednu of betoging 

KennisoevIna 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel Is van openbare manifestatles varierend in 
omvang. Voor een goad verloop van at deze demonstraties moeten organisaties ais gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tat van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk v66r de openbare aankondigIng van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan In leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

/ beeindtgIng 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschallg en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken to infOrrneren, de demonstratie goad te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te berelden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden. 

BevestiaIng 
Naar aanlelding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, tetefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke aigemene richtiljnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanielding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordeiijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheld van de elgen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en wear die ontbonden wordt. Daze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelljkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrlft wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
d. 	de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrlft voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijIde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Net verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Akiemene richtllinen  
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Net is de organisatie of deelnemers nlet toegestaan voorwerpen te verbranden tljdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol blj zich dragen 

en/of gebrulken. 
d. De polite treedt in leder geval op Indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheldsgebouwen, bedrIjven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheid kan zlchtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan In ieder geval worden beelndigd indien de organisatie niet In staat Is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisIngen of splitsIngen daarvan zijn nlet toegestaan 



W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 21-05-2011 
Journaal 

23-05-2011 07:32 inummainsbOpen bare Orde 
De demonstratle betrof "Free Saddle. In totaal waren er 15 deelnemers. De woordvoerder van de 
groep betrof dhr. 	 welke ook traditioneel was gekleed. be deelnemers kwamen in 
voertulgen (auto, scooters en fiats) ter plaatse. ZIJ hadden diverse spandoeken blj zich. De 
verschlilende teksten op de spandoeken heb lk laten vertalen. De teksten betroffen: 

1: Me is de echte terrorist? 

2: wat heeft Saddik SBAA gedaan, dat jullie hem martelen en gevangen nemen? 

3: Gevangenls Tumarel (fonetisch). Waarom? 

4: Waar is Saddik? 

Er was ook een zwart spanddoek blj. Flier stond de volgende tekst op: "Er is geen andere god dan 
Allah. Allah is groor. 

De demonstratie verilep zeer geordend en de organisator was goad aan to spreken. Er waren twee 
journalisten terplaath, die diverse Intervieuws hebben afgenomen. 

de demo waren Ongeveer een &fetal personen, e ffilddels doeken,14in gezi 	a'  
de demo hadden ze de bedekking of gedaan. 
eagaggildens de demo werd er oak een ge ed Ingelast, Er Is geen petitie aangebOden echter 
wel een tweetal pamfletten, welke in de brievenbus van de ambassade zijn gedeponeerd. 

Het pamflet welke door de demonstranten warden ultgedeeld, heb ik op bureau vanilla/ft 
gedeponeerd. In het pamflet werd verwezen naar de volgende sites 

www.behlnd-bars.net en free.saddik@gmail.com. 

Tijdens 
dekt. Na 

0 

0 

a 



De actie groep is tevens te volgen op Twitter, facebook en Yotube. 

Demonstratie werd om 16.00 uur beeindigd. Demonstranten bleven daarna gezamenlijk napraten. 
Rond 17.50 uur was ledereen weg. 

Mvgrall10111. 

111111111111111. 

Bureau Jan hendrikstraat. 

20-05-2011 10:57 - 111111111.1111111.1111., Operationele Zaken 
Kennisgeving gefaxt onder groep 4 naarellIMII 
20-05-2011 10:56 -eamommum, Operationele Zaken 
Gesprek gehad met organisatie in bljzijn van 411111.11.1.enall..1.1110. 	2, 
Afspraken doorgenomen. 
kennisgeving opgemaakt en getekend 

20-05-2011 09:03 - 	 , Diplomatic FrontOffice I B.O.B. 
Amb kgg van demo en het voomemen van de org om een petitie aan te bieden. 

41111.111111111111...1....1.11=1111.1111110.  
19-05.2011 15:49 - eirallaffiaraffiOperationele Zaken 

OC 

Lupa's besteld en zullen wo?den afgeleverd aan B12. 

e.- 
- 0 

19-05-2011 11:14 - 411111111111.1.1111111., Operationele Zaken 
Gesprek met organisatie zal ptaatsvinden op vrijdag 20/5 te 10.00 uur aan het HB. 

17-05-2011 16:37 	 Operationele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

17-05-2011 16:35 - 
Gebeurtenls registratie aangemaakt. 
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Van: Free Saddik [free.saddik®gmail.com] 
Verzonden: donderdag 9 juni 2011 0:03 
Aan: Operationele Zaken Haaglanden 
Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 
Hallo, 

Bij deze willen wij toestemming vragen voor een protest actie. 

naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

Organisatle: Team Free Saddek 

411111111. 
01111P11111M1 
111111111111111.1 

het doel van de demonstratie 

Wij eisen onmiddellijke shifting van de at Tamaarah martelcomplexigevangenls, to Rabat. 

de hulpmiddelen die u wilt gebrulken biJ uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 

Vlaggen, Spandoeken en foto's. 

de datum, tijdstlp van de start en het einde van de demonstratie 

18 Junl 2011, van 13.00 uur tot 16.00 uur 

de pleats waar u start en eindigt en de route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route gaat lopen) 

Geen route lopeni 
Marokkaanse ambasade 
Oranjestraat 9 
2514 JB 's-Gravenhage 

het aantal deelnemers 

Maximaal 50 man. 

de manler waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de fiefs of auto 

Staand. 

de maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goad to laten verlopen 

Duidelijke reglement opstellen. Ordehouders aanstellen en goed overleggen met de 
verantwoordelijke. 

Team Free Saddik 

www.behind-bars.net 
http://www.fanebook.com/nrofile.phOid=100002239090847 
www.youtube.com/user/prisonersbehindbars 
@FreeSaddlk 

Telefoon: opvragen via mail 

Alle informatie over 'de zaak Saddik' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meet 
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informatie willen inwinnen verzoeken wij to mailen. Neem geen informatie van derden aan, verifieer 
dit bij ons. 

Team Free Saddik is een initiatiefvan vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik die 
gerechtigheid wenst voor iedereen. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schrlftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertulging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondigIng van deze manifestatie en tenmlnste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichtingi 

Organisator 
Team Free addlk 

Telefoon: 	Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie : Aandacht vragen voor de gevangenis In Rabat 
Datum/tijd aanvang manifestatie : 18-06-2011 13:00 uur 
Datum/tijd beeindiging manlfestatie : 18-06-2011 16:00 uur 
Aantal te verwachten deelnemers : 50 

Bijzonderheden: 
Middele1i (flUitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelp teats 
Er zal geen petitle aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Vlaggen, spandoeken, muziek, foto's. 

: OranJestraat 9, ambassade van Marokko, 

: Eigen vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

>De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manlfestatie 
ordelijk en vellig to laten verlopen: 

>Er zullen geen wegen en/of krulsingen of splitsingen hlervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of velligheid worden strikt 
nageleefd. 

>De spandoeken zullen niet zljn voorzlen van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of oprulend zijn. 

>Indien gebrulk wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 



>De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

Datum 17 juni 2011 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

.......... ......... 	........ 
Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

lndien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestatie verbledt, kunt u hfertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(b1.1 ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken 	ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Kennisgevinq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheid van parlement, mlnisteries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties els gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tai van verkeerstechnIsche en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk veer de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelljk in kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan In ieder gavel: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindlging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g, door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Potitle Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waahne een kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gen.§ van Zaken te Informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld te geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op to nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden. 

Bevestigina 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding Is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bljvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Doze voorschriften 
en beperkingen warden de organlsator eveneens schriftelljk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheld, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het gedlng is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en berow 
Indlen u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gerlcht. 
d. de gronden van het bezwaar 

BU het bezwaarschrift voegt u een kople van de schriftellJke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingedlend en indlen, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorloplge VoorzlenIngen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. 	de naam en het adres van de indiener 
b. 	de dagtekening 
c. 	een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht 
d. 	de gronden van het verzoek. 

BU uw verzoek om een voorlopige voorzlening voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Algemene richillInen 
De volgende richtlijnen golden voor elle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politic:, treedt op bij constatering van strafbare fetten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen, 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manffestatie dan wet gedurende de aanvang of de ontbinding. 
C. 	De organisatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. 	De politie treedt In leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vltaie 

knooppunten, overheldsgebouwen, bedrljven of instellingen, en het door aard, onwang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. 	De Moblele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. 	De manffestatie kan in leder geval worden beelndigd Indlen de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. 	Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. 	Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



Van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig geweest ter begeleiding van de manifestatie "Team Free Saddik" 
onder lelding van— De manlfestatie Is In goede orde verlopen en eindigde zoals in de 
vergunning !aangegeven to 113.00 our. 

Totaal waren er 23 	0 

O 

W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 18-06-2011 

Journaal 

20-06-201110:58 - 	Openbare Orde 

Mutatlenr: 2011128399 

Er was een n.m.m. e oorlIjk he g neeistuk" waarin men demonstreerde hoe de gevangenen In 
Marokko zouden worden mishandeld de vertonIng duurde rulm 15 minuten waarbij men liet zien hoe 
spijkers In knleen werden geslagen en gevangenen geschopt en geslagen werden. 
Hlerover contact gehad mete 	 en de situatie uiteengezet 
Buiten mljn waamemIng zou e een Incident hebben plaatsgevonden met omstanders die reageerden 
op het "toneelstuk". De omstanders zouden door een van de aanwezlge demonstranten behoorlijk 
mondelIng zijn bedreigd. 
De demonstranten begaven zich regelmatig op de rijbaan waarbij overigens het verkeer Met echt wend 
gehinderd maar ook in de toekomst niet wenselijk Is. 
Een aantal demonstranten waren voorzien van volledige gezichts bedekking en derhalve niet 
herkenbaar van 3 van hen de gegevens genoteerd. 

Aanvulling WPM 
Nay van genoemde demo gestuurd naar Noordeinde voor een bedreiging. SO zou de DE-winkel zijn 
Ingevlucht 
Tp werden wij aangesproken door een mevrouw en debedreigdeallaillielalla geboren 

ell11.111,Deze zou door enkelen van de demonstranten zijn bedrelgd. Een 
an en zou hebben gevraagd wat hij bij de demo deed en dat hij zeker werkte bij de ambassade van 

Marokko? Daarna zou hij uitgescholden zijn en zou er gezegd zijn dat hij dood kon. 
Gezien het verloop van de demo denken wij dat het SO zich bedrelgd heeft gevoeld nay het 
toneelstukje van de demonstranten. SO wel als betrokkene Ingevoerd in registratle. 

17-06-2011 13:27 -411181111011111/ffine, Operationele Zaken 

Kennisgeving gefaxt onder groep 4 naar_- 

17-06-2011 13:24 - graramatik Operationele Zaken 
Gesprek gevoerd met organIsatie kennIsgevelng opgemaakt en getekend. 
geen bijzonderheden 

17-06-2011 11:15 	 Diplomatic FrontOffice 1 B.O.B. 
Ambassade van Marokko kgg van demo 

09-06-2011 08:08 	 Operationele Zaken 

Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

09-06-2011 08:04 -agimmill1111111111 I 
Gebeurtenis registratie aangemaakt. 



POLITIE RAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 

BUREAU CAN BENDRIKSTRAAT 
WIJKEORG JAN MENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011128399-1 

Mutatie rapport 

(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : woensdag 29 juni 2011 

Pleats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

Hoofdincident 

Registratienummer 
HKS-nummer 
Titel 
Projectcode 
Maatschappelijke kiasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

: 2011128399 
: PL1512.512.2011.3863 
: Demo Team Free Saddik 
: 0100111111111111.111111111110 
: Overige delicten openbare orde 
zaterdag 18 juni 2011 te 13.00 uur 
Tussen zaterdag 18 juni 2011 te 13.00 
uur en zaterdag 18 juni 2011 te 16.00 
uur 
Oranjestraat 9, 2514 JB, 's-Gravenhage 

: Openbare weg/-water 
0111111.1111111111111., Handhaving Ploeg 
3 Karnebeek, Politie Haaglanden 
iiimarmaassaim, Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Handhaving Ploeg 7 
arnebeek, Politie Haaglanden 

Betrokken personen 

Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren in 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode pleats 
GBA-nummer 
Telefoonnummer 
Rol 

Kaartnummer 
Achternaam • 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 

WOW : 1=, 
OOP 
411111111101111111111111b 

: Man 

: Nederlandse 
: 111111.11111111.111101110 

WM.  
: Getuige 

4111111111111111•1111111111110110 
: Man 
: MM. 

Form.nr: 1165252 - FOMUTRA 	- Bled 1 
LFN112.0.2 

  

     

     



Registratienummer PL1512 2011128399-1 

Nationaliteiten 
Adres 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 

: Nederlandse en Marokkaanse 
: 1.11111111111.11. 
:1111111111111.11111.1111 

:41111111110 
Getuige 

Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteiten 
Adres 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 

IIIIIIIIP 
: Mow . : wawa 
: giummism 

: Man 
: mom 
: Nederlandse en Pakistaanse 
: 111.1.11.111111111111111.11.1. 

IOW 
: Getuige 

Kaartnummer 	 : 411111.111111. 
Achternaam 	 : 
Voornamen 

 Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 	 : Man 
Burgerservicenummer 
Nationaliteiten 	 : Nederlandse en Marokkaanse 
Adres 	 : .1111111/111.11. 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 	 : Melder 

Toelichting bij incident 
Van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig geweest ter begeleiding van de 
manifestatie "Team Free Saddik" onder leiding vanilla... De 
manifestatie is in goede orde verlopen en eindigde zoals in de 
vergunning aangegeven to 16.00 uur. 

4=1M111111111111111111111■11MMISIMIIIIII■IM 

Totaal waren er 23 demonstranten 

Er was een n.m.m. behoorlijk heftig "toneelstuk" waarin men 
demonstreerde hoe de gevangenen in Marokko zouden worden mishandeld de 
vertoning duurde ruim 15 minuten waarbij men liet zien hoe spijkers in 
knieen werden geslagen en gevangenen geschopt en geslagen werden. 
Hierover contact gehad met 01/1/101.11MIND en de situatie 
uiteengezet. 
Buiten mijn waarneming zou er een incident hebben plaatsgevonden met 
omstanders die reageerden op het "toneelstuk". De omstanders zouden 
door een van de aanwezige demonstranten behoorlijk mondeling zijn 
bedreigd. 
De demonstranten begaven zich regelmatig op de rijbaan waarbij 
overigens het verkeer niet echt werd gehinderd mar ook in de toekomst 
niet wenselijk is. 
Een aantal demonstranten waren voorzien van volledige gezichts 
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bedekking en derhalve niet herkenbaar van 3 van hen de gegevens 
genoteerd. 
Men was voorzien van spandoeken met de volgende opschriften in de 
Arabische taal, vertaald door  

"Waarom Tamara" 
"Islam is de oplossing" 
"Ze hebben onze wereld verpest" 
"Wie is de werkelijke terrorist" 
"bevrijd de krijgsgevangenen" 
"Er is niets anders dan allah" 
"Wat heeft ze gedaan dat jullie haar martelen en gevangen houden" 

Aanvulling401.11. 
Nav van genoemde demo gestuurd naar Noordeinde voor een bedreiging. SO 
zou de DE-winkel zijn ingevlucht. 
Tp werden wij aangesproken door een mevrouw en de bedreigde, 

geboren 411111111111111 te411111111. Deze zou oor 
enkelen van de demonstranten zijn bedreigd. Een van hen zou hebben 
gevraagd wat hij bij de demo deed en dat hij zeker werkte bij de 
ambassade van Marokko? Daarna zou hij uitgescholden zijn en zou er 
gezegd zijn dat hij dood kon. 
Gezien het verloop van de demo denken wij dat het SO zich bedreigd 
heeft gevoeld nav het toneelstukje van de demonstranten. SO wel als 
betrokkene ingevoerd in registratie. 

Form,nr: 1165252 - FOMUTRA 	 - Bled 3 
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411111111=1111111 
Van: 	Free Saddek [free.saddilegmall.com] 

Verzonden: zondag 10 jull 2011 12:23 
Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden; free.saddik@gmail.com 

Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 

Naam, adres, telefoonnumrner en eventueel faxnummer van degene die de demonstratle houdt 

11.11111111 
41110.4110.11116. 
411.1011111011110 
10111111111111 

Het doel van de demonstratie 
- Met als titei: "Het nakomen van de beloftes en afspraken van 25 maart to,v. de gevangenen in Marokko" 

De huipmiddelen die u wilt gebrulken bij uw demonstratle (viaggen, spandoeken, muzlek enzovoorts) 
- Luldspreker, spandoeken, flyers, viaggen 

De datum, tlidstip van de start en het elnde van de demonstrate 
- Aanstaande zaterdag 16 jut. Van 13.00 uur tot 16.30 uur 

De pleats waar u start en elndigt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 50 personen 

De manler waarop de deeinerners meedoen, bijvoorbeeid lopend of met de ties of auto 

Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zeif neemt om de demonstratle goad to laten verlopen 

- Tien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communicate onderhouden met de aanwezige 
voor de protest gezamenlljk regels doornemen. 

Team Free Saddek 

website: www,behind-bars.net 
Facebook: http://www.facebook.com/Free.Saddek.Sbaa 

Youtube: http://www.youtube.comiuser/prisonersbehindbars 
Twitter. http://twittencomlfliffreesaddik 

Telefoon: Opvragen via mall 

.Alk informatie over 'de zaak Saddek' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die meer 
informatie willen inwinnen verzoeken wij to mailen. Neem geen informatie van derden aan, verifieer 
dit bij ons. 

Team Free Saddek is een initiatief van vrienden, familie, collega's en medestudenten van Saddik die 
gerechtigheid went voor iedereen. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdlenst of levensovertulgIng. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene PolitleverordenIng voor Den Haag 2009, dlent de 
organlsator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenmInste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toefichling! 

Organisator 
Team Free Saddik 

Telefoon:6IIMMENOTelefoon: 
	

Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bijzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Aandacht vragen voor de gemaakte afspraken op 
25 maart 2011 m.b.t. de gevangenen in marokko. 

: 16-07-2011 13:30 uur 
: 16-07-2011 16:30 uur 
: 50 

: Luidsprekar, spandoeken, flyers, vlaggen. 
: n.v.t 
: Oranjestraat 9, Ambassade van Marokko. 

: eigen vervoer 

Door de organlsator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlljnen In de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

- De demonstratle locatle zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheld worden strikt 
nag eleefd. 

- De spandoeken zullen nlet zijn voorzlen van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discrimInerend, beledigend of opruiend zijn. 

- I ndien gebruik wordt gemaakt van geluldsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij 
toegankeliJk blijven. 



- De organisatie ziet er op toe dat personen die deelnemen aan de demonstratie geen 
gezichtsbedekklng dragen. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

- De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van minimaal 10% van het aantal 
deelnemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van de polltie. 

Politie Haaglanden 
Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indian u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stall 
of de manifesfatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spill 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtincorocedure kennisnevino en bevestlqino vergadering of betoalnq 

Kennisoevinq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel Is van openbare manifestaties varidrend In 
omvang. Voor een goed verloop van at deze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tat van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk v6Or de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stollen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan in ieder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstlp van aanvang en beeindiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

bedindiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif to nemen maatregelen om een ordellJk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Potitle Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operatlonele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waama een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Oth u goed over de gang van zaken to Informeren, de demonstratie goed to laten verlopen en die 
organisaties de getegenheld te geven zich op de demonstratie voor to bereiden, is het echter gewenst 
om in een zo vraeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op to nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen ge000rdineerd worden. 

Bevestlftino 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met pone 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven weike aigemene richtlIjnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om eon ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Doze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgevIng heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding Is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheld, In het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelrjkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organlsatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstlp van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarhetd van de eigen 
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelljk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden In het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschrlften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hlertegen een bezwaarschrlft indienen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestigIng, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indian u bezwaar heeft Ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek Is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschrlften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Alqemene richtffinen 
De volgende richtlljnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op blj constatering van strafbare felten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tljdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatle geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in leder geval op Indien sprake Is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheldsgabouwen, bedrijven of Instellingen, on het door acrd, omvang of 
tijdsduur van de manifestatle op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in ieder geval worden beeindigd indien de organisatle niet in staat is de 

orde to handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 
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DEMONSTRATIE 

"Free Saddik" 

16-07-2011 

Oranjestraat 9 
Marokkaanse Ambassade 

Den Haag 

Operationeel Commandant 	 NA GEBRUIK VERNIETIGEN VERTROUWELIJK 
4/1R/NNif/N/ 

Demonstratie Free Saddik, 16-07-2011 



1. ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING 

Op 25 maart 2011 zljn er in Marokko met de regering afspraken gemaakt over de behandeling van 
gevangenen in Marokkaanse gevangenissen. Deze afspraken zouden niet worden uftgevoerd. 
De groepering °Team Free Saddek' heeft al vaker een manifestatie gehouden voor de Marokkaanse 
ambassade, waarbil de gevangene Saddik symbool stand. 

Deelnemers aan de manifestatie zulen zich aan de overzijde van de ambassade op het trottoir opstellen. ZiJ 
zullen gebrulk maken van een luidspreker, spandoeken, flyers en vlaggen. 

Oniedienst 
De organisatie zal een elgen ordedienst samenstellen. Het aantal laden van de ordedienst zal 10% zijn van 
de aanwezigen. Zij zullen in le Instantle zorg dragen voor een ongestoorde manifestatie. 
ZiJ zullen herkenbaar zijn aan een witte band om de arm. 

Vervoer deelnemers 
De deelnemers komen met het openbaar co elgen vervoer near Den Haag. 

De organisatie verwacht ongeveer 50 deelnemers. 

1.2 SFEERBEELD EN RISICOFACTOREN 

o s er II ens die manIfestatIe een wort toneelstuk opgevoerd van ongeveer 15 minuten, waarblj men liet 
zien hoe er spilkers in knleen van gevangenen werden geslagen en waarbij gevangenen geschopt en 
geslagen werden. 
Oak Igor Oeh voorbijganger, van Marokkaanse afkomst, buiten het zicht van de politie,bedreigd. Deze 
voorbijganger heeft deelnemers aangesproken, kennelljk op de inhoud Van het toneelstuk. De voorbijganger 
is achtervolgd, totdat hij een winkel is Ingevlucht. Deze persoon heeft overigens van dit felt geen aanglfte 
gedaan. 

Een aantal deelnemers liep met gezichtsbedekking, van sommigen zijn de gegevens genoteerd. 

In het gesprek met de organisator van de manifestatie, Is besproken dat gezlchtsbedekking mIddels by sJaals 
en blvakmutsen niet is toegestaan. Volgens de organisator droegen deelnemers dit, omdat zlj bang zljn voor 
represallles als zlj weer near Marokko gaan. De organisator heeft aangegeven dat er dan creatIef mee zal 
warden omgegaan, mogelijk In de vorm van schmink. 
Verder Is er met de organisator ook gesproken over het toneelstuk en de mogeliike bedrelging. Het opvoeren 
van een soortgelljk toneelstuk zat niet warden toegestaan. 

1.3 aandachtslocaties 

o Binnenstad (kemwinkelgebied Den Haag) 
• Winkeigebled Hofkwartier (Noordeinde ea) 
• BInnenhof 
• Eerste Kamer 
o Tweede Kamer 
• Plein 
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2. OVERZICHT COMMANDANTEN 

Adjunct Directeur: UMW 
Operationele Zaken:1111111111111111 
Operationeel Commandant: '11111111111111. 
Commandant Paraat Peioton : @©©@©@ 

3. BELEIDSZAKEN EN TAAKOPDRACHT 

3.1 UITGANGSPUNTEN DRIEHOEK DEN HAAG 

De door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag geformuleerde beleldskaders vormen de kaders 
voor het draalboek en de Mennen van aanpak. Het uitgangspunt blJ de samenstelling en co6rdinatie van het 
maatregeienpakket is een ongestoord verloop van de manifestatie. 

• De manifestatie dient zo rustig en ordeluk mogeiljk to verlopen. 
• Organisatie voorziet in de afspraken the gemaakt zUn tijdens het overleg met Operationele Zaken van 

Pantie Haaglanden en die weergegeven zijn op het kennisgevingformuller 

3.2 TOLERANTIEGRENZEN 

De politie treedt in leder geval op als er sprake is van: 
• blokkades van doorgaande wegen, openbare gebouwen en/of dipiomatieke vestigingen; 
• direct gevaar voor personen of goederen; 
• het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden; 
• dat de deelnemers In een demonstratieve tocht door Den Haag gaan 'open; 
• het gooien van brandbommen, stenen, bout, verf etc.; 
• strafbare feften waarop vootioplge hechtenls is toegelaten: 
• overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie; 
• maatschappelljk onaanvaardbare zaken zoals: 

• discriminatoire ultlatingen, -geschriften of -afbeeldingen; 
• belediging 
• radigtitCheleuzen 

• bedreiging via woord of atbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dead aan 
• aanzetten tot geweld tegen personen of goederen. 
• het dragen van gezichtsbedekking. 
• het opvoeren van een toneelstuk, vergelijkbaar met het toneelstuk van zaterdag 18-6-2011. 
• het zich op de rijbaan bevinden van deelnemers. 

De noodzaak van het optreden van politie client afgewogen te worden tegen het effect op de openbare orde 
ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk warden uitgesteid Indien gevaar voor escalatie aanwezig Is 
of Indien door optreclen de vellIgheld van person eel of derden gevaar loopt. Het politieoptreden client zoveel 
mogelijk een de-escalerend karakter to dragen. 
In het geval van optreden tegen de gezichtsbedekking dient to warden opgemerkt dater alleen zal worden 
opgetreden tegen fatten die strafbaar zijn gesteid (schminkk of het dragen van nikaabs is toegestaan). 

3.3 FASERING 

De politica za al ijd proberen personen te blijvert aanspreken op hun gedrag. 
Het beleid Is erop gerlcht In eon zo vroeg mogeliJk stadium to komen tot Isolering en aanhouden van de 
ordeverstoorders op basis van strafrechtartikelen (incluslef APV). Ais dit door omstandigheden niet of niet 	' 

voldoende mogelqk is, zal ernaar gestreefd warden groepen bezoekers van bepaalde plaatsen to verwijderen 
of to verspreiden. 
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3.4 GEWELDSGEBRU1K 

Geweldsgebruik in groepsverband door politie-eenheden geschledt slechts na overleg met de operationeel 
commandant en ander haar leiding. In noodsituatles is indlvidueel geweldsgebruik toegestaan. Dit dient zo 
spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd to worden aan de operationeel commandant. Toepassing van 
geweld geschledt conform de geweldsbepalingen. 

4. AFSPRAKEN MET DE ORGANISATIE 

Met de organisatie zijn afspraken gemaakt. Deze zijn door ploeg Operationele Zaken vastgetegd in het 
kennisgevingformulier. 

O De eigen herkenbare ordedienst wordt door de organisatie gesteld op 10% van het totaal aantat 
deelnemers. Deze warden aangestuurd door een lid van de organisatie,  

o De toegang tot gebouwen mag Met warden geblokkeerd. 
o Na afloop draagt de organisatie er zorg voor dat de locatie schoon wordt opgeleverd. 
O Door organisatie !evert en tijdlijn aan van de activiteiten. 
O Eventuele uitgedeelde en zwervende flyers worden opgeruimd en het de Oranjestraat wordt schoon 

achtergelaten. 
O lndien het aantal demonstranten hoger of beduidend lager wordt zal de organisatie rift tijdig kenbaar 

maken 

4.1 AANSPREEKPUNT ORGANISATIE 

4111111111=11111 

4.2 AFSPRAKEN MET PARTNERS 

Niet van toepassing, 

6. BESCHRIJVING SCENARIO'S 



0 

6. IN TE ZETTEN EENHEDEN 

7. TAKEN PEREENHEID 

.., 

r, 



0 

Alle eenheden 
Het dienstverband van een leder wordt niet eerder beeindigd dan na voldaan te hebben aan eventuele 
administratieve verplichtingen en na verkregen toestemtnIng door de Operationeel Commandant. 

8. HEKKENPLAN 
Nlet van toepassing 

9. VERKEERSPLAN 
Niet van toepassing 

10. AFSPRAKEN EN AFSTEMMING MET OVERIGE COMMANDANTEN 
Nvt 

11. TIJDLIJN VAN DE MAATREGELEN 

Briefing briefingsruimt 	 13.00 uur 
Eenheden operationeel 	 13.30 uur 
Aankomst eerste deelnemers en opstart 	 13:30 uur 
manifestatie Oranlestrat 
Elnde manifestatie Oranjestraat 	 16:30 uur 
De-briefing 	 ??.?? uur 

12. VERBINDINGSSCHEMA 
o Portofoon Eismie 

GSM protocol Geen mlddel voor aansturing 

13. MEDIA-REGELINGEN 

Fret te woord staan van de pers wordt uitsluitend gedaan door de communicatiemedewerkers van de politie 
Haaglanden. ledereen onthoudt zich van het belemmeren van de pers b1.1 haar werkzaamheden. Indien er 
twijfel bestaat over de handelingen van de pers, moet een persvoorlichter ter plaatse gevraagd worden. Er 
wordt naar gestreefd om de journalisten op street zodanig te begeleiden, dat towel de politie als de 
organIsatie van hen geen hinder ondervinden. Het telefoonnummer 070-4244930 van de persvoorlichter kan 
aan de joumalisten doorgegeven worden. 

14. JUSTITIELE MAATREGELEN 

Alle aangehouden verdachten gaan naar Bur. 12. Daar is een HOvJ beschikbaar. Vervoer geschledt door de 
eenheden zelf. 
Na elnde van de maatregelen is de operationeel commandant van de eenheid die heeft aangehouden 
verantwoordelijk voor de afwerking van het proces-verbaal ed. door groepsieden. Hij draagt er zorg voor dat 
dit proces-verbaal wordt afgegeven aan de recherchecoOrdinator. 
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15. GEWONDEN 

Gewonde collega's worden vervoerd naar het ziekenhuis waarbij de keus van 
ziekenhuis door de GGD bepaald wordt op basis van medische Inclicatie. Gewonde collega's en 
demonstranten worden gescheiden vervoerd. Wear mogelijk zullen gewonde collega's en demonstranten 
naar verschIllende zlekenhuizen gebracht worden. 
Coliege's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mall, voorzien van 
hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, to —Iaten - verzenden mare., 

411111.11111111111111111111111111111111M17it ter ondersteuning van het verhalen van mogelijke Immaterigle 
schade tljdens het strafproces. 

Bedrtifsopvang 
indien er ernstige calamitelten ontstaan waarbij de politie direct bij betrokken is, dan wordt de bedrpopvang 
van politie Haaglanden opgeroepen. Indien het vervolgens noodzakelijk Is, worden de diensten van de 
bedrijfsopvang aan collega's direct na beeindiging van het optreden aangeboden. 

16. BRIEFING EN DE-BRIEFING 

Voor het dienstverband zorgt de verantwoordelijke operationeel commandant voor een inhoudefijke briefing, 
waarin minimaal het sfeerbeeld, de taakopdracht en de afstemming met andere eenheden wordt besproken. 
Na afloop van leder dienstverband zorgt de verantwoordelijke commandant voor een inhoudelijke de-briefing.. 

17. RAPPORTAGE GEWELDSGEBRUIK EN COMMANDANTENEVALUATIE 

Aan het eind van de dlenst worden indien van toepassing geweidsrapportages, evenals een 
commandantenrapportage ten behoeve van de evaluatie opgemaakt. 

18. LOGISTIEK 

Tenue: 

° 1111111111111111111111111. 	 0 

Opgemaakt: 
Inspecteur van politeM11111111111(oc) 

Gezlen: 
Commissaris van politie  
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BIJLAGE: Juridlsch Instrumentarium 

HandhavIng van de openbare orde 
Op grand van artikel 172 van de Gemeentewet Is de burgemeester belast met de handhaving van de 
openbare orde. Hij is bevoegd overtredingen van wettelUke voorschriften die betrekking hebben op de 
openbare orde, to beletten of to beeindigen, waarbp hij zich bedient van de onder zljn gezag staande pantie. 
Tevens Is hg bevoegd blj verstoring van de openbare orde of by emstige vrees voor het ontstaan daarvan, de 
bevelen te geven die noodzakelljk te achten zyn voor de handhaving van de openbare orde. Met eovertreding 
van wettelilke voorschrlften' warden In dlt verband zowel de forrnele wet, zoals het Wetboek van Strafrecht, 
als de APV bedoeld. 
Bij optreden ter handhaving of herstel van de openbare orde wordt primair uitgegaan van de bestaande 
wettelike kaders In het Wetboek van Strafrecht err de Algemeen plaatselijke verordenIng. 
Naast doze 'gewone' bepalingen beschlkt de burgemeester over eon aantal bljzondere bevoegdheden. Deze 
bljzondere bevoegdheden - noodverordeningen, noodbevelen en bestuurlUke ophouding komen echter pas 
in beeld wanneer de mogelUkheden die de reguliere bepalingen bleden, volledlg benut zijn en onvoldoende 
soelaas hebben geboden. 

Wetboek van Strafrecht en Strafvordering 
Het Wetboek van Strafrecht bledt In de hlemavolgende artikelen aanknopingspunten voor strafvorderlijk 
optreden in het kader van de openbare orde: 
• Art. 131 Sr 	 Opruling 
• Art. 137 c Sr 	 Belediging van een groep mensen 
• Art. 137 d Sr 	 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld 
• Art. 141Sr 	 Openlijk geweld 
• Art. 184 Sr 	 Bevel of vordering 
• Art. 185 Sr 	 Belemmering (denk aan de mogelUkheld van art.124 Sv ) 
• Art. 188 Sr 	 Verbod tot samenscholing 
• Art. 261 ay. Sr 	 -Smaadschrift, taster, belediging 
• Art. 285 Sr 	 Bedrelging 
• Art. 300 Sr 	 Mishandeling 
• Art. 350 Sr 	 VernIeling 
• Art 424 Sr 	 Baidadigheidisiraatschenderij 
• Art. 426 Sr 	 Openbare dronkenschap 
• Art. 428 Sr 	 Brandstichting 
6  Art. 429 quater Sr. 	Discriminatie in beroep 

De Algemene Plaatselike Verordening 
De Algemene plaatselijke verordenIng bevat een santel bepalingen tot handhaving van de openbare orde. 
Doze APV-bepalingen regelen, bljvoorbeeld, een samenscholingsverbod, een verbod op hlnderlijk gedrag, 
een verbod op hInderlijk drankgebruik enz. Het navolgende is een opsomming van de in het geval van 
ordeverstoringen toe to passen bepalingen: 
0 Art 2.1.1.1. Samenscholing en ongeregeidheden 
0 Art. 2:48 Verbod op de weg alcohol te nuttigen of aangebroken Hessen, blikjes en 

dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben In door de 
Burgemeester aangewezen gebied 

• Art. 5:34 Vuur stoken 
0 Art. 2:49 °veriest bU of in gebouwen 
0 Art. 2:73 Gevaarlljk gebrulken van vuurwerk 
• Art. 2:73A Voorkoming vreugdevuren 
a Art. 2.45 BeschadIgIng plantsoen 
0 Art. 2.47 Hinderiljk gedrag op of aan de weg 
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W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 16-07-2011 
Journaal 

17-07-2011 10:38 - 	Openbare Orde 
registratie in BVH opgemaakt regnr 2011160862 

17-07-2011 10:37 4111111011.1.11.111111k, Openbare Orde 
0 
0 

vanaf 13.30 kw/mien de demonstranten aan. 
Rond 14.00 kwam organisator 11111110tp in een rod 
kentekend1111111.Voertuig op naam van 
In totaa111 volwassen deelnemers en 1 kind. 

voorzien van het 

Met4111111.111tie afspraken doorgenomen. Met name over de gezichtsbedekldng afgesproken 
dat er gehandhaafd zou gaan worden. Afgesproken dat hij mensen eerst zou aanspreken en 
voor de keuze zou stellen de manifestatie to verlaten, danwel de gezichtsbedekking to 
verwijderen. Hij refereerde nog near  het moeizaam verlopen gesprek met de politie de 
afgelopen week, maar de afspraken waren duidelijk en was nu goed met hem to praten. 

Te 14.10 sloten zich 2 mannen aan met volledige gezichtsbedekking. Volgens afspraak heeft 
111.110ze aangesproken en daama zelf ook de keuzemogelijkheden nog uitgelegd. 

411111111111111111111=111.11111111111111111. 
Goed contact met de groep, groep Was goed saanspretkbaar. 
Er werden leuzen geropen in het arabisch, papier met de teksten is aan het chicle van de 
manifestatie ter beschikking van de politie gesteld. 
Om 16.15 manifestatie beeindigd. De organisatie heeft nog een brief met bij de ambassade 
aangeboden,die ook word aangenomen. 

Er was eettjongetje van ong 4 jaar aanwezig. Vanwege de kou en de regen de organisatie 
aangesproken dat ze daar good zorg voor moesten dragon, vanwege de kans op onderkoeling. 
Foliedeken ter beschikking gesteld en het kind daarin "gepakt". 

De organisator gaf to kennen dat ze doorgaan met manifesteren op doze wijze maar dat ze 
vaker zullen komen. Hij heeft het voomemen uitgesproken dat hij weer een aanvraag gaat 
doen voor over 2 weken. 
Aan het einde van de manifestatei werden de deelnemers bedankt, zo ook de politic. 

14-07-2011 14:39 limigiNIMMIllt Diplomatic FrontOffice / B.O.B. 
ambassade kennls gegeven. 

13-07-2011 13:38 411111NIMIMIO, Operationele Zaken 
kennisgeving opgemaakt en fax naaall111111111111.estuurd. 



13-07-2011 13:37 - ligigame, OperatIonele Zaken 

Vandaag een gesprek gevoerd met de organisator van de demonstrate Free Saddik voor aanstaande 
zaterdag bij de ambassade van Marokko van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Dit gesprek verilep niet zonder spanning. 

We hebben hem aangesproken op zaken die de vote keer niet naar wens zijn verlopen. Zo werd er 
destijds een toneelstuk opgevoerd die els zeer heftig en aanstootgevend werd ervaren. (martelingen 
werden ultgebeeld e.d.) 

Daamaast is er een bedreiging geweest tegen een persoon die negatief reageerde op dit toneelstuk. 
Van deze bedreiging is geen aangifte bekend maar de wijkagent die toezicht hield is er zeker van dat 
deze persoon bedreigd Is vanuit de groepering die aan het demonstreren was. 

Ook werd door enkele demonstranten gezichtsbedekking gedragen tijdens de demonstrate. Hiervan 
hebben wij nu gezegd dat dit abs.oluut niet de bedoeling is. In de opgemaakte kennisgeving heb ik hier 
expliclet een zlnsnede aan gewijd. 

De rescue van de organisatie op de bedreiging was zeer defensief. De strekking was: bewijs het maar 
en wij ontkennen ledere betrokkenheid. Dit gaf het gesprek een naar tinge. 

De reactie op de gezichtsbedekking was ook niet meewerkend. NiJ gaf aan dat men dit doet omdat 
men bang is voor represailles vanult de ambassade richting familieleden die in Marokko wonen. Ook 
zou men dan zelf niet meer kunnen afreizen naar Marokko. 

Wij hebben echter wel aangegeven dat, ondanks dat wij het argument begrijpen, demonstreren een 
vrije keuze is maar wel aan deze regels gebonden Is. 

Er wordt nu geen toneelstuk opgevoerd. 

Men verwacht maximaal 30 deelnemers. 

01111011.1/00bijgesproken 

11-07-2011 10:27 111111111111111.11.11111, Operationele Zaken 
afspraak met org. en 	voor woensdag as 10.30 uur. 
rvimunim

ond met geen probleem.
n  

ar  

verband hlermee organisatie gevraagd om 13.30 uur to willen starten. 

11.07-2011 08:31 -11111111111.111111.11111111110, Operatlonele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

11-07-2011 08:28 411/110.111111011/110, 
Gebeurtenis registratie aangemaakt. 
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: dap 
: 11111111111111111116 

4WD 

POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
SERVICE & INTAKE J HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011150862-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : zondag 17 juli 2011 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Pleats voorval 

Soort locatie 
Verbalisanten 

: 1 

Begeleiding demonstratie 
zaterdag 16 juli 2011 te 13.00 uur 
Tussen zaterdag 16 juli 2011 te 13.30 
uur en zaterdag 16 juli 2011 te 16.30 
uur 

: Oranjestraat 9 OMG, 2514 JB, 
's-Gravenhage 

: Openbare weg/-water 
, Service & 

J en ricstraat, Politie Haaglanden 
111111.11111111111111111111., Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Intake 

Betrokken motorvoertuig 
Kaartnummer 
Uniek goednummer 
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol : Betrokken 

Toeliohting bij zelfstandige aktie 
Op zaterdag 16-7-2011 tussen 13.30-16.30 een manifestatie begeleid van 
team Free Saddik, tegenover de Marokkaanse ambassade in de 
Oranjestraat GV. 
Vanaf 13.30 verzamelden de demonstranten zich voor de ambassade. 
Rond 14.00 uur was de organisator, 	 telnr 
aanwezig. Hij arriveerde in een auto met het kenteken 
Met 
	 gesproken en de afspraken die daze week waren 

nogmaals doorgenomen, met name over de gezichtsbedekking van 
demonstranten, die niet was toegestaan en waarop gehandhaafd zou 
worden. 
Rond 14.10 wilden 2 mannen met gezichtsbedekking in de vorm van zgn 
Arafatsjaals, zonnebrillen en petjes zich aansluiten. 

Form.nr: 1223686 - FOMUTRA 	 - Bled 1 
LFN112.0.2 

gemaakt 



Registratienummer PL1512 2011150862-1 

Zoals afgesproken heeft 	ze eerst aangesproken, daarna heb ik, 
4111 nog met ze gesproken en ze voor de keuze gesteld om zonder 
gezichtsbedekking deel te nemen of enders de manifestatie te verlaten 
en zich niet in het zicht van de manifestatie te begeven. Zij hebben 
er voor gekozen weg te gaan, dit verliep probleemloos. 

Tijdens de demonstratie wer er gebruik gemaakt van een megafoon 
waardoor het doel van de manifestatie werd uitgelegd. Tevens werden er 
leuzen geroepen in het arabisch. De teksten werden van papier 
afgelezen. Deze zijn door 11111110 aan het einde van de manifestatie 
aan mij ter beschikking gesteld. 4111111111111.1111 

011111111.1111. 

Sfeer tijdens de manifestatie was goed. Organisator en deelnemers 
lieten zich goed aanspreken en hielden zich aan de gemaakte afspraken. 
In totaal waren er 11 volwassen deelnemers en 1 kind, jongetje van 
ongeveer 4 jeer. Vanwege de regen en de temperatuur de deelnemers zorg 
laten dragen voor het kind omdat er mogelijk kans op onderkoeling zou 
zijn. Foliedeken ter beschikking gesteld. 

Rond 16.15 uur werd de manifestatie beeindigd. Er werd nog een brief 
bij de ambassade afgegeven, die ook werd aangenomen. 
Opvallend detail: nadat de manifestatie was afgelopen, kwam er iemand 
van de ambassade vragen of zij het papier met de leuzen mochten 
hebben. Hem medegedeeld dat door de organisatie ter beschikking van de 
politie zijn gesteld. 

Form.nr: 1223686 - FOMUTRA 	 - Bled 2 - 
LFN112.0.2 



VERTROUWELIJK 

Versiag OPERAT1ONELE DRIEHOEK DEN HMG van maandag 4 juli 2011 

Aanwezig: 
Bestuur. 	Van Aartsen, 
OM: 
	

Van Zaltbomme 
Politle: 
	

Van Musscher 	 (versiag) 

b. Datum: 
Organisator: 
Doel: 

Locate / Route: 
Aantal personen: 
Middelen: 

Zaterdag 16 juli van 13.00 16.30 uur 
Free Sadek 
Het nakomen van de beloftes en afspraken van 25 maart t.o.v. de 
gevangenen In Marokko. 
Oranjestraat 
50 
Luidspreker, spandoeken, flyers, viaggen 



Page 1 of 1 

1111111111111011 
Van: 	Free Saddek [free.saddik@gmall.corn] 

Verzonden: dinsdag 19 juli 2011 4:21 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 

CC: 	free.sadd ik@gm al 1.com 

Onderwerp: Aanvraag toestemming demonstratie 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

Het doel van de demonstratie 
- Opkomen voor de gevangenen die gebukt gaan onder de mensenrechtenschendingen 

De hulpmIddelen die u wilt gebrulken bij uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 
- Luidspreker, spandoeken, flyers, vlaggen 

De datum, tijdstlp van de start en het einde van de demonstratie 
- zaterdag 30 juli. Van 13.30 uur tot 16.30 uur 

De plaats waar u start en eindigt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 50 personen 

De manier waarop de deelnemers meedoen, btJvoorbeeld lopend of met de fiets of auto 

- Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

- Tlen personen zullen de orde handhaven, goede contact en communicatie onderhouden met de aanwezige 

politie, voor de protest gezamenlijk regels doornemen. 

(15-02-2015 



Van: Free Saddek [free.saddik@gmail.comj 
Verzonden: zaterdag 23 juli 2011 1:57 
Aan: undisclosed-recipients 
Onderwerp: Aankondiging van Team Free Saddek: Demonstratie 30-07-2011, 0 
gevangenen! Wij vergeten jullie niet tijdens Ramadan! 

Bijlagen: Demonstratie poster 30-07.jpg 
Beste, 

Op 30 juli 2011 organiseert Team Free Saddek de 4e demonstratie voor de Marokkaanse 
Ambassade in Den Haag. Net onderwerp spitst zich wederom toe op de 

mensenrechtenschendingen van de Marokkaanse autoriteit. Echter, ditmaal willen wij 
benadrukken dat de Islamitisch Heilige maand Ramadan aanbreekt. Een maand waarin van 

oorsprong vrede en broederschap gehandhaafd wordt als Islamitische plicht. 

Wij zullen daar staan om de Marokk 	 snse autoriteit op het hart te drukken dat zij de rechten 
van de mens moeten erkennen en implementeren.Ook tijdens de Ramadan. De maand die voor 
iedere moslim, gevangen of niet, een gezegende maand moet zijn. Wij nodigen u van harte uit 

om aan onze zijde te staanl 

Zaterdag 30 juli 2011 
van 13.30 tot 16.30 

Marokkaanse Ambassade 
Oranjestraat 9, 2514 JB Den Haag 

Team Free Saddek 

Homepage: www.behind-bars.net 
Website: Nederlands - English - Arabic 

Facebook: http://www.facebook.com/Free.Saddek.Sbaa 
Youtube: http://www.youtube.com/user/prisonersbehindbars 

Twitter: http://twittercomMIlfreesaddik 
Telefoon: Opvragen via mall 

CI 

Alle informatie over 'de zaak Saddek' mag u delen met al uw contacten. Voor de mensen die 
meer informatie willen inwinnen verzoeken wij te mailen. Neem geen informatie van derden 

aan, verifieer dit by ons. 

Team Free Saddek is een initiatief van vrienden, familie, collega's en medestudenten van 
Saddik die gerechtigheid wenst voor iedereen. 
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Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze Manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organisator 
Team Free Saddik 

11111111111111111 

Telefoon41.1111110Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 	 Aandacht vragen voor de gevangenen in Marokko 
die gebukt gaan ander mensenrechtenschendingen. 
Datum/tijd aanvang manifestatie 	 : 30-07-2011 13:30 uur 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 	 : 30-07-2011 16:30 uur 
Aantal te verwachten deelnemers 	 : 50 

Bijzonclerheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 	 : Luidspreker. Spandoeken. Flyers. Vlaggen. 
Route 	 : N.v.t. 
Verzamelplaats 	 : Oranjestraat 9. Ambassade van Marokko. (13.30- 
16.30 uur). 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 	 : N.v.t. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 
>De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

>De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van minimaal 10% van het aantal 
deelnemers. 

>De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van de politie. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 



>De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. 

>Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

>De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrlj toegankelijk 
blijven. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

Datum 25 juli 2011 	
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

............... ................ 
Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

IndIen u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-3-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtinu procedure kennisge_vinuen bevestiqing veroaderina of betoging 

KennIsaevino 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheld van pariement, ministeries, 
ambassades en Internationale installing vaak het toneel is van openbare manifestatles varierend in 
omvang. Voor een goad verloop van al deze demortstraties moeten organtsaties als gemeente, politie 
en vervoersbedriJven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelijk v66r de openbare aankondiging van daze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat daze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In daze schriftelijke kennisgeving staan in leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

beelndiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de mIddelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waama een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheid te geven zich op de demonstratie voor te liereiden, Is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, wear daze maatregelen gecoOrdineerd worden. 

Bevestigino 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheld, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkhedert voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkIngen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de pleats wear een demonstratle start en wear die ontbonden wordt. Daze voorschriften 
en beperkingen worden de organlsator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheld, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbleden. Ook hlervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
a 	een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
d. 	de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

ArrondIssementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

141qemene richtlijnen  
De voigende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen to verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheldsgebouwen, beditven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele. Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan In leder geval worden beeindigd Indien de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en krulsingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
WIJKZORG JAN HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011160057-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : zondag 31 juli 2011 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Pleats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

: 1 
: Algemene mutatie 
: zaterdag 30 juli 2011 te 17.14 uur 
: Tussen zaterdag 30 juli 2011 te 13.30 

uur en zaterdag 30 juli 2011 te 16.30 
uur 

: Oranjestraat, 2514 JB, 's-Gravenhage 
: Openbare weg/-water 

Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

, Bureau Jan 
11111!!!!!!IgeHaaglanden 

Betrokken motorvoertuigen 
Kaartnummer 
Uniek goednummer 
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol 

Kaartnummer 
Uniek goednummer 
Voertuig 
Merk/type 
Kleur 
Land 
Kenteken 
Chassisnummer 
Bouwjaar 
Rol 

11111MINIMED 
: Personenauto 

:Bau lliiill  
: Nederland 

IrliMill.  i 
: Betrokken 

• 
• 

• 

: Prsonenauto 

: 	auw 
: Nederland 

: Betrokken 

Toelichting bij zelfstandige aktie 
Vanaf 13.30 uur demonstratie "free Saddik" bij de Marokkaanse 
ambassade begeleid. Er waren rond de grdemonstranten aanwezig. 

Form.nr: 1248055 - FOMUTRA 	- Bled 1 - 
LFN112.0.2 



stokken waren kennelijk bedoeld voor spandoeken. Men heeft vrijwillig 
afstand gedaan van de stokken. 
De demo is redelijk rustiq verlopen. Men blijft echter wel steeds de 
grenzen op zoeken. 
Een tweetal demonstranten verschenen met totale gezichtsbedekking dhr. 
411111111111.hierop aangesproken men voldeed niet aan zijn verzoek. Hierop 
de demonstranten aangesproken en e.e.a. kort duidelijk gemaakt. 
Het gesprek werd gelijk opgenomen door een aanwezig journalist. 
Uiteindelijk voldeed men aan ons verzoek en daarmee ook aan de 
vergunning voorwaarden. 
Wi hebben uiteindelijk na beeindiging van de demonstratie dhr. 

op drie punten aangesproken. T.w. de gezichtsbedekkingen, het 
ultlopen van de demo tot 16.50 uur (16.30 vergunning) i.v.m. gebed. 
Als laatste dat men zich toch weer op de rijbaan ophield waarbij ook 
een klein kind aanwezig was. 

E nde demonstratie 17.00 uur. 
Men gaf aan niet zeker te weten om volgende zaterdag weer te 
verschijnen omdat er dan een grote demo in Belgie zou zijn. 

Form.nr: 1248055 - FOMUTRA 	- Bled 2 
LFN112.0.2 



Inds demonstratie 17.00 uur. 

W.O.M.: Demo Free Saddik 
Datum: 30-07-2011 
Journaal 

31-07-2011 15:10 -4111111.111111111. Informatie 
mut: 2011160057 
Vanaf 13.30 uur demonstratie "free Sadclirbij de Marokkaanse ambassade begeleid. Er waren rond 
de 30 demonstranten aanwezig  

eze stoldoen waren kennelijk 	oe voor spandoeken. Men heeft 	gig afstand 
g aan van de stokken. 
De demo Is redelijk rustig veriopen. Men blijft echter wet steeds de grenzen op zoeken. 
Een tweetal demonstranten verschenen met totate gezichtsbedekking dhr.41111111.hierop 
aangesproken men voideed niet aan zijn verzoek, Heron de demonstranten aangesproken en e.e.a. 
kort duidelijk gemaakt. 
Het gesprek werd gelijk opgenomen door een aanwezig journalist. Uiteindelijk voldeed men aan ons 
verzoek en daarmee ook aan de vergunning voorwaarden. 
IMj hebben uiteindeliJk na beeindiging van de demonstratie dhr. 	p drie punten 
aangesproken. T.w. de gezichtsbedekkingen, het uitlopen van de emo o 16.50 uur (16.30 
vergunning) i.v.m. gebed. 
Als laatste dat men zich toch weer op de rijbaan ophield waarblj ook een klein kind aanwezig was. 

25-07-2011 15:02 - 	 Diplomatic FrontOffice l B.O.B. 
ambassade kennis gegeven. 

25-07-2011 12:31 	 Operationele Zaken 
kennisgeving gefaxt onder groep 4 naaa11.11111111/111. 

25-07-2011 12:30 -fogysimiglia, Operationele Zaken 
Kennisgeving opgemaakt en laten ondertekenen 

25-07-2011 12:30 - 	 Operationele Zaken 
Met de organisatie de afspraken doorgenomen. Gezichtbedekkingen zijn nadrukkelijk besproken dat 
dit niet mag. 
Ook dat de organisatie de persoon is die de mensen aanspreekt. 

20-07-2011 10:26 -1111111111111111/1111111. Operationele Zaken 
Gesproken met organisatie. de afspraak gemaakt voor maandag 25 juli to 10.00 uur. 
B12 IKG. 

20-07-2011 09:27 	 Openbare Orde 
In het MT gister besproken 

VI 	 Appel 12.30 uur Jan Hendrikstraat. 
Dlensten van beiden w den aangepast n 	. 



19-07-2011 07:19 -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII., Operationele Zaken 
Aanmelding (gekoppeld) middels Mailbox O.Z. ontvangen op dinsdag 19 juli 2011 to 04.21 uur. 

19-07-2011 07:14 -411111111111111111111.111. 
Gebeurtenis registratie aangemaakt. 



Page 1 of1 

4111111.11111111111P 
Van: 	Behind Bars [behindbarsnet@gmail.com] 

Verzonden: maandag 8 augustus 2011 11:14 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden; Free Saddek; Behind Bars 

Onderwerp: Aanvraag demonstratie 13 augustus. 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

Het doel van de demonstratle 

- Met als titel: "Het nakomen van de beloftes en afspraken van 25 maart t.o.v. de gevangenen in Marokko" 

De hulpmiddelen die u wilt gebrulken blJ uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 

- Luidspreker, spandoeken, flyers, vlaggen 

De datum, *stip van de start en het elnde van de demonstratle 

- Aanstaande zaterdag 13 augustus. Van 15.00 uur tot 16.30 uur 

De pleats waar u start en elndlgt 

- De Marokkaanse ambassade In Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 30 personen 

De merger waarop de deelnemers meedoen, blJvoorbeeld lopend of met de fiets of auto 

- Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zelf neemt om de demonstratle goed to laten verlopen 

- Tien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communIcatie onderhouden met de aanwezige 

voor het protest gezamenilik regels doomemen. 

Behind bars Foundation for human-rights 
4.§:91.%1 	jj 4.1.466as.a 

Homepage: www.behind-bars.net 

Language: LAP -  Nederlands - English 

Franciase - Deutsch - Italiano (u.c.) 
Facebook: click here 

Twitter: ®Behindbarsnet 
Telephone: Mail us 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself as 
a media platform for the prisoner of conscience. 

05-02-2015 



Telefoon...MO Telefoon: 
	

Faxnummer. 

Manlfestatle 
Doel van de manifestatie 
Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tljd beelndiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bljzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 

Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Aandacht vragen voor de gevangenen In Marokko. 
: 13-08-2011 15:00 uur 
: 13-08-2011 16:30 uur 
: 50 

: Luidspreker. Spandoeken. Flyers. Vleggen. 
: N.v.t 
: Oranjestraat 9. overzijde Ambassade van Marokko 

op het trottoir. 

: N.v.t 

Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schrlftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdlenst of levensovertulgIng. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politleverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenmInste vier werkdagen voordat deze zal ' 
worden gehouden, de burgemeester hlervan schriftelijk In kennis te stellen. 

Lees ook de toelichfing! 

Organisator 
Team Free Saddik 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordellJk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

- De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

- De organisatle draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van minlmaal 10% van het aantal 
deelnemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van de politie. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en vellIg to laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of krulsingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

- De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 



- De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. 

- Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

- De in- en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij 
toegankelijk blijven. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

- Het is de organisatie bekend dat mee voeren van voorwerpen die plegen te worden gebruikt of 
geschlkt zijn om te worden gebrulkt bij wanordelijkheden, zoals ketting, knuppel, stokken, 
beschermende middelen, lock-ons, helm / blvakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking niet 
is toegestaan. 

Datum... 	 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indian u het nlet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stet(' 
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toellchtina Drocedure kennis 	 gsti 	vm• Merin of beto in 

KennWevirto 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheid van parlement, ministeries, 
arnbassades en Internationale Installing vaak het toneel Is van openbare manIfestaties varierend In 
ornvang. Voor een goad verloop van at deze demonstratles moeten organisatles als gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelik ye& de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftellke kennisgeving staan In leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratle wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beelndiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

beelndigIng 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de mIddelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag' 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goad over de gang van zaken te Informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en die  
organisaties de gelegenheid to geven zich op de demonstratie voor te bereiden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden. 

Bevestiqinq 
Naar aanielding van de kennisgeving wordt zo mogellJk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen geiden en beoordeetd of er 
met de organisator afspraken moeten warden gemaakt om een ordelljk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelljk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleidIng is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, In het belang 
van het verkeer en ter bestrilding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organtsatoren stelien. Het gaat tiler om, biJvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschrlften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheld, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelljkheden in het geding Is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroen  
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift Indlenen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrljving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft Ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwljlde spoed dat 
verelst, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hlertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzleningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorzlening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van-het besluit waartegen het verzoek is gericht 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Atoemene richt/linen 
De volgende richtlijnen golden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld In artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die In de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De pantie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatle of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbInding. 
c. De organisatle ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in leder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tlJdsduur van de manifestatle op onaanvaardbare wljze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in leder geval worden beeindigd indien de organisatie niet In staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
WIJKZORG JAN HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011170384-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : zaterdag 13 augustus 2011 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisant 

: 1 
41■1100111111111111111110 

: Begeleiding demonstratie 
: zaterdag 13 augustus 2011 te 17.37 uur 
: Tussen zaterdag 13 augustus 2011 te 

15.00 uur en zaterdag 13 augustus 2011 
te 17.00 uur 

: Oranjestraat, 2514 J8, 's-Gravenhage 
: Openbare weg/-water 

eiratairgairarat Wijkzorg Jan 
Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Form.nr: 1275764 - FOMOTRA 	 - Blad 1 - 
LFN112.0.2 



W.O.M.: Demo Free Saddik, Behind bars Foundation for human-rights. 
Datum: 13-08-2011 
Journaal 

13-08-2011 21:06 -1/1/11111/41111M, Informatie 
Mutatie nr:2011170384 

Te 15.00 de demonstratie "free-Saddik". 

Er waren ong.23 personen aanwezig. De demonstratie Is in goede orde veriopen men voideed aan de 
afspraken eerder gemaakt. 
De demonstratie is om 16.30 uur begindigd. 

11-08-2011 16:24 -1111111111.11111111.0 	 Operationele Zaken 
Groep 30 een uur eerder in dienst dus draaien dienstverband 14.00-23.00uur 
Briefing om 14.30 uur aan bur Jan hen tbv de demo Behind Bars(free Saddek) 

geinformeerd. 
sc 	 geinformeerd op de aanpassing dienstverband en aktiviteit 

11-08-2011 11:09 -dinsmomMilk Operationele Zaken 

Samen met b12 41/111M11/111111110) gesprek gehad met de organisatie. 
De afspraken goed doorgenomen. 

Definitieve kennisgeving opgemaakt, ondertekend en gekoppeld aan de registratie. 

Ge-faxtaliMENERNIMMI 

08-08-2011 13:10 -11111111.11111111111111111111111. , Operationele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

08-08-2011 13:08 - 
Gebeurtenis registratie aangemaakt 



Page 1 of 1 

Van: 

Verzonden: maandag 9 december 201319:21 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 

Onderwerp: RE: Afzegging van protest. 

Hallo, 

lk wil bij deze een protest aanvragen bij de Belgische ambassade in Den Haag van van 13.30 - 14.15 
vervolgens willen wij een mars houden die ons zal leiden naar Marokkaanse ambassade waar wij 
ook drie kwartier zullen protesteren. 

Datum: 
21/12/2013 
Tiid: 
Van #13.30 - 14.15 ---> Belgische ambassade #mars naar oranjestraat #45 min protesteren bij 
Marokkaanse ambassade. 
Doel: 
Opkomen voor Islamistische gedetineerden in beide landen 
Aantal: 
Maxim aal 30 man 
Beveiliging: 
10% van aantal deelnemers 

Mvgr,01111.11.111. 

EMININISIP 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgevIng van het houden op een openbare pleats van een betogIng, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of tevensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats to houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van daze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In kennis to stollen. 

Lees ook de toelichting! 

Or anisator 
particuller 

10111111111111111111.111  

Telefoon4.1111111., Telefoon:011MM 

Manifestatle 
Doel van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bljzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 

: Aandacht vragen voor Islamitische gedetineerden In 
BeIgle en Marokko. 
: 21-12-2013 13.30 uur 
: 21-12-201316:00 uur 
:30 

: Vlaggen, foto's en een speaker. 
Jah-arivn Oldenbarneoltstraat-Johan de Wittlaan-

Scheveningseweg-Camegieplein-Anna 
Palownastraat-Piet Helnplein-Hoge Wal-Mauritskade-
Amaliastraat. 

Verzamelplaats 	 : Johan van Oldenbameveltlaan 11, ambassade van 
Seigle ( 13.30 — 14.15 uur) 

Vervolgens verplaatsen near Oranjestraat 9, ambassade van Marokko, 15.15 -16.00 uur. 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 	 : Eigen vervoer / openbaar vervoer. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manIfestatie to 
bevorderen: 

- De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een contactpersoon ten behoeve van Politie Eenheid Den Haag. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlljnen In de toelichting, om de 
demonstratle ordelijk en vellig te laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

- De demonstratielocatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 



- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 

- De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzlen van dikke stokken (max.dikte 2 
bij 2 cm en lengte max. 1.50 meter) en de teksten op de spandoeken zullen niet discriminerend, 
beledigend of opruiend zijn. 

- lndien gebrulk wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder vrij 
toegankelijk blijven. 

-Op de route zal men gebruik maken van het trottoir en niet van de rijbanen. Deze blijven beschikbaar 
voor het verkeer en openbaar vervoer. 

Vijdag 20 december 2013. 

Namens de organisatie, 	 Politie eenheid Den Haag, 

41111111101116 	 011111.1111110 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen steIt 
of de manlfestatie verbiedt, kunt u hiertegen eon bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-3-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 
Bezoekadres 	: Spui 70, Den Haag 	 Fax 



Toellchting procedure kennisgeving en bevestiging vergadering of betoging  

Kenniscievinq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheid van pailement ministeries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties variOrend in 
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstraties moeten organisaties els gemeente, politie 
en vervoersbedrljven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelijk v66r de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenmlnste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelljk in kennis te stellen. 

In deze schrifteliJke kennisgeving staan in leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstrate 
c. de datum waarop de demonstrate wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de piaats en, voorzover van toepassing, de verzamelpiaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindigIng 
e. het aantal te verwachten deeinemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 

Op die aankondiging wordt door polite Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de.gang van zaken te inforrneren, de demonstratie.good te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld te geven zich op de demonstrate voor te bereiden, Is het edtitet gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden. 

Bovestiging 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 088-9648600 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven weike algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrljding of voorkoming van wanordeiijkheden voorschrlften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwljkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Oak hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en &men 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt U hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burg emeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en Indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het beslult waartegen het verzoek is gericht 
d. de gronden van het verzoek 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorzlening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Algemene richtlilnen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artlkel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct g.evaar voor personen of 

goederen. 
b. Het Is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in ieder geval op Indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in ieder geval worden bedIndigd Indien de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



W.O.M.: Demo.1.111111111111111111111. HOOFDREGISTRAT1E. 
Datum: 21-12-2013 

Journaal 

20-12-2013 15:11 -41110011/11141=1110, Team crisisbeheersing 

Gesprek gehad metalialbde gebruikelijke afspraken gemaakt. De beide demolocaties en 
de route doorgenomen.Gezien de verwaohte grootte van de groep worden het trottoir en de 
fietspaden gevolgd. 
Op beide locaties zullen er toespraken worden gehouden door en111111111110r 
ENNIS. 
De ordedienst is herkenbaar aan een armband. De deeln.emers betreffen mannen en jongens. 
Er zullen Al Qaida vlaggen mee warden genomen. Volgens 	zal de "Wilders- 
sticker" tijdens de demo wel ter sprake komen maar zal dit geen extra emoties opleveren. 

19-12-201316:11 - semommiiiip, Team crisisbeheersing 

4111.1110mallde met verzoek om afspraak to verzetten. 
Wordt nu vrijdag 13.30 uur 	sluit aan IA] het gesprek. 
Op de facel3ooksite va 	teat dat de demo al om 13.00 uur aan vang 

19-12-2013 14:18 	 Bewaking en bevelligIng 

Ambassade Marokko kgg 

16-12-2013 14:88 - 	Team crisisbeheersIng 
1tgenodigd voor een gesprek d.d. 19 december om 10.00 uur. 

12-12-2013 14:48 - 
Getracht am 
Met berelkbaar. 

earn crisisbeheersing 
to pakken to krUgen tenelnde een afspraak to maken voor volgende week. 

10-12.2013 09:55 -4//f/MMINIM1011/0), Team crisisbeheersing 

Kennlsgeving ontvangen en gekoppeld. 

10-12-2013 09:84 deaffallarMalalle, 
Gebeurtenis regIstratie aangemaakt. 



W.O.M.: Demo 11111111111111111111111. SUB REGISTRATIE 
Datum: 21-12-2013 

Journaal 

19-12-2013 14:24 - ammiap , Bewaking en bevelliging 
Ambassade BeIgie kgg 

14-12-201312:37 - 	 , Team crisisbeheersing 

ENIMMISMI. 

12-12-201314;49 4111111MMOMINM, Team crisisbeheersing 
Getracht omillagate pakken te krijgen teneinde een afspraak te maken voor volgende week. 
Niet bereikbaar. 

10-12-2013 09:51111.IIIIIIIIIIIIIIIIIIII. , Team crisisbeheersing 
Kennisgeving ontvangen en gekoppe1d. 

10-12-2013 09:47 - iraillaralliMilali, 
Gebeurtenis registratie aangemaakt. 



VERTROUWELIJK 

Versiag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 16 december 2013 

Aanwezlg: 
Bestuur: 	Van Aartsen (voorzitter),1111111110011111111.111111.1111 
OM: 	Korvinus, ass 
Politie: 	Van Musscher,eallaralli(verslag) 

f. 	Datum : 	 Zaterdag 21 december 2013 van 13.30 —16.00 uur. 
Organisator : 	111111111111111111111111 
Doel : 	 Aandacht vragen voor politieke gedetineerden in Belgic en Marokko. 
Locatie / Route : 	Johan van Oldenbamevelttaan 11, ambassade van Belgie, 13.30 - 

14.15 uur en 
Oraniestraat 9, ambassade van Marokko, 15.15 -16.00 uur. 

Aantal personen : 	30 
Midderen : 	 Vlaggen, foto's en een speaker 



POLITIE HAAGLANDEN 
CENTRALE TAKEN 
ORDE & BEWAKINGSDIENST 
UNIT 7 FYSIEK EMMEN BOB 

Registratienummer : PL15A5-2013250017-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijdstip 

Zelfetandige aktie 
Volgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum/tijdstip kennisnama 
Pleegdatum/tijd 

Pleats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

: donderdag 26 december 2013 te 04:21 uur 

: 1 
Willfignial/M/IMMINO 

: Bewaking objecten 
: zaterdag 21 december 2013 te 03:14 uur 
: Tussen zaterdag 21 december 2013 te 13:30 uur en 

zaterdag 21 december 2013 te 14:15 uur 
: Johan V Oldenbarneveltln 11, 2582 NE 's-Gravenhage 
: Bijzonder gebouw/terrein 

111L"'"• 
Toeliohting bij zelfstandige aktie 
Op ddt voornoemd werden wij (ale en op als deo.. door de CvD B8 naar de 
Ambassade van Belgit gestuurd . 

Daar zou een aangekondigde demo zijn georganiseerd door all.111111111111M 
De groep wilde aandacht vragen voor de politieke gedetineerde in Belgit en Marokko. 
Ze zouden hun demo beginnen bij de Ambassade van Belgit en later op de dag naar de 
Ambassade van Marokko gaan. 

Voor de Ambassade stonden ongeveer 20 (mans)personen , de meeste van hen droegen 
traditionele kleding , de meeste hadden baarden en sommige bedekte een deel van hun 
gezicht met een.s.jaal. 
De personen droegen spandoeken /banners en riepen leuzen.(allah akbar). 
Collega's van bureau 23 en... waren ook ter plaatsen. 
Tijdens onze aanwezigheid alles orderlijk verlopen. 

Betrokkene : 811111/1MOIM (man), geboren op J in 
elm burgerservicenummer 4111111110, 
nationaliteiten Nederlandse en Marokkaanse, 

101111111101111, 11111100111MMIIIIIMO telefoonnummer 
ONNOMMIMIP 
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon 

- Blad 1 	 LFN112.1.0 Form.nr: 3027878 - FOMUTRA 



POLITZEHAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU KARNEBEEK 
BPZ F HARNEBEEK 

Registratienummer PL1511-2013247449 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijdstip 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum/tijdstip kennisname 
Pleegdatum/tijd 

Pleats voorval 

Soort locatie 
Verbalisanten 

: zaterdag 21 december 2013 te 16:30 uur 

: 1 
: Begeleiding demonstratie 
: zaterdag 21 december 2013 te 15:48 uur 
: Tussen zaterdag 21 december 2013 te 13:00 uur en 

zaterdag 21 december 2013 te 15:30 uur 	a 

: Oranjestraat ter hoogte van nummer 9, 2514 JR 
's-Gravenhage 

: Openbare weg/-water 

4111111.11.11111110111.111110  
4111.111=1111111.101.11 

Toeliohting bij zelfstandige aktie 	

b 
Demonstratie was aangemald door betr. 	 . Demonstratie zdu starten 
op Johan van Oldenbarneveldlaan bij Belgische ambassade. 
Tussen /3:00u en 13:30u verZame/den zich zo'n 20 demonstranten.01111111.1.11.111. 

‘11111011011110' 1.1111.0111011.110  
Diverse sprekers aan het wooed geweest richting ambassade van Belgie. 
Eigen ordedienst meerdere malen aangesproken omdat er op de weg gestaan werd. 
Orderdienst was goed aanspreekbaar en voerden alles goed uit. 
Na een paar regenbuien werd door organisatie besloten om met auto's near 
Mirokkaahae ambassade te gaan. Uit enkele auto's staken vlaggen tijdens het 
wegrijden. Konden we op dat moment even niets weer aan doen. Ongewenst gedrag 
gemeld bij (1111111111INHij zou dit later doornemen. 
Bij de Marokkaanse ambassade sloten zich nog zo'n 10 demonstranten aan. Alles bij 
elkaar zo'n 30 a 35 demonstranten geweest. 
Regelmatig contact gehad met organisatie. Deze was goed meewerkend om tot een 
goedverlopende demo te komen. 
Na de volgende regenbui besloot de organisatie om er al snel de brui aan te geven. 
Rond 15:30u was iedereen in de auto's en de plaats schoon opgeleverd. 
Bij de debriefing nog enkele opmerkingen gehoord. 

1)at
werd door burger aangesproken omdat een demonstrant zijn auto op hat trottoir 
erde en hij dear normaal gesproken een"bekeuring voor zou krijgen. 

 

- Er zijn toch enkele houten bezemsteelstokken gebruikt die mogelijk toch wat 
dikker waren dan afgesproken. Dit was niet bij ons gemeld en hadden we zelf niet 
gez en.,Derhalve niets aan kunnen doen. 	

Dit was niet besproken 	0 
bij cde Obit vergunningvoorwaarden. Nemen we mee voor de volgende keer. 

Form.nr: 3020915 - FOMUTRA - Blad 1 	- 	 LFN112.1.0 



Registratienummer PL1511-2013247449 

Betrokkene : 111111114111.1114/.1 (man), geboren op 41111111111, in 
MUM 

 
burgerservicenwnmer U 

nationaliteiten Nederlandse en Marokkaanse,  
IMMINEW/111.10, telefoonnummer 

4111111110 
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon 

  

41/11.01110/0"V4WAY4 	 X.404101.;:. 	 44-0/1 

Form.nr: 3020915 - FOMUTRA 	- Blad 2 LFN112.1.0 



WI" 11..../1013 

INLEIDNG 

Locatle 1: Ambassade Belgla u.void.b.••un 

• Locatle 2: Ambassade Marokko tof•rodima 

• Doel: Aandacht vragen voor de rechten van 
IslamItIsche gedenneerden In Belgll en Marokko. 

4 wanton 

• Been vrouwen bij demonstrage. 

Sticker Wilders / Zegelvlag /Simulatiecel 

• "De Islam is een leugen, Mohammed een 
criminal, de Koran Is verglf° 

• Zegelvlag...I 

• SImulatlecel 

ROUTE 

....••• • • 	 • 	 •-• 

SFEERBEELD / RISICOFACTOREN 

• 30 deelnemers verwacht (volgens orairdeatio) 

• ElverMg In het verleden *30-50 deelnemers 

• Demonstraties verliepen alien zoals afgesproken. 

• Bijzonderheden: 	• 
Pow-news! stickers WIlders / Trapveldje / Kool 

derstistlft 

Route manifestatie 

• Johan van Oldenharneveldstrast tomb wee 
• Johan de WItlaan 
• SchevenIngseweg (fletspad/parallelpad) 
• Cameglepleln ehulesp4041 

• Anna Paulownastraat (Arab flaniuglt) 

• Piet Helnpleln 
• Hoge Wal 
• Maurltskade 
• Amallastraat (Arab Idtaco) 

st....s.ans ONO 



AANDACHTSLOCATIES 

• Ambassade DeWitt 

• Vredespalels 

• Ambassade Frankrilk 

• Ambassade Marokko 

4WD 

TOLERANTIEGRENZEN (1) 

Hat Meld le veleta op: 
• OpIn

ri 
 gfenbIJ strafbare Mon zoveel mogelijk aenhoudingen 

verchten 
• Optreden bQ 5k-downed's' of bloldtedes van de to volgen 

routes 
• Blokkadee van pleatean wear hoonweardigheidebeidedem 

verbblven 
• Direct Rayner voor personen of goederen. 
• fist goolen van brendbotnroon, stenen, bout, verf, etc. 
• Stratbare feltidivaitoOtrli la loegetaterl 
• OvertredIngen teraake Wet Wapena on Munitle 
• Mastachappelflk enaenvaardbere zaken male 

• Montauk*. iddaingeo. -poschrillen of etoeeldlocon 
• Recbluks Innen 

1116•••■•1413 MOD 

FASERING 

• Varantwoordelpheid organisatle 

• Daama eventueel potiffeoptreden (begelaiden) 

iltals1.113 MM. 	 11 

TOLERANTIEGRENZEN (2) 

De noodzaak van het polltieoptreden dient 
afgeivogen to warden ten het effect op de 
openbare aide ervan. Het polItieoptreden ken 
eventueel tiklajk worden ultgesteld Indian gevaar 
voor escalatie aanwezlg Is of Indian door opvden 
de vallighekt van peraoneei of derden geyser 
loopt. 

Het polttleoptmclen dlent zoveel mogellIk een de-
escaterend karakter to dragon. 

Een eventueel optreden zal een gefaseerd karakter 
hebben. 

11 ■Lam.ellE1 

GEWELDSGEBRIDIC 

Groepsverband: 
• In opdracht van OC en oh, kaderild 

IndIvklueel: 
• In noodsituatlea 

(Conform geweldsbepalingen, dus oak melden) 

.1.14102111 an. 

    

    

 

BELEID 

  

 

•01111111111111111 10 

•NINININMININNEMMO 

44111111111111111111110.... 

0 

 

 

1.14.P.1111 41111111.111 
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VERBINDINGEN 

• 6111111111010  
• GSM protocol Geen micidel voor aansturing 

........su 411111110 	 la 

JUSTITIELE MAATREGELEN 

• Overbrengen Ars > Jan Hendrlkstraat 

  

AFSPRAKEN MET ORGANISATIE 

 

• Elgen ordedlenst (armband) 
. Toegang tot gebouwen nlet biokkeren 
• Statlsche demo on lopen volgende locatie 
• Locatie schoon opleveren 
• Bevelen gegeven door politic opvolgen 
• Geen spandoeken met dikke stokken of 

discriminerende teksten 
• Meedragen en neerzetten Kool... 

LI drUelKnOIS 	igollip 	 . 

C) 

  

TIJDLIJN 

  

  

• Briefing 2e stage 
• Eenheden operatloneel 
• Start Manifestatie Amb Belg18 
• Start demonstratleve tocht 
• Aankomst Arnb Marokko 
• Einde Manifestalle 
• De-briefing 

12:00 uur 
12:30 uur 
13:30 uur 
14:15 uur 
15:15 uur 
16:00 uur 
7?.?? uur 

 

  

.1......errots 	 II 

MEDIA EN PERSVOORLICHTING 

 

  

• Laat de pars hear werk doen 

• Leap NIET verlelden tot een Interview 

• VerwlJzen near peravoorlichting 

 

  

11......, an 	.2111411 
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4 

TENUE EN OPTREDEN 

• Dagelljks (PP) tonne met pet en geel hasp 

• Professloneel optreden 
• Aanapreken waar dlt nodtp is en effect been 
• Oplreden els deal nlet enders berelkt ken Warden 
• Let op hooding, talstrafng, beiegening en lealgebrufk 

• Dun peen katmgum, nlet rotten, nlet elan etc 
• Geen prealgroepjes 

• Mogellp parades let op camera's 

MiNmeN,MIN SIM 

VRAGEN ? 

M Mo./ YN 111110 



Page 1 of 1 

Van: 	- s 
Verzonden: maandag 30 juni 2014 15:07 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 

Onderwerp: Protest aanvraag 

naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van de gene die de demonstratie houdt 

OMNI. 

MM. 

het doer van de demonstratie  

Opkomen voor de Islamitische gedetineerden. 

de huipmiddelen die u wilt aebruiken bij uw demonstratie (vtaaaen, spandoeken. muziek enzovoortsj 

Geluidsversterker, viaggen, fotos, spandoeken 

de datum. tildstlp van de start en het elnde van de demonstratie 

VriJdag 4 full van 14.30 tot 16.00 uur 

de pleats wear u start en eindigt en de route.die u wiltgaan lopen (alleen als u een route aaat lopen1 

Op het hobbemaplein 

Net zee's op de plek van het protest van deze mensen: 

https://www.facebook.com/contraclubactiearoep/posts/492041674258931  

http://lmeidenhaag.wordoress.com/ 

het aantal deelnemers  

tussen 20 en 30 

de manier waarop de deetnetners meedoen, blivoorbeelci lopend of met de fiets of auto 

Staand op het ptein. 

de maatreaelen die u zeif neemt om de demonstratie acted to laten verlopen  

Eigen orde dienst en duldelijke regeis 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belljden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politleverordening voor Den Haag 2009, client de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hlerboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In kennis te stellen. 

Lees oak de toelichting! 

Organisator 
Particulier 

IMEMISS 
(//1/811/11111=0 
411111111111011111111111110 
Telefoon: 1111111111111M 

ManIfestatle 
Doel van de manifestatie 
Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd bedincliging manifestatie 
Aantal to verwachten deelnemers 

: Opkomen voor de Islamitische gedetineerden 
04-07-2014 14:30 uur 

: 04-07-2014 16:00 uur 
: 30 

Bljzonderheden: 
Middairen- (flui(jes, spandoeken etc.) 
Route. . . 	_ 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden warden 
Vervoerrniddelen 

: vlaggen, geluidsversterker, spandoeken en foto's 
: Er word.t.geen route geiopen. 
: Hobbemaplein 

: eigen vervoer / openbaar vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie to 
bevorderen: 

- De organisatle draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

- De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

- De organisatie draagt zorg voor een contactpersoon ten behoeve van de Pantie. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en vellig to laten verlopen: 

- Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan warden geblokkeerd. 

- De demonstratie locatie zal na afloop schoon warden opgeleverd. 

- Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of velligheld warden strikt 
nageleefd. 

- De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (max.dikte 2 
biJ 2 cm en lengte max. 1.50 meter) en de teksten op de spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen 
zullen niet discriminerend, beledigend of oprulend zijn. 



- Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar nlveau blijven. 

- De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ieder viii 
toegankelijk blijven. 

- De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen enkele vorm van /verbrandingen zullen pleats vinden, 
zoals bljv. verbranden van viaggen, foto's, poppen, etc. 

- De organisatie draagt er zorg voor dat er geen voorwerpen die plegen te worden gebruikt of geschlkt 
zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende 
mIddelen, helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking worden meegevoerd. 

- In belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de woon, werk- en leefomgeving 
is het niet toegestaan om stoffen te verbranden, zoals bijv., hout, olieen, kaarsen, fakkels ed. 

Datum............. ........ 
Politie eenheid Den Haag 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

........................ ....... 
Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen sten' 
of de manifestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. De de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekenIng) 

OA ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (131j ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 088-9648600 
Bezoekadres 	: Spui 70, Den Haag 



TosilchtIng procedure kennisqevIno en bevestlaing vereadarina of batwing 

Kennisgevinq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheid van• parlement, minIsteries, 
ambassades en Internationale instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goad verloop van al deze demonstraties moeten organIsatles als gemeente, politie 
en vervoersbedrtIven tai van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelljk WI- de openbare aankondigIng van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In kennis te steilen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan In leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelljk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratle 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindlging 
d. de plaats en, vootzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

beelndiging 
e. het aantal to verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratle 
g. door de organisator zeif to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie eenheld Den Haag 
Bureau Grootschallg en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 

Op die aankondlgIng wordt door politle Haaglanden de datum en het tljdstip van Inlevering vermeld, 
waama eon kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken to Informeren, de demonstratie goed to laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld te geven zich op de demonstratie voor te berelden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact.op te nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd warden. 

Bevestiana 
Naar aanlelding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennlsgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politle 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 088-9648600. 
In dit overleg wordt door de polltle aangegeven welke algemene richtlljnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten warden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging te verzekeren. Daze richtlljnen en afspraken warden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennIsgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanlelding Is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheld, In het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organlsatoren stellen. Het gaat bier om, bljvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkIngen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheld van de eigen 
ordedienst of de plaats waar eon demonstratle start en wear die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen warden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherrning van de gezondheld, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden In het geding Is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en bercep 
Indlen u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a 	de naam en het adres van de indiener 
b. 	de dagtekening 
a 	een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht 
d. 	de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kople van de schrifteiijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indlen u bezwaar heeft Ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een vooriopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. 	de naam en het adres van de indiener 
b. 	de dagtekening 
c. 	een ornichriPiiig van het besluit waartegen het verzoek Is gericht. 
.d. 	de gronden van het verzoek. 	 • 

Blj uw verzoek om een vooriopige voorzlening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgerneester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene tichtliinen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld In artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goecieren. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wet gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol NJ zich dragen 

en/of gebrulken. 
d. De pantie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tudsduur van de manifestatle op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in leder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn, 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splltsingen daarvan zijn niet toegestaan 



W.O.M.: Demo MUM Particulier Initiatief 
Datum: 04-07-2014 
Journaal 

29-07-2014 12:01 -111111111111111111111111111110, Team crisisbeheersing 
bestuurlljke brief gekoppeld 

04-07-201416:53 - 	Operatloneel Commandant 
Ongeveer 30 deelnemers onder leiding van.11.1111111111■111bin het mIddelpunt Demo direct na 
afsluiten vrijdagmlddag gebed. Moskeegangers uit de Van der Vennestraat voelden zich zeer kwaad 
en geemotioneerd door gedrag van demonstranten. Door bestuur moskee was aangegeven dat men 
de demo moest negeren, hetgeen pok door vrijwel iedereen werd gedaan. Diverse mannen van de 
demo met gezichtbedekking. 	gehouden aan vergunningsvoorwaarden om opdracht te 
geven de gezichtsbedekkingen of te nemen. Door nlet ledereen werd daaraan voldaan. 

Bij debriefing bleek datill111.1111111111111, met de maatregelen diverse keren in afschuw zijn 
aangesproken door gematlgde moslims. Zij spraken hun schande uit en noemde de demonstranten 
terroristen. MK diverse keren gecontact door Verontruste burgers. Ook diverse mensen aan het 
bureau om te kiagen over het gedrag. 

Diverse mensen gaven aan de demonstranten met stokken te willen verjagen. 

amm=mommommmoww 
04-07-2014 09:23 - 	 , Team crisisbeheersing 
organisatie van demo / evangelisatle Info contact (tot 15.30 uur op Hobbemaplein) kgg over demo 

1111111•11111 

04-07-2014 08:21 	 , Team crIsfebeheersIng 
Informatierapport BRI ontvangen en gekoppeld. 

03-07-2014 16:21 - 44111111111111111111111., Team crisisbeheersing 
Informatie rapport gekoppeld. 

03-07-2014 10:13 - 	 Team crisisbeheersing 
Handelingskader gekoppeld aan de reglstratle. 

03-07-2014 10:12 	 Team crisisbeheersing 
Vanult het OMzijn de contactofficieren benalIMININIO Zij kunnen 
bevraagd worden over evt. strafbare feiten tijdens de demonstratie. 

03-07-2014 09:31 -4111111M/IIMMI/S, Team crisIsbeheersIng 
BM is akkoord. 

Kennisgeving opgemaakt en ter ondertekening per mall verzonden. 

03-07-2014 09:31 - imilmammsom, Team crisisbeheersing 



Gistermiddag metellIMPeen gesprek gehad in het bljzijn van de OC Heemstraat (111/11111/1b 

of aan dat hij op de Hobbemaplein wil staan en dat hij nergens enders wilde staan. Dit 
vanwege hij evenveel recht heeft els de lmeiorganisatie die daar eerder een demo heeft gehad. 

Het doel van zgn demo is dat hij met het publiek in discussie wil gaandm. gaf niet aan waar dit 
inhoudelgk over zou moeten gaan. Het is belangrijk voor hem om de demo direct na het 
vrijdagsgebed to hebben, zodat NJ de mensen van de aldaar gelegen moskee kan bereiken. 

Tevens gaf hij tijdens het gesprek aan dat dit een begin van een actieperiode is waarbij het yolk wil 
bereiken. Er Is volgens hem binnen ziJn kring een strategie gemaakt en daar zal men zich niet vanaf 
wijken. De volgende step is een flyeractie door de wijk en verder wilde hij hierover niets zeggen. 

01-07-201410:10 4///// , Team crisisbeheersing 
BRI verzocht om Informatierapport. 

01-07-201410:10 -11111111111111111111111.111111011 , Team crisisbeheersing 
Heemstraat 011111111111111111111 ikg. 

Afspraak gemaakt met woensdag 2 juli om 13.00 uur aan de Yp. Heemstraat zal hierbij 
aansluiten. 

01-07-2014 09:02 - 	 , Team crisisbeheersing 
B. 12 per mail kgg. Mail gekoppeld. 

01-07-2014 08:45 - //11111MOIMINO, Team crisisbeheersing 
Mall ontvangen en gekoppeld,. 

01-07-2014 08:40 - 1111111.1111.111111111111111•1  
Gebeurtenis registratie aangemaakt. 



Voorbereldingen politie 

)rganIsatleonderdeel Eenheld Den Haag 
Staf 
BeteIds- en bestuursondersteunIng 

Behandeld door mar 
Functle Beleldsadvtseur 

Postadres Postbus 264 
2501 CG Den Haag 

Bezoekadree Burgemeester Patljnlaan 35 
2585 BO Den Haag 

Telefoon 1.111.1111110 
E-mall 111111.1.1111111.11111111111. 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

In afschrlft aan 
Datum 05-02-2015 

Bljlage(n) 0 
PauIna 1 

LITIE 

De leden van de lokale driehoek 

Onderwerp Bestuurlijke rapportage manlfestatie 4 Juli 2014 op het Hobbemapleln 

Geachte leden, 

Hierbij informeer 1k u over het verloop van de manifestatie van 4 juli jongstleden op het 
Hobbemapleln. 

Kennisgeving 
De heeralliMeheeft overeenkomstig de bepalingen in de Wet Openbare ManIfestaties 
juncto APV tijdig een kennisgeving gedaan voor het houden van een manifestatie op het 
Hobbemapleln to Den Haag op vrijdag 4 juli 2014 van 14.30 uur tot 16.00 uur. Het betrof een 
particulier initiatief en doel van de manifestatie was " Het opkomen voor de Islamlfische 
gedetineerden'. De organisator gaf daarbij nadrukkelijk aan eraan to hechten om de de 
manIfestatie.te houden op be.t.I3obbemapjeln, op het gedeelte voor het Fciod Centel-. Zoals 
gebruikelijk bij de voorbereiding van manifestatles is vooraf contact if-eV/aid met de organisator eh 
de afspraken zijn voorafgaand op 3 juli 2014 rniddels een definftief kennisgevingformulier 
vastgelegd. Een van de (vastgelegde) afspraken was dat de organisator erop toe zou zien dat er 
geen gezlchtsbedekking zou worden gevoerd. 

De dlenstdoende politlefunctionarissen zijn vooraf geinformeerd over het handelingskader "jihad 
viaggen" dat onlangs In uw vergadering Is vastgesteld. .11111111111111•■1111111■1010MD 

wamaaam en dienstbaam 



Datum 05-02-2015 
Onderwerp Bestuurlijke rapportage manifestatie 

41uII 2014 op het Hobbemapleln 
Paglna 2/3 

P LITIE 

Verloop van de manifestatle 
Op vrijdag 4 juli 2014 rond 15:00 uur arriveerden de manifestanten indlvidueel op het 
Hobbemapleln. Er voigde een ultgebreide begroeting en de meegenomen viaggen waren opgerold. 
De politic) heeft ter plaatse contact gelegd met de organisator n is nog eens op een 
aantal voorwaarden ult de kennisgeving gewezen. De politie hilrirvolgens op enige afstand van 
de manifestatie gestaan. De manifestanten hadden, op het moment dat zij op locatie arriveerden, 
geen gezichtsbedekking. Na de begroetingen werd een aantal viaggen ultgerold. DDe wijze waarop 
deze waren bevestigd voldeed aan de in de kennisgeving opgestelde (standaard) voorwaarden, zij 
waren niet bevestigd aan dikke stokken, maar bijvoorbeeld aan een kunstof buis. Men began 
tevens men In het Arablsch leuzen te scanderen. De heer.111/111Phield een toespraak, deels in 
het Arablsch, deels In het Engels. Een andere spreker sprak de groep van ongeveer 30 
manifestanten toe in het Engels. 

Vooraf was al rekening gehouden met mogelijke media-aandacht voor de manifestatle en er waren 
inderdaad tljdens de manifestatie vijf cameraploegen die hebben gefilmd. Op het moment dat zij 
begonnen to filmen bedekte een aantal manifestanten hun gezlcht met een doek. De politie heeft 
Kier direct de heerallinplop aangesproken, dit was immers niet conform de afspraken. Hij liet 
weten dat hij het met de deelnemers zou regelen en hlj probeerde inderdaad zIchtbaar een leder te 
bewegen zijn gezichtsbedekking weg te nemen. Een aantal gaf hier gehoor aan, echter niet 
allemaal. 

e groep bleef op zijn plek staan, viel verder geen 
mensen lastig en afgezien van • e gezichtsbede king werd geluisterd near de aanwijzingen van de 
politie. 

1.11111110 

Er was op een moment een passant zichtbaar die het nlet eens was met het gedrag van de groep. 
Deze passant ging de discussie aan met de groep maar gaf dit op toen de groep hem 
overschreeuwde. Hij werd vervolgens door een aantal vrienden meegenomen. 

Op vrijdag 4 juli 2014 te 16:00 uur zou de manifestatie ophouden en op dat tijdstip heeft de politie 
de organisator hem daaraan herinnerd. De heer 	iep daarop zijn manifestanten blj elkaar 
en een ieder verliet het Hobbemapleln. Geen van de manifestanten droeg op dat moment nog een 
gezichtsbedekking en de viaggen waren ingerold. 

eewaaRzaam en dienstbaar» 



  

Datum 05-02-2015 
onderwerp Bestuurliike rapportage manifestatie 

4 Juli 2014 op het Hobbemaplefn 
Paglna 3/3 

LiTIE 

  

IDeze aangiftes worden momenteel onderzocht door het Openbaar Ministerie. 

Het hoofd Operation, 

(1111111.10 

um:human en dienstbaam 



VERTROUWELIJK 

Olf 

tiO 

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 7 juli 2014 

AanwezIg: 
Gemeente: 	Van Aartsen (voorzitter),  
OM: 	Korvinus, Vilinap 
Polite: 	Entken, 	 (verslag) 

4. IIIIIIIIIMMNMIINIIII 
Entken geeft een terugkoppeling over de demonstratie met als doel "Het opkomen voor de 
IslamItische gedetineerden" van 4 juli jl. Er waren 30 a 35 demonstranten met spandoeken aanwezig. 
Op enig moment was sprake van gezichtsbedekking en zljn de demonstranten hierop aangesproken. 
Er heeft geen verstoring van de openbare orde plaatsgevonden. .111111Immaimmin, 
MINN 

dill11.111.11111110e burgemeester geeft aan dat voor aanstaande woensdag raadsvragen 
dienen to worden beantwoord over de demonstratie. 



Page 1 of 1 

ININI1111111. 
Van: 	dindiminisimM111111111111111PION 
Verzonden: maandag 21 Juli 2014 2:07 
Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 
Onderwerp: 140724 -: (Particulier) 

• naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie 
houdt 

411M111  
amill111■0 
4111111111111111■111P 

1111.1111MOP 
• het doel van de demonstratie 

Opkomen voor Palestijnse zaak. 

o de hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstratie (vlaggen, spandoeken, muziek 
enzovoorts) 

Vlaggen, spandoeken, speaker. 

• de datum, tijdstip van de start en het einde van de demonstratie 

Donderdag 24/7 van 19.00 - 20.30 

• de plaats waar u start en eindigt en de route die u wilt gaan lopen (alleen als u een route 
gaat lopen) 

Hoefkade ter hoogte van m 215 op de brede lange stoop. 

• het aantal deelnemers 

30 - 50 man 

• de manier waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de fiets of auto 

Staand 

• de maatregelen die u zelf neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

Regels, ordeteam van 10% deelnemers. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINIT1EF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftellike kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belUden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hierboven genoemd-, VOOR 
de openbare aankondigIng van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organtsator 
ill111111111111111/particuller 

Faxnummer: Telefoon: MI111111.Telefoon: 

ManIfestatie 
Doel van de manifestatie : Opkomen voor de Palestijnse zaak 
Datum/tijd aanvang manifestatie : 24-07-2014 '19:00 uur 
Datum/tijd bedndiging manifestatie : 24-07-2014 20:30 uur 
Aantal te verwachten deelnemers : 50 

Bijzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Doedijnstraat 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Vlaggen, spandoeken en speakers 

: Hoefkadetist-en Jacob Catsstraat en de 

: 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

>Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

>Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 

>Indien gebrulk wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 

>De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelUk 
bluven. 



>Er zulien geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

>De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (max.dikte 2 
bij 2 cm en Iengte max. 1.50 meter) en de teksten/uitingen op de spandoeken, foto-/tekstborden, 
vlaggen zullen niet discriminerend, beledigend of oprulend zijn. 

>De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

>De organisatie draagt er zorg voor dat er geen enkele vorm van Iverbrandingen zulien pleats vinden, 
zoals bijv. verbranden van vlaggen, foto's, poppen, etc. 

>De organisatie draagt er zorg voor dat er geen voorwerpen die plegen to worden gebrulkt of geschikt 
zijn om to worden gebruikt blj wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende 
middelen, helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezIchtsbedekkIng worden meegevoerd en/of 
gebrulkt. 

>In belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de woon, werk- en leefomgeving 
is het niet toegestaan om stoffen to verbranden, zoals bijv., hout, olieen, kaarsen, fakkels ed. 

>De organisatie zorgt dat tiIdens de manifestatie/demonstratie geen Swastika tekenen (o.a. 
hakenkruis, SS rune-teken, wolfsangel) op weike wijze dan ook zichtbaar meegevoerd worden. 

Datum 22 Juli 2014 
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

lndien a het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of -de manifestatie verbledt, kunt-u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 22-7-2014 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam phi. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (biJ ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtino procedure kennisgeving en bevestiolno veraaderIng of betoalna 

Kennlsoevinq 
De gemeente Den Haag is een stall die door de aanwezIgheid van parlement, mlnIsteries, 
ambassades en Internationale Installing vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goed verloop van at daze demonstraties moeten organisaties als gemeente, politie 
en vervoersbedrijven tal van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk var de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftelilke kennisgeving staan in ieder gavel: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindiging 
e, het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zelf to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van lnlevering vermeld, 
waarna een kopie wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaken te Inforrneren, de demonstratie goad te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld to geven zich.opda demonstratie voor te bereiden, Is het echter gewenst 
om In een zo vroeg mogelijk stadium over uwvoornemen contact op to nemeri Ket•Politie 	• 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoOrdineerd worden. 

pevestiolnq 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de pone 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de pantie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelOk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Daze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding is, ken de burgemeester ter beschermIng van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrljding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stollen. Het gaat hier om, bljvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwIjkIngen van de gewenste route, de samenstellIng en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en wear die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding Is, ken de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eons bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de Indlener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om eeriVa-orlopige Vooraetilrig voegt u e'en kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Alqemene richtlllnen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers Het toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatle geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manffestatle op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in ieder geval worden beelndigd indien de organisatie niet In staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



W.O.M.:11111111011•1111(particulier) 
Datum: 24-07-2014 

Journaal 

28-07-201410:46 - 	 , Team crisisbeheersing 
brief 3-hoek over verloop demo gekoppeld 

23-07-2014 07:48 -4111.11110.1.1111111 , Team crisisbeheersing 
Gesproken met 411111111111111amen met 	 en 11.1111111111111111, 
mil als particulier samen met een aantal bekende aandacht vragen voor de situatie In de 
Gazastrook FIll gaf aan dat hU zijn steun wil betulgen. 
Hij heeft geen oproep gedaan via social media of flyers laten drukken. Hij weet wel dat dit door andere 
Is gedaan maw kan niet aangeven wie dlt heeft gedaan. 
Hij verwacht ca 40 personen. Hij zoekt op de Hoefkade, tussen de Jacob Catsstraat en de 
Doedijnstraat, het meest brede gedeelte van de stoep op. Hij zal hierbij zorg dragen dat een ieder 
toegang heeft tot zijn pand of woning. 
Gebruikelijke afspraken doorgenomen incl de afspraken die zijn besproken in de kleine driehoek. 
kennisgeving opgemaakt en verzonden. 

21-07-2014 10:23 -111111.1111111111111111.. Team crisisbeheersing 
aanmelding ontvangen en gekoppeld 

21-07-2014 10:20 - 111111.111111111111111111111. , 
Gebeurtenis registratie aangemaakt 



Voorafgaand aan de demonstratle heeft de commandant van de politie om 19.00 uur, 
aangesproken. 

. Het 
erliep by een norrnale en ruslige manier. Hij gaf aan dat hij een en ander gesprek me 

had begrepen. 

eenheld Den Haag 
star ibestuursondersteuning 

Postadres postbus 264 
2601 CG Den Haag 

Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35 
258513G Den Haag 

Telefoon 
Fax 

Datum 25 jull 2014 
Onderwerp demonstratle 

Uw kenmerk 
' s kenmerk 

Bljlagen 

De burgemeester van Den Haag 

Op donderdag 24 jun 2014 werd door 	 p de Hoefkade ter hoogte van perceel 215 
een demonstratie georganiseerd. Deze demonstratie was op de gebrulkelijke wijze aangemeld. De 
demonstratie had els doe! op to komen voor de Palestiinse zaak. Door de organisatie werd bij 
aanmefding een omvang van ongeveer 60 man opgegeven 
41111.01111111MMINIMMINIMMIIIIIIIRBij e demonstratie zou gebrulk worden 
gemaakt van een deluidsinstallatie, vlaggen en spandoeken. 

De pleats van de demonstratie is gelegen In het hart van de Schilderswijk. Gezien de situatie in de 
wereld (kallfaat, radicalisering, Palestina etc) en de betrokkenheld hierbij van een groot gedeelte 
van de bewoners Is de politfe extra alert I.v.m. eventuele daarmee samenhangende spanningen in 
de wijk. 

In het plan van aanpak werden de dOof het .geidg Va§tgettelde wijze en mate van optreden door de 
politte, de uitgangspunten en tolerantlegrenzen benoemd. ammalmommumillailx• 

Verloop demonstratie 
Op de genoemde datum tussen 18:45 en 20:30 uur verzamelden zich ongeveer 50 demonstranten 
op de vooraf besproken !math het pleinvonnige trottoir tussen de Jacob Catsstraat, de Hoefkade 
en de Doedijnstraatte Den Haag. 

De demonstranten droegen de (zwarte) viag van het zogenaamde ISIS-kalifaat en gingen In een 
kring om de organisatorianagOstaan. Om deze kring verzamelde zich een groep van ongeveer 
200 mensen met belangstelling voor de demonstratie. Of zij sympathlseerden met het doel van de 
demonstratie was niet duidelijk. 

Door een groep demonstranten van ongeveer 20 a 25 man werden geplastificeerde A4 vellen 
ultgedeeld aan omstanders / toeschouwers, waaronder aan een groot aantal klelne kinderen. 
Hierop stond dezelfde tekst als op de vlaggen en diverse afbeeldingen met een visle op hetgeen 
gebeurd Is In de Gazastrook. Door het in ontvangst nemen van de A4 vellen door deze mensen, 
leek het aantal demonstranten groter dan feitelijk het geval was. Een aantal personen onder hen 
deed later overigens wel mee met het scanderen van leuzen. 



2 

De deelnemers van de demonstratie scandeerden in het Arabisch daarbi voorge aan door 
41111111111111. 

Omstreeks het vooraf overeengekomen tiJdstip van 20:30 uur werden de viaggen opgerulmd en 
werd de demonstratie geleidelijk ontbonden. Ook na het ontbinden"Van de demonstratie bieef de 
sfeer rustig en gingen zowel omstanders als demonstranten rustig hun weegs. 

Incident journalist 
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De adjunct-directeur, 



nlaatleonderdeel Eenheid Den Haag 
Behandeld door ainiamap 

Postadres Postbus 264 
2501 CG Den Haag 	' 

iiezookadree Buidaiiesfer Nittinlaan 85 
2585 BM Den Haag 

Telefoon 

One kenmerk 11111 
Uw kenmerk 29/9/14II 

Datum 4 december 2014 
BIJIageln) 
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Postbus 284, 2801 CCI DEN HAAG 

Onderwerp ReslIssIng Wob-verzoek 

Geach11111111111111. 

Op 30 september 2014 ontving ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Von van 29 september 2014. Dit verzoek ziet toe op alle documenten die betrekking 
hebben op de demonstratie "Mars voor de Vrijheld" door Pro Petrie op 10 augustus 2014 to Den 
Haag. 

Bij brief van 21 oktober2014 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is de beslissing op 
voornoemd Informatieverzoek verdaagd tot ulterlijk 25 november 2014. 

Uw verzoek 

In uw brief verzoekt u om afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de 
demonstrate "Mars voor de Vrijheld" door Pro Petrie in Den Haag op 10 augustus 2014. U verzoekt 
ultdrukkelUk om de navolgende documenten: de kennisgeving/aanmelding(sformulieren), 
correspondentie over de manlfestatie en demonstratle met de aanmelders en derden, daarblj 
ultdrukkelijk genomen de lnformatie van polite, inlichtingendlensten en de NCTB, versiagen van 
gesprekken van de driehoek, versiagen van gesprekken tussen de aanvragers voor de 
demonstratle en vertegenwoordigers van de polite Den Haag, de toestemming van en de 
voorwaarden/aanwljzingen door de polite gesteld aan de organisatoren van de demonstrate 
lnzake te roepen leuzen en mee te dragen spandoeken, teksten en symbolen, de rapportering 
("sitraps") van de drlehoek op de dag zelf, afschriften van kopieen van Identlteltsbewgzen en/of van 
alle aantekenIngen die door agenten zijn gemaakt van personen die gecontroleerd zip op 
identlteitsbewiJzen die dag (en gevraagd zip naar hun adres), kopleOn van aantekeningen of foto's 
van in beslag genomen goederen (spandoeken, vlaggen, borden, pamfietten, stokken) en de 
mutaties daarover, de joumaals van de poiltie,recherche en ME over de gebeurtenissen die dag, 
video- fotobeelden (ook video-stills) gemaakt door de camerawagen van het politie als wel door het 
straatteam (beide incluslef geluld) van de politie, opnamen (Inclusief geluid) van agenten via 
helmcamera's (bikers) of camera's bevestigd op kieding van agenten, camera's op de pleats van 
het protest, trarperipties of banden (cd-R) van het portofoonverkeer, mutates van de dag zelf 
(arrestaties, verhoren, getulgenversiagen, geweldsinstructies), verslagen van posten biJ hotspots 
en verslagen van de controles op de invalswegen en stations, door de (spoorweg)politie en/of de 
Koninklijke Marechaussee en de evaluatie door de polite Den Haag en de Driehoek. 
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De documenten 

BU politie Den Haag berusten de volgende documenten die betrekking hebben op de in uw 
Informatleverzoek aangedulde bestuurillke aangelegenheld: 
1. E-mallberIcht van 29 lull 2014 aan Operatlonele Zaken Haaglanden Inhoudende 

aanmelding van de demonstratle door de organisator 

	

1.1 	Definitlef kennisgevingsformulier 
2. Agenda van de lokale driehoek van 25 augustus 2014 

	

2.1 	Verslag van de lokafe driehoek Den Haag van 7 augustus 2014 

	

2.2 	Verslag van de lokale driehoek Den Haag van 11 augustus 2014 

	

2.3 	Verslag van de" lokale driehoek Den Haag van 14 augustus 2014 

	

2.4 	Bestuurlijke rapportage n.a.v. demonstratle Pro Petrie 10 augustus 2014 
3. Document Inzake verwachte en geplande personeelslnzet 

	

3.1 	Personeelsaanvraag 
4. Verslag SGBO van 5 augustus 2014 inzake Pro Petrie 

	

4.1 	Verslag SGBO van 8 augustus 2014 inzake Pro Petrie 

	

4.2 	Verslag SGBO van 10 augustus 2014 inzake Pro Patria 
5. Journaal 

	

5.1 	JoumaaVverslag staf SGBO 
6. Krantenartikel AD 6 augustus 2014 

	

6.1 	Krantenartikel Volkskrant 11 augustus 2014 

	

6.2 	Krantenartikel AD 11 augustus 2014 

	

6.3 	Krantenartikel Telegraaf 11 augustus 2014 
7. Algemeen SGBO draaiboek demonstratie Pro Petrie 

	

8, 	Presentatle In het kader van briefing demonstratie Pro Petrie 
9. Informatierapport Pro Petrie Nederland van 4 augustus 2014 

	

9.1 	I nformatlerapport Pro Petrie update A van 7 augustus 2014 

	

9:2 	Informatierapport Pro Petrie update B van 8 augustus 2014 
10. Beeldmateriaai van de GMC-camera's (openbare orde), de politiehellkopter, 

CCB-videowagen, beelden burger en ondememing Hoefkade 
11. Portofoonverkeer 
12. Aangifte en processen-verbaal 

Doze opsommlng Is limItatiet Indian een document niet wordt genoemd, dan berust dit niet biJ 
politie Den Haag. Daze documenten worden u geheel of gedeeltelljk verstrekt. Daar waar 
informatle niet of gedeeltelijk wordt verstrekt, zal lk dat per document of onderdeel daarvan 
motiveren. 

,Beslissing 

Ad 1. E-maliberfcht van 29 JO 2014 aan Ocerationele Zaken Haaelanden inhoudende 
aanmeldina van de demonstratie door de organisator van de demonstratie 
Ad 1.1 DefInItief kennIsgevingsformulier van de Gemeente Den Haag 
De aanmelding en het kennisgevingsformuller worden u verstrekt met ultzondering van een aantal 
onleesbaar gemaakte gegevens. De naam, het adres, het e-mailadres, en het moblele 
telefoonnummer van de aanvrager worden u Met verstrekt op grond van artikel 10, tweede lid, 
onder e, van de Wob (eerblediging persoonlijke levenssfeer). Overigens is de naam van de ' 
aanvrager nlet dezelfde ale de naam de organisator van de demonstratie die In de media of 
Internetfora wordt genoemd. Nu de aanvrager niet zeif de openbaarheld heeft gezocht laat 1k het 
belang van eerbiedigIng van de persoonlijke Ievenssfeer van de aanvrager zwaarder wegen dan 
het belang van openbaarheld. 
Tevens isde.naam van een politreambtenaar onleesbaar gemaakt. Volgens vaste rechtspraak (zie 
bijvcorbeeld'de uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 jull 



Datum 4 december 2014 
onderwerp Beslissing Wob-verzoek 

Pagina 3/3 
LITIE 

2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9807 en 4 junl 2008, 2008:BD3114) kan, waar het gaat om het 
beraepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep warden gedaan 
op het belang van eerblediging van de•persoonliJke levenssfeer. Dit geidt nlet voor namen, 
aangezien namen persoonsgegevens zIJn en het belang van de eerblediging van de persoonlUke 
levenssfeer zich tegen het openbaar maker' daarvan kan verzetten. Voorts Is het van being dat 
het hler niet gaat om het opgeven van een naam aan een Individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om.openbaarmakIng In de zln van de Wob. Voor wat betreft het 
Net openbaar maken van de naam van de betrokken polltleambtenaar beroep 1k mil derhaive op 
artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerblediging persoonlijke levenssfeer). Het belang van 
de eerbiediging van de persoonliJke levenssfeer van de aanvrager en de betrokken 
politleambtenaar wegen zwaarder dan het algemeen being van openbaarheid. 
Doorgaans warden in het kader van de Wob doorkiesnummers van politleambtenaren onleesbaar 
gemaakt met een beroep op artlkel 10, tweede lid, onder e, van de Wob. Tevens past dit binnen 
het befeld dat patine Nederland sinds Jaren voert om geen doorkiesnummers te verstrekken. Het is 
oak mogelijk•om zonder dit hummer informatie in te winnen middels het algemene nummer van de 
politie 900-8844: In het onderhavigegeval Is het doorkiesnummer niet onleesbaar gemaakt. Reden 
hiervoor is dat de verrnelde telefoonnummers niet meer in gebruik zljn 14 de politie. 

Ad 2. Agenda van de lokale driehoek van 25 auaustus 2014 
Ad 2.1 Verslag van de lokale driehoek Den Haag_van 7 augustus 2014 
Ad 2.2 Versiaq van de lokale driehoek Den Haag van 11 auqustus 2014  
Ad 2.3 Verslag van de lokale driehoek Den Haag van 14 auqustus 2014 

Alcrerneen 

Alhoewel de Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2012:BY7303) heeft overwogen dat in 
beglnsel per document of onderdeet daarvan moat warden gemotiveerd op welke grand 
openbaarmaking daarvan achtetwege wardt gelaten, kan daarvan warden afgezlen als dat zou 
lelden'tot herhalingen die geen.redelijk•doel dienen. Dlt betreft onder andere de namen van de 
betrokken ambtenaren die bij het overleg van de driehoek aanwezig waren. In de te verstrekken 
verslagen van de driehoek en In de bestuurlike rapportage zal dan oak niet telkenmale 
gemotiveerd warden aangegeven In walk onderdeel van de tekst namen van de betrokken 
ambtenaren onleesbaar zyn gemaakt. Lilt de tekst is op eenvoudige wijze of to leiden waar een 
naam onleesbaar is gemaakt. 

De verslagen van de lokale driehoek•worden u verstrekt voor zover deze vallen binnen de 
relkwildte van uw verzoek. informatle die geen betrekklng heeft op de demonstratie van Pro Patna 
op 10 augustus 20141s in elle documenten onleesbaar gemaakt. Tevens zijn namen van de blj de 
driehoek betrokken ambtenaren (polttie, gemeente en openbaar mlnisterie) onleesbaar gemaakt 
met ultzonderIng van de namen van de locoburgemeester, de plaatsvervangend politlechef en de 
hoofdofficler van Justine. Deze personen bekleden Immers publleke functles. Naar hun aard 
brengen deze functies met zichynee dat. de desbetreffende functionarissen naamsbekendheld 
genleten. Voor wat het onleesbaar maken• van de namen van de bij het overleg betrokken 
ambtenaren beroep lk mU op artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob (eerblediging persoonlike 
levenssfeer). Voor de uitgebreide motivering verwijs ik naar de ultgebreide motivering onder 1.1 
van dit besluit. 	 : 	• 

Ad 2. Agenda lokale driehoek 25.augustus 2014 
De agenda wordt u verstrekt voor zover deze vast binnen de relkwijdte van uw verzoek. I nformatie • 
die geen betrekking heeft op de dernonstratie Pro.Patria van 10 augustus 2014 Is onleesbaar 	. 
gemaakt. 

r:In I/7;mM P11 rlienstbaarD 

• 
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.• 	• •• 

Ad 2.1 Verslag Lokale Driehoek Den Haag van 7 ajgustus 2014  
Peg. 1, tweed° allnea; derde alines, Maisie zin; vierde alinea, laatste zin. 
Peg. 2, Wards alinea; vijfda 	laatste passage:. • 
Daze passages zljn onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10, tweede lid, onder d van de 
Wob (belang van inspectie, controle en toezlcht door bestuursorganen In casu de polite). 
De onleesbaar gemaakte passages bevatten informatie over strategleen, tactieken en technieken 
die de politie toepast bij dit snort operaties/demonstraties, alsmede over het informatleniveau en de 
Mize waarop de politie haar Informatie vergaart. Met inzicht in deze werkwljzen van de polite met 
betrekking tot dit wort operaties/demonstraties, bestaat de mogelijkheld biJ toekomstige 
soortgelijke demonstraties/gebeurtenlssen die aanpak effectief to dwarsbomen. Bit kan 
verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor in dit geval 
demonstranten, zucielinga betrokken geraalcte burgers alsook politieambtenaren. Dit slechts 
gedeelteltjk verstrekken is conform de ultspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van State van 11 sprit 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA2668; ECLIAL:RVS:2009:BK7991 
en een wat recentere uitspraak van die Afdeling: ECLI:NL:RVS:2010:B04235). Gelet op het 
voorgaande laat lk het belang van InSpestie, controle en toezlcht door bestuursorganen zwaarder 
wegen dan het algemeen belang van openbaarheid. 

Ad 2.2 Verslag Lokale driehoek Den Haag van 11 adoustus 2014 
Het versiag wordt u verstrekt voor zover dit toeziet op de demonstratie van Pro Petrie. 
In het versiag zijn de namen van de betrokken ambtenaren onleesbaar gemaakt, alsmede 
zinsneden op pag. 1, Iaatste alinea en pag. 2, 1e  alinea. Deze zinsneden hebben betrekking op 
inzet van pcilitlepersoneel en geven inzicht In strategleen en tactieken die de politie toepast In 
dergelijke omstandigheden. Het belang van inspectie, controle en toezlcht door bestuursorganen 
laat lk zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking (artikel 10, tweede lid, 
onder d, van de Wob). 

Ad. 2.3 Verslag Lokale driehoek Den Haag van 14 auoustus 2014  
Het versiag wordt u verstrekt met onleesbaar gemaakte namen van de betrokken ambtenaren. 
In dit versiag is de naam van N. Bogers niet onleesbaar gemaakt. Zfj Is els hoofd operation lid van 
de eenheidslelding. Dit is een functie die naamsbekendheid met Ash meebrengt. 
Tevens Is in de derde alinea de laatste zin onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, 
onder d, van de Wob (Inspectie, controle en toezlcht door bestuursorganen). Deze zinsnede betreft 
informatie over de Informatiepositie van de politie. Net belang van Inspectie, controle en toezicht 
door bestuursorganen laat lk zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Voor de 
ultgebrelde motivering verwijs lk naer 2.1 van dit beslult. 

Ad 2.4 Bestuurlike rapnortage n.a.v. demonstratie Pro Petrie 10 auqustus 2014 
In dlt document is de naam van de aanvrager van de demonstratie onleesbaar gemaakt met een 
beroep op artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke Ievenssfeer). Voor 
de ultgebreide motivering verwijs Ik near ad 1.1 van dit besluit Tevens is een aantal passages op 
pagina 1, derde alinea; pagina 2, eerste aliriea en pagina 3, tweede en zevende alinea, onleesbaar 
gemaakt met een beroep op artikel 10,•tweede lid, onder d, van de Wob (inspectle, controle en 
toezlcht door bestuursorganen). De dnleesbaar gemaakt passages bevatten informatie over 
strategleen, tactieken en technieken, almede het Informatieniveau en de informatiepositie van de 
politie. Het belang van Inspectie, controls en toezlcht Nat ik zwaarder wegen dan het belang van 
openbaarmaking. Voor de ultgOrelde tnotivering verwijs ik•naar 2.1 van dit besluit. 

Ad 3. Document lnzake verwachte en•geplande personeelsinzet 
Ad 3.1 Personeelsaanvraao 
Beide documenten worden niet verstrekt op grond van artike110, tweede lid, onder d, van de Wob 
(inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen). De documenten bevat gedetailleerde 
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infoimatie over de inzet van het aantal personeeisleden en specifielc in to zetten eenheden en 
daarmee strategleen, tactieken en technieken van de politie. Het belang van Inspectle, controle en 
toezicht door bestuursorganen laat ik zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. Voor 
de ultgebrelde motivering verwijs lk naar 2.1 van dlt besluit. 

Ad 4. Verslaq SGBO van 6 augustus 2014 inzake Pro Petrie  
Ad 4.1 Verslaq SGBO van 8 augustus 2014 inzake Pro Petrie  
Ad 4.2 Verslaq SGBO van 10 augustus 2014 Inzake Pro Petrie 

De drie versiagen die betrekking hebben op de demonstratie van Pro Petrie op 10 augustus 
worden u verstrekt met ultzondering van de namen van de betrokken ambtenaren. Kortheidshalve 
verwijs lk u near de motivering als hlerboven onder 1.1 van dit besluit is weergegeven. 
Voorts z Jn In de drie versiagen zijn passages onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede 
lid, onder d van de Wob. Het belong van Inspectie, control° en toezicht beat ik zwaarder wegen don 
het belang van openbaarmaking. Voor de motivering hlervan verivys ik u kortheldshalve naar 
hetgeen over die welgeringsgrond hberboven onder 2.1 van dit besluit is weergegeven. In het 
versiag van 10 augustus 2014 (genummerd 4.2), overleg 3, zijn onder het kopje CCB de twee 
eerste zinnen onleesbaargemaakt, Doze informatie heeft betrekking op een andere demonstratie 
en volt derhalve niet onder de relkwydte van uw verzoek. 

Ad 5. Joumaal 
Ad 5.1 Joumaal/verslaa overleg Staf SGBO 

Beide joumaals warden u verstrekt met uitzondering van een aantal onleesbaar gemaakte 
gegevens. Namen en kledingnummers van de beirokken politie- en gemeenteambtenarwi, de 
namen en Interne telefoonnummers van de.contactpersonen voor de polltie by de HTM, aismede 
het telefoonnurnmer van de afdeling Regle/Bysturing van de HTM worden u nlet verstrekt met een 
beroep op artikel 10 lid 2 onder e van de Wob (eerbiedIgIng persoonlyke levenssfeer). Kentekens 
van voertuigen, namen, gel3oorteclata en adressen van kentekenhouders en namen en 
geboortedata van personen die direct of zydelings by de demonstratie zijn betrokken warden u 
eveneens niet verstrekt met een beroep op artikel 10 lid 2 onder e van de Wob (eerbledIgIng 
persoonlijke levenssfeer). tigerlike kenmerken van demonstranten worden u eveneens niet 
verstrekt met een beroep op artikel 10 lid 2 onder a van de Wob (eerbiediging persoonlike 
levenssfeer). Ulterlyke kenmerken zijn immers oak persoonsgegevens die te herleiden zijn tot 
geTdentificeerde of Identificeerbare personen. Voor een ultgebreide motivering verwijs ik naar punt 
1.1 van dit beslult 

in het Joumaal, ad 5, paglna 1, 14-06-2014 09:37 Is de naam van het onderzoeksteam niet 
onleesbaar gemaakt. Daze naam Is in een eerder stadium al openbaar gemaakt door de politie. 

Voor wat betreft het niet openbaar maken van de telefoonnummers van de contactpersonen by de 
HTM verwijs ik naar het elgemeen telefoonnummer 0900-4864636 dat de HIM voor burgers In het 
Leven heeft geroepen. Het is altyd mogelljk om infon-natie in te winnen via dat specifieke 
telefoonnummer. Gelet op het voorgaande laat ik het belang van de eerbiediging van de 
persoonlyke Jevenssfeer van de contactpersonen van de politie by de HTM zwaarder wegen dan 
het algemeen belang van openbaarheld. 
Tevens worden u geen gegevens verstrekt over inzet van politie-eenheden. In dit kader beroep lk 
mij op artikel 10 ild 2 onder d van de Wob (inspeatle, controle en toezicht door bestuursorganen). 
Bedoelde Informatie ken bi openbaarmaking de effectieve handhaving van de openbare orde blJ 
toekomstig (grootschalig) optreden schaden. Voor de ultgebrelde motivering verwys ik naar 2.1 van 
dit besluit. Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen teat ik zwaarder 
wegen dan het algemeen belang van openbaarheld. De naam van Journalist Ernst Lissauer is niet 

..• • 	 nit rriangth;1711.1) 
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onieesbaar gemaakt omdat NJ zeif in de media informatie over de vemieling van zijn camera en het 
felt dat hlj daarvan aangifte is gaan doen heeft geopenbaard. 

De tijdstippen in de joumaals zijn gehandhaafd, omdat in het onderhavige geval de fddstippen van 
regIstratles van voorvallen In cornblnatle met de overige verstrekte informatie Been inzlcht bleden in 
de tactieken en strategieen van de politie. 

Ult het journaal (ad 5, 5' pagina, 05-08-2014 15:43) wordt een passage Net verstrekt met een 
beroep op artike110, tweede lid, onder e, van de Wob (eerblecliging persoonlijke levenssfeer). 
Deze passage bevat dusdanig specifieke informatie dat deze, In combinatle met Informatte die al 
openbaar Is, kan lelden tot Identificate van de betrokken persoon. Nu daze persoon, de aanvrager 
van de demonstrate, er voor heeft gekozen niet zeif de publiciteit to kiezen In dit verband, teat 1k 
het belang van eerblediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene zwaarder wagon dan 
het algemeen belang van openbaarheld. Daze motivating Is ook van toepassing op de op pagina 
6, ad 5, .31-07-2014 12:57 onieesbaar gemaakt passage. De onieesbaar gemaakte Informatie is 
dusdanig speciffek dat deze to herlelden Is tot geldentificeerde personen. 

tilt het joumaal stafoverleg (ad 5.1) wordt een passage op pagina 5, Debriefing staf, niet verstrekt. 
De debriefing bevat de evaluatle van de door de polite gehanteerde strategie8n, tactieken en 
technieken. Essentieel voor een evaluatle is dat daarin knel- en verbeterpunten besproken worden 
voor de toekomst. Openbaarmaking van dit snort informatie kan toekomstige grootschalige 
poiitieopfredens schaden. Met uit to slulten is dat minder goedwillende burgers hierop In negatieve 
zin kunnen anticiperen. In dit kader beroep Ik mij op artike110, tweede lid, onder d, van de Wob 
(inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen). Voor de uitgebrelde motivering verwljs ik 
naar 2.1 van dit besluit 

In beide documenten Is In de marge aangegeven welke ultzonderingsgrond van toepassing Is. Voor 
artike110, tweede lid 2, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) treft u de letter 
"e" aan in de merge. Voor inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (artIke110, tweede 
lid, onder e, van de Wob) treft ti de letter kr aan in de marge. 

Ad 5.2 Persberichten Politica ter zake van demo Pro Petrie 
De persberichten van de poliffe'van respectievelljk 10 en 11 augustus 2014 worden u integraal 
verstrekt. Naar hun aard zijn persberichten openbaar. De Wob is daarop niet van toepassing. 

Ad 6. Krantenartikel AD 6 augustus 2014 
Ad 6.1 Krantenartikel Volkskrant 11 augustus 2014 
Ad 6.2 Krantenartikel AD 11 augustus 2014 
Ad 6.3 Krantenartikel Telegraaf 11 augustus 2014  

De krantenartlkelen warden u Integraal verstrekt. Artlkelen gepubliceerd in dagbladen zijn near hun 
aard reeds openbaar. De Wob is op deze Informatie niet van toepassing. 

Ad 7. Aloemeen SGBO draalboek demonstratie Pro Petrie 

Het draaiboek wordt u verstrekt met ultzondering van een aantal onieesbaar gemaakte passages. 
Dear wear in het algemeen draalboek wordt verwezen naar andere rapporten, zoals 
deeldraaiboeken en evaluatierapporten worden deze niet verstrekt met een beroep op artikel 10, 
tweede lid, onder d van de Wob (inspectle, controle en toezicht door bestuursorganen). immers, 
deeldraaiboeken zijn een uftwerking van het algemeen draalboek op een speclfiek gabled, zoals 
bljvoorbeeld verkeersmaatregelen, opsporing enzovoorts. Een dergelijk deeldraalboek of plan van 
aanpak geeft tot op detallnlveau lnzicht in strategleen, tactieken en technleken die de politie 
toepast In bepaalde situates. Openbaarmaking daarvan kan ertoe lelden dat bij toekomstige 
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demonstraties door minder weiwillende burgers geanticipeerd kan worden op de door de politie to 
hanteren strategleen, tactieken en technleken. Ook passages die betrekking hebben op scenario's 
en de lnzet van personeel, verbindingsschema's worden u nlet verstrekt op grond van artikel 10, 
tweede lid, onder d, van de Wob. Het belang van Inspectie, controle en toezicht door 
bestuursorganen laat ik zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Voor de 
ultgebreide motivering verwijs is naar 2.1 van dit besluit 

Voorts zijn namen van politieambtenaren en een e-maiiadres onleesbaar gemaakt. Op grond van 
artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob weegt het belang van de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Dit geldt eveneens voor 
het onleesbaar maken van de naam van de aanvrager van de demonstratie. Voor de ultgebreide 
motivering verwijs ik near 1.1. van dit beslult. 
De namen van twee woordvoerders van de politie zijn niet onleesbaar gemaakt omdat hun functie 
naamsbekendheld met zlch meebrengt. Overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State van 5 
november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3927) is de naam van de zaaksofficier niet onleesloaar 
gemaakt 

Het onleesbaar maken van gegevens die inzlcht geven in de informatiepositie van de politie is 
gebaseerd op artikel 10, tweede lid, onder d, van de Wob. Het belang van inspectie, controle en 
toezicht weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Voor een nadere motivering verwijs 
lk naar 2.1 van dit besluit 
Per pagina zal lk aangeven welke informatie u Met zal worden verstrekt op grond van de motivering 
zoals hlervoor omschreven: 
Voorpagina: 	 de voor- en achternamen van politieambtenaren met ultzondering 

van de voorletters en echternamen van de politlewoordvoerders. 
Pag. 2, feitelijke situatie: 	de voor- en achternaam van de aanvrager. 
Pag. 2, Staf GBO: 	 de namen van politieambtenaren. 
Pag. 5, 1.1, 10  Winn: 	de voor- en achternaam van de aanvrager van de demo. 
Pag. 5, 1.1, laatste zin: 	politiele informatie (informatiepositie politie, tactieken en 

technieken). 
Pag. 6, 1.2.1, le zin: 	achternaam van de aanvrager. 
Pag, 6, 1.2.1, 2e  zin: 
	polltiele informatie (informatiepositie politie, tactieken en 

technleken). 
Pag. 10, 2.2.4, 2°  alinea: 
	strategleen en tactieken met betrekking tot de wijze waarop de 

politie haar informatie vergaart. 
Fag. 10, 2.2.4, 4°  alinea: 
	strategieen, tactleken en technieken met betrekking tot de wijze 

waarop de politie haar informatie vergaart 
De aanduldIng van de commandant is eveneens onleesbaar 
gemaakt omdat deze aanduiding al verwijst naar strategieen en 
tactleken van de politie. 

Pag. 11, 2.2.5, 3° alinea: 
	

Passage heeft geen betrekking op de Pro Patria-demo en valt 
derhalve buiten de relkwijdte van het verzoek. Abuslevelijk is 
verzuimd deze passage to verwijderen. 

Fag. 12, 3.1.2: 
	

Scenario's en lnzet personeel (strategieen, tactieken en 
technleken). 
De algemene rlchtlijn die Is vastgesteld In de driehoek op 8 maart 
2011 Is ais Bljlage B bijgevoegd en wordt integraal verstrekt, 

Pag. 13, 3.2.1, laatste alinea: Personeelsinzet en strategleen, tactieken en technleken van de 
politie. 

Pag. 13, 3.2.2, l e  alinea: 
	

Personeelslnzet on strategieen, tactieken en technieken van de 
politie. 

Pag. 17, 4.3.2. 20  alinea: 
	

Intern e-maliadres. 
Fag. 18, 4.4.4: 
	

Personeelsinzet. 

Ift/.71:11/7AAM pn dienstbaap) 
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Pag. 19, 5.1.2: 
Pag. 20: 

voorletters en namen van politieambtenaren. 
verbindingsschema (Inspectle, controle, toezlcht). 

Ad 8. Presentatle In het kader van briefing demonstratle Pro Petrie 

De presentatie wordt u verstrekt met een aantai onleesbaar gemaakte gegevens. Omdat de 
PowerPoint presentatie een zeer beknopte samenvatting is van de hoofdlijnen uit het draaiboek, 
komt de onleesbaar gemaakte Informatle In de presentatie overeen met de onleesbaar gemaakte 
inforrnatie In het algemeen draalboek. Het gaat hierblj om scenario's, personeelsinzet, opdracht en 
taken, verbIndingsschema's (strategleen, tactieken en technieken die de politie gebruikt), maar ook 
namen van politleambtenaren. Deze Informatle wordt u geweigerd op grond van artike110, tweede 
lid, onder d, van de Wob (Inspectie, controle, toezlcht door bestuursorganen) respectievelijk 
eerbledIgIng van de persoonlijke levenssfeer (artike110, tweede lid, onder e, van de Wob). Het 
belang van Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, aismede de eerbiedigIng van de 
persoonlijke levenssfeer feat ik zwaarder wegen dan het belang van openbaarheld. 
Voor de uitgebrelde motivering verwljs ik naar 1.1 en 2.1 van dit besluit. 

Per papa zal ik aangeven welke informatie u niet zal worden verstrekt op grond van de motivering 
zoals hiervoor omschreven: 

De navolgende dia's worden u niet of gedeeltelijk verstrekt 
Pag. 1: 
Informatie en risico's, 
Uitvoering - Fasering uitrusting, 
Uitvoering - Fasering 	 inzet personeel, scenario's, werkwijzen politie 

(strategleen, tactieken en technieken) 
Pag. 2: 
Uitvoering opdracht en taken 	beide dais Informatle over lnzet personeel 
Ultvoering 	 (strategiedn, tactieken en technieken) 

werkwijze en technieken politle 
(strategieen, tactieken en technieken). 

Ad 9. Informatierapoort Pro Petrie Nederland van 4 auoustus 2014 
Ad 9.1 Informatierapport Pro Petrie update A van 7 auaustus 2014 
Ad 9.2 Informatierapport Pro Petrie update B van 8 auoustus 2014 

Dlt drie Informatlerapporten worden u Met verstrekt op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, 
van de Wob (Inspectle, controle en toezicht door bestuurorganen). De rapportage bledt inzicht In 
het informatlenlveau en de wijze waarop de politie haar relevante Informatie vergaart en bledt 
daarmee tevens InzIcht in strategleen, tactieken en technieken die de politle toepast. 
Openbaarmaking van de Informatlerapporten zou de adequate Informatiepositle van de politie 
kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van de politie kunnen bemoellijken. Inners, met 
lnzicht in de Mize waarop de politie haar Informatle vergaart biJ dit soort operatles, bestaat de 
mogelOkheld bij volgende soortgefilke gebeurtenlssen die aanpak effectief to dwarsbomen. Dit kan 
verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor in dit geval 
demonstranten, zijdelings betrokken geraakte burgers alsook politleambtenaren. lk feat het belang 
Van Inspectle, controle en toezicht door de politle In het kader van haar Informatieposltie zwaarder 
wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. 

Pag. 3: 
Bevelvoering & verbindingen 
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Ad 0. Beeldmateriaal van de G C-camera's 0 enbare orde de solitlehelkoste 
CCB-vIdeowagen, beelden burger en ondememina Hoefkade 

Met betrekking tot de demonstratie beschikt politie Den Haag over beeldmateriaal van de CCB 
vldeowagen, de GMC-carnera's, de polltiehelikopter en beelden die door een burger en 
ondernemlng ter beschikking ziJn gesteld aan de politie. Op dit beeldmaterlaal ziJn herkenbare 
personen te zien. Beeldmateriaal valt onder het toepassingsberelk van de Wob, maar Ingeval van 
openbaarmaking zouden de herkenbare personen onherkenbaar moeten worden gemaakt, 
teneinde de persoonlIke levenssfeer van deze personen to beschermen. Volgens de uitspraak van 
de Afdeling van 19 december 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY6779) kan echter niet van 
bestuursorganen worden gevergd dat perafzonderlijk beeld wordt bezien of het zodanig kan 
worden bewerkt dat de persoonlike levenssfeer niet meer aan verstrekking ervan in de weg staat. 
Daamaast Is een dergelijke bewerking zodanig ingrijpend, dat deze in felte slechts kan worden 
ultgevoerd door van dtt beeldmateriaal nieuwe beelden te maken. De Wob gaat nlet zover dater 
nieuwe documenten (beelden) gemaakt moeten worden am aan een informatfeverzoek te kunnen 
voldoen. De blj politie Den Haag berustende beelden warden derhalve niet verstrekt 

Ad 11. Portofoonverkeer 

Geluidsopnamen van het portofoonverkeer worden u niet verstrekt met een beroep op artikel 10 lid 
2 onder d van de Wob (Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen). Het algemeen 
belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van Inspectie, controle en toezicht 
door bestuursorganen in casu de politie. In dit kader verwijs lk naar de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 december 2009 r.o. 2.13.2 (LJN: BK7991). In 
het partofoonverkeer worden vodafgaand aan en aan het einde van alle gesprekken tussen de 
meldkamer en polItleambtenaren en politieambtenaren onderling roepnamen en roepnummers van 
de biJ de maatregeten betrokken politie-eenheden genoemd. De gesprekken, die ook feltelike 
gebeurtenissen bevatten, bleden InzIcht In de inzet van politie-eenheden en de Mize waarop In 
voorkomende situatles wordt opgetreden. Orndat roepnamen en roepnummers worden vermeld 
voorafgaand en aan het einde van elk gesprek Is het niet mogelijk om delen van de 
geluldsopnamen to selecteren en te verstrekken. Analoog aan de de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 december 2012 (LJN: BY6779) is een 
dergeltike bewerking, die grote Inspanning vergt, zodanig Ingrijpend dat deze In feite slechts kan 
worden uitgevoerd door van de bestaande geluldsbanden nleuwe geluldsbanden te maken. De 
Wob is Imams van toepassing op bestaande documenten en kent niet een verplichting om nieuwe 
documenten te vervaardigen om aan een Wob-verzoek te kunnen voldoen. Wel bledt de Wob op 
grond van artlkel 7 lid 1 de mogelijkheld am de inforrnatie In een andere vorm beschikbaar te 
stellen. In dit Ilcht gezien heeft de polite Den Haag op basis van eerdere door u ingedlende 
verzoeken teen aantal keer een samenvatting van de feltelijke gebeurtenissen op schrift gesteld. In 
het onderhavige geval Is het Joumaal van de demonstratie verstrekt. In dit journaal staat reeds een 
weerslag van de feitelijke gebeurtenissen tijdens de demonstratle vermeld. Een samenvatting van 
het portofoonverkeer kan Kier nlets meer aan toevoegen en is ultsluitend een herhaling van 
Informatie die at in het joumaal openbaar gemaakt is. 

Ad 12. Documenten met betrekidna tot aangifte en aanhoudingen  

Op 10 augustus 2014 is aangifte gedaan ter zake van vernieling. Tevens zijn op 10 augustus 2014 
zes aanhoudingen verricht 
Blj de politie Den Haag berusten ter zake de navolgen de documenten. 

	

12.1 	Proces-verbaal met nummer PL1600-2014183862 

	

12.2 	Proces-verbaal met nummer PL1600-2014183887 

	

12,3 	Proces-verbaal met nummer PL1600-2014183858 

Rinemennm en dienstbaar» 
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12.4 	Proces-verbaal met nummer PL1500-2014183835 

	

12.5 	Proces-verbaal met nummer PL1500-2014183540 

	

12.6 	Proces-verbaal met nummer PL1500-2014183851 

	

12.7 	Proces-verbaal van aangifte met nummer PL.1500-201483845 

De processen-verbaal genoemd onder 12.1 (zittingsdatum gepland), 12.2 (rechtsmiddel 
aangewend door verdachte) betreffen nog niet afgedane rechtszaken. Deze documenten worden u 
niet verstrekt met een beroep op artikel 10, tweede lid, onder c, van de Wob (opsporing en 
vervolging strafbare felten), waarbij aanslulting wordt gezocht blJ artikel 365 Sv. De effectieve 
werking van dit artikel komt te venrallen als daar In de periode voordat het dossier daadwerkelljk blj 
de strafrechter Is, geen rekening mee wordt gehouden (ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6261). 
Hierbg wordt nog opgemerkt dat beide rechtszaken deel ultmaken van hetzelfde politledossier. Niet 
uit te sluften Is dat nog meer aanhoudIngen verricht gaan worden. Het politieonderzoek is nog niet 
afgerond. Openbaarmaking van informatle ult lopende strafzaken met betrekking tot hetzelfde 
politiedossier kan de opsporing en vervolging in het kader van het nog lopende politieonderzoek in 
negatieve zin schaden. Het belang van opsporing en vervolging weegt zwaarder dan het algemeen 
belang van openbaarmaking. 

De processen-verbaal genoemd onder 12.4, 12.5 en 12.6 zijn afgedaan met een straTheschikking 
door het Openbaar Mlnisterie. In een geval (12.6) is vetzet aangetekend tegen de opgelegde 
strafbeschildcing. Proces-verbaal (12.6) betreft derhalve een nog lopende strafzaak die aan de 
reenter zal warden voorgelegd. Het proces-verbaal maakt deel uit van het strafdossler waarover de 
strafrechter zich gaat bulgen. Nu dlt proces-verbaal deel ultmaakt van het strafdossler wordt dit 
proces-verbaal u nlet verstrekt op grond yen de uitputtende openbaarmakingregeling van artikel 
365 Sv. De Wob Is daarop niet van toepassing. 

Voor wat betreff de niet meer lopende strafzaken (12.4 en 12.5) die door het OM zljn afgedaan met 
een strafbeschlkking beroep lk mg op artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob (opsporing en 
vervolging strafbare felten). De strafzaken zljn aan elkaar gerelateerd en maken deel uit van het-
zelfde politiedossier. Het Is onwenselijk dat Informatie daarover openbaar wordt gemaakt nu het 
politleonderzoek nog nlet is afgerond. Niet uit to sluiten Is dat nog meer aanhoudingen verricht 
zullen warden. Openbaarmaking van deze processen-verbaal kan er toe lelden dat mogelijke 
verdachten daarop antlolperen. Dit kan het verdere polltieonderzoek in negatieve zin schaden. Dit 
geldt oak voor de nog lopende verzetzaak en de strafzaak waarvan de behandelingen nog moeten 
ptaatsvinden. Het belang van opsporing en vervolging van strafbare felten laat lk zwaarder wegen 
dan het algemeen belang van openbaarmaking. 

De processen-verbaal genoemd onder 12.3 en 12.7 betreffen afgedane rechtszaken. 
Deze warden u niet verstrekt op grond van artikel 365 Sv. Zoals de afdeling heeft overwogen in de 
ultspraak van 21 december 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BLI6863) bevel artikel 365 Sv een bljzondere 
en ultputtende regellng voor openbaarmaking. De Wob Is derhalve niet van toepassing. Artikel 365 
Sv geeft een exciusleve bevoegdhetd aan de voorzitter van de strafkamer om een afschrift van de 
in dat artikel vermelde, tot het strafdossler behorende stukken, aan derden to verstrekken. 

rlitanc+1-vanro. 
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RechtsmIddelen 
Indien u zich nlet kunt verenigen met de lnhoud van dit besluit voor zover dit toeziet op de Wob, 
kunt u overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht binnen een termUn van zes weken na 
bekendnnakIng van dit besluit schriftelp bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden 
gericht aan de korpschef van polite en te worden Ingediend bU Politie Den Haag, Eenheldsstaf / 
Juridlsche Zaken, postbus 264, 2501 CG Den Haag. 

Het bezwaarschrlft moet ondertekend ziln en ten minste bevatten: naam en adres, dagtekenIng, 
omschrtiving van het besluit waartegen het bezwaarschrift Is gericht en de gronden van bezwaar. 
Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht, mee te zenden. 
Ook dient een volmacht te worden verstrekt, indien het bezwaarschrift niet door de 
belanghebbende, maar namens deze wordt 1ngediend. Het indienen van een bezwaarschrlft 
schorst Net de werking van het besluit. 
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1111111111111•1111% 
Van: 	4111.011114111111111111111101 
Verzonden: dinsdag 29 Jull 2014 le 18 
Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 
Ondervverp: 140810 -4.61(Particulier)  
Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ate ik mijzelf voor als contactpersoon aangaande de mars van 10 augustus te Den Haag. 1k 
ben aangewezen aLs vrijwilliger om vantevoren en op de dag zelf de contacten te onderhouden met 
de politie aangezien ik bier enige ervaring mee heb. Ben andere reden is dat de mars boven het hoofd 
dreigde to groeien van het organiserend cornite bestaande uit vijftien voomamelijk jongere inwoners 
van de residentie. 

In het verieden heb ik mem:melon manifestaties en demonstraties georganiseerd, dit altijd in overleg 
let de bevoegde instanties, Ikheb mij hierbij altijd aan de gemaalcte afspraken gehouden. 

Voorts de daadwerkelijkekennisgeving: 
naam, adres, telefoonnnmmer en eventueel franummer van degene die de demonstratie hondt: 
U but bier voor mijn contactgegevens aanhouden. Te weten: 

het doel van de demonstratie 
Het aanklagen van de ongebreidelde groei van het salafisme in de Hofstad. 

de hulpraiddelen die zij willen gebruiken bij de demonstratie 
-Megafoon, (alleen) Nederlandse vlaggen, diverse spandoeken (met algemeen acceptabele leuzen) 

de datum, tijdstip van de start en bet einde van de demonstratie 
augustus. Ala begintijd is gekozen voor 15.00 in verband met de eventuele politie inzet die nodig 

oij de wedstrijd ADO - Feyenoord. Door het Idezen van dit tijdstip komt em en ander niet in de 
mel. Einde is voorzien om 17.00. 

ie iplaats mar gestart en geeindigt wordt en de route die gelopen gnat worden: 

tationsplein -> Lekstraat -> Schenkviaduct -> Hoefkade -> Wouwennanstraat -> Fruitweg -> 
Is7irellaan -> Marktweg -> Hoefkade -> Schenkviaduct -> Lekstraat -> Stationsplein. 

et te verwaehten aantal deelnemers? 
50 

imanier wanrop de deelnerners ineedoen? 
pond. 

maatt-egeIen ede genometi vvoyden OM de demonstratie goed te laten verloper.; 
r zal een lordediensti ingesteld worden die duidelijk herkenbaar zullen zijn door middel van een 
'band en/of een fluoriserend hesje. Daze zal bestaan uit 20 mensal die dit in willekeurige 
'Glistening eerder hebben gedaan. Dit zal uitgebreid worden indien de samenstelling van de mars 
vereisen. Voorafgaand aan de mars worden er richtlijnen voor gelezen. flier zal onder moor de 
3-estane leuzen worden voorgedragen. 

2ware nolititie inzet is in de (igen van de organisatoren niet nodig. Die gaan dear niet over 
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natuurlijk, maar van de kant van de deelnemers aan de mars zal geen dreiging of wanordelijkheden 
uitgaan. Tedere,en die zich misdraagt wordt ter plekke uit de mars genet. Gezien de gekozen route zal 
niemand daar voor kiezen. 

Hopende u voldoende geinformeerd to hebben met deze kennisgeving wens ik u nog een mooie dag 
toe. 

Met ositieve groet, 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdlenst 

DEFINITIEF KENNISGEV1NGFORMULIER 

Schriftellike kennIsgevIng van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdlenst of levensovertulgIng. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dlent de 
organisator van een op een openbare pleats to houden manifestatie ats hlerboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondigIng van daze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat daze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schrifteliJk In kennis te stellen. 

Lees ook de toellchting! 

Or anisator 

Telefoon: 011111111101efoon: Faxnummer: 

Manifestatle 
Doel van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindIgIng manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

RiJzonderheden: 
Mfddelen (fluiges, spandoeken etc.) 

Route 

Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermlddelen 

: Het aanklagen van de ongebreldelde groel van het 
salefisme In de Hofstad, 

: 10-08-2014 15:00 uur 
: 10-08-2014 17:00 uur 
:250 

: Megafoon, Nederlandse vlaggen, diverse 
spandoeken 

: KJ plein (CS), (1a) Lekstraat, (ra) Weteringkade, 
oversteken Rijswljksepleln, (rd) Oranjelaan, (rd) 
Hoefkade, Krulsing Valliantlaan Hoefkade, (ra) 
Valliantlaan, (ra) Bulienom, (rd) Hoge Zand, 
Herderinnestraat, Herdersiaan, Gedempte Gracht, 
Spulpleln, (rd) Turfmarkt, Centraal Station (CS) 

: Koningin Julianapleln, CS 

: Hgen vervoer/ openbaar vervoer 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie to 
bevorderen: 
De organlsatle draagt zorg voor een ordeliJk verloop van de demonstratie, zorgt voor een 
contactpersoon tbv politie Haaglanden en zorgt voor een herkenbare ordedienst van 10% van het 
aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aenvallend op de algemene richtlijnen In de tot:Hating, orn de 
manifestatle ordelljk en vellig to laten verlopen: 

'0 Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

• 	

De demonstratie !coatis zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

• 	

I3evelen gegeven door de politie in het beIang van de openbare orde en/of veiligheld worden 
staid nageleefd. 

• 	

De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dIkke stokken (zoals 
blivoorbeeld bezemstelen en vlaggestokken). De stokken dlenen makkelijk breekbaar to zljn 
en de teksten/ultingen op de spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen niter) niet 
discrimlnerencl, heledigend of oprutend zijn. 



U Indlen gebrulk wordt gemaakt van geluldsversterking, dan zal het volume daarvan op een, 
door de polltle bepaald, aanvaardbaar nIveau blip/en. 

o De in- en uitgangen van gebouwen worden nlet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij 
toegankelijk blilven. 

o De eventueel door derden weggeworpen flyers warden door de organisatie opgerulmd. 
O De organIsatie draagt erzorg voor dat er geen enkele vorm van /verbrandingen zullen pleats 

vinden, zoals byv. verbranden van vlaggen, foto's, poppen, etc. 
• De organisatie draagt er zorg voor dat er geen voorwerpen die plegen to warden gebruikt of 

geschikt zljn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, 
beschermende middelen, helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking 
warden meegevoerd en/of gebruikt. 

O De organisatie zorgt dat deelnemers aan de demonstratie geen gezichtsbedekking in de vorm 
van sjaals, helm / bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking dragon. 

O De organisatie zorgt error dat (gelykende) aan ISIS (IS) gelieerde vlaggen/beeltenissen en 
ulterlijke kenmerken nlet worden meegevoerd. 

o In belang van de openbare orde en veiligheld, ter bescherming van de woon, work- en 
leefomgeving Is het niet toegestaan om stoffen te verbranden, zoals byv., hout, °Veen, 
kaarsen, fakkets ed. 

o De organisatie zorgt dat tildens de manifestatie/dernonstratie geen verboden tekens (zoals 
Will. Swastika token, hakenkruis, SS rune-teken, wolfsangel) op welke wijze dan ook zichtbaar 
gemaakt c.q. meegevoerd worden. 

Datum...... 	 
Politie Haaglanden 

Nam ens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indlen u het nlet eens bent met het besluit wearin de burgemeester voorschriften en beperkingen staff 
of de manIfestatie verbledt, kunt u hlottegen een bezwaarsobrift indienen. Zie de toelicbting. 

Datum: 7-8-2014 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(1311 ondermanclaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (14 on dermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070- 4242814 



Tobilehtinmeedtireein ges lveraderinofbetoin 

Kenn/way/tie 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheld van parlement, ministeries, 
ambassades en Internationale Installing vaak het toned Is van openbare manifestaties varlerend In 
omvang. Voor Ben goed verloop van al deze demonstraties moeten orgaresaties ale gemeente, pollee 
en vervoersbedrilven tat van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelijk v66r de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en teriminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In ken* to stellen. 

In deze schriftelYke kennisgeving staan in leder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en bedndiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de plaats van 

bebindiging 
e. her aantal to verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie to 

bevorderen. 

Da kennisgeving wordt gertchf aan: 

Pollee Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Moog Operationele Zaken 
Postbus 264 
2509 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tildstip van inlevering vermeld, 
waarna een kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om U goad over de gang van zaken to Inform eren, de demonstratie goed to laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheid to geven zich op de demonstratie voor to berelden, is het echter gewenst 
om In een zo vroeg mogelyk stadium over uw voornemen contact op to nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoOrdineerd worden. 

pevestiennq 
Naar aanlelding van de kennisgeving wordt zo mogelUk mondeling overleg gevoerd tussen de politle 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overieg kunt u contact opnemen met politle 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlYnen golden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten warden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Daze richtlynen on afspraken worden door de pantie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleidIng Is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheld, in het belang 
van het verkeer en ter bestrilding of voakomIng van wanordelykheden voorschriften en beperkingen 
aan de organlsatoren stellen. Het gaat hler om, bljvoorbeeld, het *Islip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstellIng en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de plaats waar eon demonstratie start en wear die ontbonclen wordt. Daze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens.schriftelljk medegedeeld. 
Wanner de beset-leaning van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bastrijding of 
voorkoming van wanordelykheden In het geding Is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbleden. Ook hiervan wordt schriftelljk mededeling gedaan. 



Bezwear en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, Runt u hiertegen een bezwaarschrlft indienen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag . 
	Postbus 12600 

2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam an het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kople van de schriftelUke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwillde spoed dat 
vereist, Runt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorzlening to treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige VoorzienIngen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorzierrIng wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c, 	een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. 	de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorzlening voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Akremene richfliinen 
De volgende richtlijnen gelden voor elle vergaderingen en betogIngen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manffestatles die In de gemeente Den Haag worden georganlseerd: 
a. De politie treedt op blj constatering van strafbare feiten en/of direct gevaarvoor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen to verbranden *lens de 

manifestatie den wel gedurende de aanvang of de ontbinding. 
c. De organisatle ziet er op toe dat deeInemers aan de manifestatie geen alcohol blj zich dragen 

en/of gebrulken. 
d. De politie treedt In Feder geval op Indien sprake Is van blokkades van doorgaande routes, Wale 

knooppunten, overheldsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door card, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheld Ran zichtbaar aanwezlg zijn. 
f. De manifestatie ken in ieder gavel worden beeindigd indien de organIsatie niet in staat is de 

or de to hanclhaven. 
g. Onder de deernemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 
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AGENDA 
year de LOKALE DRIEHOEK DEN HMG 
van maandag 25 augustus 2014, aanvang 10:00 uur, B&W-kamer stadhuis Den Haag 

a. 
iimummosommnimew tigm  b. i  ers  i  ag vergadering lokaie drIeboek donderdag 7 augustus bljlage  

c. Verslag vergadering lokate driehoek maandag 11 augustus 	bijlage 

d. Verslag ver aderin lokale driehoek donderdag 14 augustus Wage 
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• 10,111.111.11b 
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Ter kennisriemIng 



lieg ,maar Indien dlt van dichtb ebeurd kan dft 
meidt dat op Internet wordt opgeroepen door ISIS-aanhangers om foto's to maken van de 

nstrantgin. Volgens 	s dit wettelijk niet vetboden 
 

es of ender's' ordeverstorin en bald 

VERTROUWELIJK 

41Plik 

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van donderdag 7 augustus 2014 

Aanwezig: 
Gem eente: Baldewsin h voorzitterlialgiakeelgar 
OM: 	Koivinus 

En tken, 	 (verslag) 

4143eleldsultgangspunten en tolerantiegrenzen demonstratie Pro Petrie OM 
Ilcht op de demonstratie toe dat daze conform de daartoe gestelde regels Is aangemefti: 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een demonstratie van 200 tot 300 met voor eon belangriJk deel 
rechtse slgnatuur. De route van de demonstratie Is: KonIngin Julianaplein (la), Lekstraat (ra), 
Weteringkade, oversteken Ri jsvvi Jksepletn, (rd) Oranjelaan, (rd) Hoefkade, KruisIng Vaillantlaan 
Hoefkade, (ra) Vaillantlaan, (re) Bultenom, (rd) Hoge Zand, Herderinnestraat, Herderslaan, Gedempte 
Gracht, Spulplein, (rd) Turfmarkt, Centraal Station (CS) Ingang. 

De locoburgemeester heeft vernomen dat de demonstratie aanvankelijk door anderen Is aangemeid en 
vraagt zich of of deze nog betrokken zljn. VolgensigleNs de demonstratie aanvankelljk eerst In de 
pars aangskonclIgcl door anderen, maar ztj hebben ultelnckAljk to e organIsatie op zich genomen. Zij 
zullen echter nog steeds wel can de demonstratie deetnemen 	feat weten dat de organtsator een 
bekende is van de pantie. De loco-burgemeester vraagt zich of 	een goweldpleger Is en zou dear 
gran nog nadem informatie over Jai gen. 

De dernonstratie vindt direct na afloop van de wedstrijd ADO-Feyenoord pleats, waarmee de 
organisatie de mogeliJkheld heeft gecr$erd dat bezoekers can de wedstrijd direct na afloop near 
station Dan Haag CS gaan om zich blj de demonstratie to kunnen voegen, at zijn er 	els of er veel 
anima ander bilvoorbeeld ADO supporters Is om bij de demonstratie can to Mullen. 	stelt voor dat 
in leder geval richting de organtsator zoveel mogelijk wordt vastgehouden can de afgesproken tticislijn 
en het aanvangstijdstip van !open zo min mogelljk wordt verlaat. De driehoek stemt hlermee In. 
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VERTROUWELIJK 

De drlehoek stoat voorts stiff 14 het optreden tegen rechts-extremistische ultingen In de demonstratie. 
agiplaat weten dat de organlsatorzelf in het gesprek heeft aangegeven dat dergellike uttingen In de 

demonstratle nlet warden getolereerd. Oak als sprake Is van ultIngen met blpoorbeeld tatoeages, dan 
zullen daze op aangeven van de organtsator afgeplakt worden.alegseft aan dat volgens de 
organisator diverechts-extreme organisaties hebben aangegeven nlet to partictperen In daze 
demondemonstratie

.iirit 
geeft aan dot gebrulkefijk Is by de aanpak van demonstraties dat Indien sprake Is 

van ongewenste e 	aanstootgevende ultingen, bljvoorbeeld rechts-extremistisch, de organisator 
dear eerst zelf op wordt aangesproken. Indian daze daar niets mee doet, ken de pollute daar tegen 
optreden en/of ken het gezag tenminste besluiten de demonstratie to beperken. De drlehoek beslult dot 
voordat de demonstratieve optocht vanaf het Centraai Station start, eerst wordtbezien of sprake is van 
ongewenste uttingen. In dat gavel zal tussen politie en het gezag afstemmlng plaatsvinden of mogelijk 
een demonstratieve optocht niet zal warden toegastaan. De driehoek.spreekt in dit kader of dat Indian 
mogelijk beelden met daarop daze ongewenste ultingen warden gedeeld met het gezag. 

De driehoek bespreekt de mogelijkheld dat demonstranten met gezichtsbedekking zullen !open" 
stelt voor om oak In dergelijke MU-sties allereerst de organisator hIerop aan to spreken en voorts me 
het gezag of to stemmen. Indian de gezlchtsbedekking Net door ledereen warden afgenomen, zal een 
demonstratieve optocht niet verder warden toegestaan. De driehoek stemt in met daze lUn. 

eeft scan dot tegen gezichtsbedekklng door omstanders op grand van de APV opgetreden ken 
woo en, to weten drelgende wanordelUkheden. 	t aan dat politie ook optreedt els omstanders 
met ISIS-vlaggen staan of strafbare leuzen roepen. 	vraagt In dit kader wet aandacht voor het 
gebrulk van ihadvlaggen, hetgeen NJ eerdere demon 	es heeft plaatsgevonden en die naar het 
°ordeal va 	wet dead,* oprulend kunnen zljn. De hoofdafficter van Justine beaamt dat het op het 
eerste gezicht astig Is om to be ales weike vlaggen met Arablsche teksten en/of symbolen strafbaar 
z(jn en Welke diet, mede ook vanwege de context waarin ze gebrutkt warden. Daarom geeft de 
hooldofficier van judder aan dat Indian vlaggen gesignaleerd warden die een oprutend karakter :pen to 
hebben, zoals jihadvlaggen, de politic) die most kunnen Innemen. Daama zal nog bezlen warden of de 
Waggon Inderdaad strafbaarzljn, Indian dat het geval is ken vervolgIng plastsvInden. Indian het niet 
strafbaar ig, warden de vlaggen teruggegeven. 

sirgeeft aan dat 14, met name gelet op de huldige Infoirnatie en de contacten met de organisator, 
vertrouwen heeft In de organlsatle en In een goad verloop van de demonstratie en voorts dat Indien 
men zlch toch nlet eon de afspraken houdt, de politie In stoat Is om dit of to dvidngarkschat In dot 
er voldaende politlepersoneel beschlkbaar Is om de demonstratte aan te kunnen. 	aat weten dat 
de orgarilsatie earivankelijk een veal !angers route wIkle, maw dlt Is In goad overleg met de organIsatie 
fors ingekort. Met de huidige verwachte aantallen demonstranten Is daze r 	oed to doer, Indien 
grotere aantellen korner] Is dot wellicht reden om de mute can to passen. 

eMb) mei& dot nog gekeken wordt near de woordvoering en die wordt met het gezag afgestemd. 

De drlehoek stemt met InachtnemIng van het besprokene in met de voorgestelde 
beletdsuifgangspunten en tolerantiegrenzen. De driehoek Is van mening dat op grand van de huldige 
Informatie er op dit moment geen reden Is om beperkIngen op te lemon De driehoek spreekt len dolt° 
of dat to beginsel dit verder de Iljn is, maar Indien nodig wordt extra vergaderd komende zaterdag om 
17:00 uur op het Hoofdbureau van Polite. 

S. Rondvraag en slutting 
Van de rondvraag wordt geen gebrulk gemaakt. 

2 	  
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2. Terugblik demonstratie Pro Petrie 1018 
ablikt terug  op het verioop van de demonstratie afgeiopen zondag. Rond 14:30 uur verzamelde 

de organlsatie voor station Den Haag  Centraal, op het KonIngin Julianaplefn. Rond 15:00 uur hadden 
zich alciaar zo'n 150 a 200 demonstranten verzameld. Om 15:30 uur is de demonstratie gaan (open 
en Is men ook gestart via het afgesproken fraject. BlJ de Weteringkade is de stoet even stil gehouden, 
omdat demonstrenten gesignaleerd werden met gezichtsbedekking en dit was tegen de afspraken. De 
organlsatie Is hierop aangesproken en 4 hebben betrokkenen verzocht dit of te doen en aan dat 
verzoek ward gehoor gegeven. Op dat moment haakten ook 25 harde kern ADO-hooligans aan NJ de 
demonstratie. 

De stoat is verder gelopen rtchting de Hoefkadefilegeeft aan dat daar kort achter efkaar een paar 
zakert gebeurden. Allereerst ontstond ter hoogte van de Jan Blankenstraat een fella discussie tussen 
demonstranten en mensen die daar voor een koffiehuis zaten/stonden. Dear moest de pantie tussen 
komen te staan am personen uit eficaar houden en gemaand verder te lopen. De organlsatie heeft 
daar ook aan meegewerkLTegeTkertild verzamefden zich verderop op de Hoefkade, ter hoogte van 
supermarkt Tenger, rulm 'IOC/PIO mermen waarvan een deel orthodox islamitisch gekleed was. Zij 
trokken bioembakken op street en pakten ook stokken. De groep jongeren stand In linie over de 
Hoefkade om de demonstranten, die inmiddels verder waren gelopen, op te vangen. Even later 
merkte de politie op dat ook sommige demonstranten zich op aan het makers waren voor strljd en een 
aantal demonstranten probeerde ook door de opgestefde politielinie been te breken. Op dat moment 
leek de organisatie het ook niet meer in de hand te hebben. 

Gezfen de mogelijke confrontafie Is daarop vanuit de politie contact gezocht met het gezag  en de 
organlsatie, met het voorstel cm voor het vervolg  van de demonstratieve optocht een versnefde route 
naar station Den Haag Centraat te nemen. De Iocoburgemeester stemde daarmee in. De organlsatie 
was het hierrnee aanvankelijk niet Gene. Inmiddels was de groep jongeren at spullen aan het goolen. 
Na enig maven is de demonstratieve optocht verder gelopen via een aangepaste route, te weten via 
de Koningstraat. 

4111110theeft aan de locoburgemeester toestemming gevraagd om met de ME op te treden tegen de 
groep jongeren op de Hoefkade. De toestemming  werd gegeven en daarop heeft de ME enkele 
charges ult voerd op de Hoefkade, waarop veal jongeren de zijstraten Inrenden. Opvalfend was 
volgens 	agarsstemmlng die Inmfddels onder de jongeren heerste, dat de demonstratle 
was omge ogen. 	geeft aan dat de jongeren flink hebben gegoofd naar de politle met stenen 
e.d. Hlervoor zijn in latere Instantle ook vier aanhoudingen verricht, drie daarvan zltten nog  in 
verzekering. Volgensal hingen in de omgeving  diverse camera's, naast de videowagen van de 
politie opnamen heeft gemaakt. Met daze beelden Is er goede hoop om de komende tijd meer 
ordeverstoorders aan to kunnen houclen, de wijkagent die beelden heeft bekeken kon ook makkelijk 
stenengooiers herkennen. 

Toen even dre g  e a er oc 
weer ongeregeld eden In de wijk zouden ontstaan, Is de ME nog  even in de wlJk geweest, maar een 
optreden bleak niet meer benodigd. In totaal zijn er zes aanhoudingen verricht en bezit de politle 
goede beelden om mogelijk meet aanhoudingen te kunnen verrichtenellimeldt dat de lSJS-viag 
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niet is gesignaieerd, wet is even de Jihad-viag gezien, maar zodra de ME kwam was die snel weer 
verdwenenallinoemt het opvallend dat de aanzienlijke regen geen reden was voor de Jongeren 
om to stoppen met rellen, dear waar dat normaal wel vaak bij demonstrates gebeurt. Bij een 
aanhouding is verder een lid van de 4111111111111111111k ewond geraakt, hij kreeg een vuistslag. 
Daarnaast heeft een ME'er een steen op ziJn voeten gehad. Van plunderingen of lets dergelijks is 
geen sprake geweest. 

De hoofdofticier van justitie teat weten dat hij gedurende de demonstratie continu is genforrneerd 
over het verloop ervan via de Officier van Justitie die bij de SGBO zat. Het is nu zaak step voor step 
to kijken of en hoeveel aanhoudingen verder nog verrichf kunnen worden. Tevens zal even gekeken 
moeten warden near het bericht van een Journalist die meldt dat zijn camera beschadigd is geraakt. 
De hoofdofficier van just tie geeft aan dat als gebrulkelijk het OM zal communiceren voer 
aanhoudingen, maar zai daarbij wel afstemming zoeken met gemeente en politle. De driehoek 
spreekt of dat na de bestuurlljke rapportage die de polite nog opstett, zal worden bezien hoe de 
externe woordvoering vorm zal krijgen. 

De locoburgemeester spreekt ziJn complimenten uit voor het professionele optreden van de politle en 
constateert dat de organisator zich aan richtlijnen en afspraken gehouden heeft. Wel was de 
locoburgemeester veriest door de massafitelt, organisatiegraad en het militante gedrag vanuit de 
tegendemonstratie. Verder krijgt de locoburgemeester steeds meer signalen dat bewoners deze 
demonstratles zat worden. De locoburgemeester zou graag nader bekijken hoe voorkomen ken 
worden dat dit soort geweid n.a.v. demonstrates, en dan vooral in deze wijk, plaatsvindt. Entken 
geeft aan dat het goed zou zijn om als driehoek eeii?de hele zomerperiode to bezien op alio 
gehouden demonstratles rand dit theme en dan eens to bezien wat er ken. 

Lokale driehoek Den Haag 2014 
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2. Demonstratie 10 augustus Pro Patria 
De driehoek staat stil bij het vertoop van de demonstratie van 10 augustus jongstleden In het kader 
van de aangekondigde demonstratie door Pm Patna op 20 september a.s. en de bespreking In de 
raadsvergadering heden avond. 

De burgemeester merkt ten aanzlen van de demonstratie van afgelopen zondag op, dat: 
ADO supporters van de harde kern *lens de demonstratfe konden aansluiten. De demonstratie 
lijkt oak bewust ruim na de wedsfrijd ADO Den Haag — Feyenoord gestart; 
Een groep demonstranten trachtte meermaals door de begeleiding been to breken om de 
confrontatie to zoeken met omstanders en de groep jongeren op de Hoefkade; 
De organlsatle kon zich niet vinden In het besluit om de loop of to Eaten buigen in de 
Koningstraat; 

- En de deelnemers leken zich voor to bereiden op ongeregeidheden. 
Op grond van deze ervarIngen meant de burgemeester dat er in z(In ogen voldoende aanleiding Is om 
een nleuwe demonstratie door deze organisatie In de Schliderswijk filet toe to staan. be hooklofficier 
van justitie deelt daze menlng en geeft aan dat van de demonstranten twee personen zijn 
aangehouden wegens beledigIng van de polltle. Voorts zijn vier tegendemonstranten aangehouden, 
waarvan er nog twee vast zitten. Daman woont er een in Leak en eon In Rotterdam. Volgens de 
hoofdoffloler van justItle zijn meer aanhoudingen waarschUnlIjks  In tot., er zo'n totaal 15 
herkenbare jongens, maar die* nog nlet geidentiffceerd. Volgens 	Is hfer een 
opsporingsteam van de politico op gezet 

De hoofdofficler van Justine brengt in herinnering dat vooraf goad is gekeken naar de achtergrond van 
de organIsatoren van de demonstratie en op grond daarvan was er geen radon om 1)1 voorbaat aan to 
semen dat er vech art! en zouden ultbreken blJ de demonstratie. Entken 

Ten sloth) teat de hoofdoffIcler van justitie weten dat hij at langer voorstander was van direct optreden 
bij Wagger) die strafbaar waren, maar dit was tot voor kort niet mogelljk. jnmlddels ken dat wel en 
voor de demonstratle van 1 augustus was dat ook zo afgesproken. Dat is voor afgeiopen zondag 
opnleuw ultgangspunt geweest, waarbU de pragmatische afspraak Is gemaakt dat Waggon worden 
Ingenomen, daama wordt bezien of ze ook strafbaar zijn. Overigens zal hog wet worden bezien of de 
demonstrant die een ISIS-vlag droeg op 24 jun 11., alsnog vervotgd kan worden. 
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De ieden van de lokale driehoek Den Haag 

Ondenverp Bestuudijke rapportage n.e.v. demonstratle Pro Petrie 10/6 

Geachte ieden, 

Hierblj informeer ik u over het verloop van de maatregelen tijdens de demonstratie "Pro Petrie" op 
zondag 10 augustus 2014.1n verband met deze demonstratie heeft u In de voorberelding In uw 
vergadering van 7 augustus jongstleden een maatregelenpakket vastgesteld. 

AanieldIng 
Op dinsdag 29 lull 2014 heeft de hee,ing. aangegeven voomemens to zip) om op zondag 10 
augustus 2014 een demOnstratleve loop te houden in de SchlIderewlJk in Den Haag. De 
demonstratle is conform de daartoe strekkende bepalingen in de Wet Openbare Mantfestatles 
(W.O.M.) Juncto de APV kennis gegeven. Dhr. 	 to noemen: organisatie) ging tilt van 
een opkomst van circa 200-300 demonstranten. Het doe! van de demonstratie (door de organIsatie 
genaamd "Pro Pattie) was "het aanklagen van de ongebreidelde groef van het salafisme In de 
Hofstad. Om het ongenoegen over recente uftingen van mosilmradlcalisme en antisemitisme te 
tonen lade men In de stad Den Haag een protestmars door de Schliderswijk !louden. 

In uw vergadering van 7 augustus 2014 heeft u ter voorberelding op de demonstratle stil gestaan 
blj de mogellJke, denkbare scenario's ten aanzien van de demonstratie. Tevens zijn de 
beleldsultgangspunten en tolerantiegrenzen ten aanzien van deze demonstratie besproken, 
bilvoorbeeki ten aanzien van tegendemonstratles, gebrulk van gezichtsbedekkIng aismede teksten 
en symboien (btivoorbeeld ISIS-viaggen, hakenkruizen, racIstIsche leuzen, etc). Deze scenario's, 
beleldsultgangspunten en tolerantlegrenzen hebben de basis gevotmd voor de verdere aanpak van 
de demonshatie. In uw vergadering heeft u nadrukkelijk stil gestaan of sprake was van een 
noodz.aak om de demonshatie te beperken of zelfs te verbieden. In die afweging is meegenornen 
wat bekend was over de or antsatoren, de eerdere ervaringen met hen en In hobVerre afspraken 
met hen te maker) waste  

el s afgespro ten om ergellJ e scene osvel voor te bere en, 
was er op grond van de n de voorberelding bekende tnformatie geen reden om bIJ voorbaat 
beperkingen in to stellen en evenmin was er reden de voorgenomen demonstratie te verbleden. 

In de voorberelding naar de demonstratie is vanuit de gemeente en de poiltie contact geweest met 
deorganisatle en zijn nadere afspraken gemaakt over de demonstratle. Daarbij is tevens stil 
gestaan WI het In de driehoek voorberelde scenario, dal bijvoorbeeld derden zouden trachten (al 
dan ()let met geweld) de demonstratle to verstoren. Daarom was In de voorbereidingen rekening 
gehouden met de mogellyheld om de demonstratieve optocht, btjvoorbeeld ter voorkoming van 
wanordeiijkheden, een andere route te later) verlopen dan met de organisatie was afgesproken. 
Deze mogeffikheld was vooraf ook met de organisatie doorgesproken. 



Datum 27-10-2014 

 

Lll11E Onderwerp Bestuurigke rapportage n.a.v. 
demonstratie Pro Petrie 10/8 

Pagna 2/3 

Verloop demonstratieve optocht 
Om 14:00 uur waren de In de driehoek besproken politlemaatregelen operationeel. Rand 14:45 uur 
was de organisatie aanwezig op het Koningin. Jullanaplein to Den Haag (CS) om deelnemers aan 
de demonstratie op te vangen. Om 15:30 uur was de groep demonstranten aangegroeld tot 150-
200 personen. Conform afspraak met de organisatie Is men onder begelekling van politlepersoneel 
de demonstratieve tocht gestart om 15:30 uur met de inmiddels aanwezige personen. 
Ter hoogte van de Weteringkade is de demonstratieve optocht korte tijd stlf gelegd, omdat 
geconstateerd was dat demonstranten meellepen die gezichtsbedekking droegen. Dit was In staid 
met de afspraken en de organisatie heeft de bewuste personen hierop aangesproken, die daarop 
de gezichtsbedekkIng alien hebben verwljderd. Op dat moment stoat zich bij de demonstratie oak 
een aroep van OD eveer 26 ADO Den Haag supporters aan, die bl* de politie bekend staan als 

Op de Hoefkade, ter hoogte van de Jan Blankenstraat ging een groep demonstranten in (fde) 
dIscussie met bezoekers aan een koffiehuls die zich daar buiten bevonden. De pantie moest hier 
tussen komen staan om verdere confrontatle te voorkomen. De organisatie heeft daarop de 
demonstranten (met succes) gemaand verder te lopen. 

Confrontatie en optreden Mobiele Eenheld 
Tegelikertijd met het incident 14 de Jan Blankenstraat verzameide zich op de krulsing 
Hoefkade/Doedijnstraat ter hoogte van supermarkt -ranger een groep van ruim 100 jonge mermen 
ult de wljk. Een deel hiervan word herkend ais deetnemers aan onlangs gehouden pro-Isis 
demonstraties. Deze jongeren waren mogelijkvoomemens om een tegengeluid to laten horen. De 
sfeer was hier zeer gespannen. 

Verderop op de Hoefkade, vlak voor de Koningstraat, trachtte een groep demonstranten door de 
polfidebegefeldIng been to broken om de confrontatie to zoeken met de groep jongeren op de 
Hoefkade/ Doedgnstraat. Dit kon door de politica warden voorkomen. Daarop Is contact opgenomen 
Met de locoburgemeester, die naar aantelding hiervan besloot om de route van de demonstratieve 
-optocht aan to passen, zodat via een kortere weg terug gelopen zou warden naar het Centraai 
Station om hier to ontblnden. De organisatie, die tot dan toe good meewerkte en waarmee de 
points good afspraken kon maken, kon zich Met geheel vinden in de aangepaste route en wilds pas 
na enige discussie hieraan meewerken. 

Toen de groep demonstranten op de knalsing met de Kontngstraat kwam, wilds een eantal 
demonstranten nlet (conform de aangepaste route) rechtsaf de Koningstraat inlopen en daarop 
Meld de stoat stif. Vanaf de Doedijnstreat goolde de hlerboven genoemde groep jongeren stenen 
en andere objecten naar de polltlefunctionarissen die tussen hen en de demonstranten In stonden. 
De groat) jongeren sleepte verder bloembakken op street en leek zich o.a. met stokken voor to 
berekIen op eon geweiddadlge confinntatte. Oak deelnemers aan de demonstratieve optocht leken 
zich hlerop voor to berelden en zij luisterden nauwelljks nog naar de elgen organisatie. Daarop 
heeft de ME een linle gevormd op de Hoefkade om de partfien to schelden. 

Na aandringen door polltle en organisatie An de demonstranten vervoigens verder gelopen In de 
Koningstraat. Toen zlj zich vergenoeg verwijderd hadden van de groep jongeren en daarmee de 
velligheld van de demonstranten gegarandeerd kon blijven, Is de Mobiele Eenheld ingezet tegen de 
groep jongeren op de Hoefkade. in verband met het geweid dat de groep jongeren richting de 
pantie pieegde Is contact gezocht met de locoburgemeester voor toestemming om de ME 
daadwerketijk in to zetten. Toon dat word verkregen heeft de ME enkele charges ultgevoerd op de 
Hoefkade richting de Valliantlaan om de zich daar ophoudende groep jongeren to versprelden. 
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Ontbinding demonstratie 
De groep demonstranten heeft de route vervolgd via de Koningsstraat en de Boekhorststraat. Op 
dat moment hebben de supporters van ADO Den Haag de demonstrate verlaten. De rest van de 
demonstranten Is Mama via de afgesproken route doorgelopen naar het Kora& Julianaplein. Hier 
is de demonstrate om 17:00 uur ontbonden. 

De groep demonstranten was gemeleerd van samenstelling met een leeftijd tussen 20 en 60 jean 
Als gesteid was in de demonstrate een 

. De sfeer was tildens de demonstratie regelmatig gespannen, met name *lens de afbulging naar 
de Koningsstrak. Daamaast hebben gedurende de route omstanders herhaaldellJk getracht de 
deelnemers aan de demonstrate te provoceren. 

Ten slotte was wederom opvallend dat het bij demonstraties voor de politie steeds lastiger wordt 
om Joumalisten en demonstanten van elkaar to onderscheiden, aangezien joumalisten In veel 
gevalien niet als zodanig herkenbaar zijn. Hierdoor wordt de vrije werkruimte van de polite 
bemoellUkt. lk steI u voor om op korte termljn in de driehoeksvergadering stil te staan bIJ daze 
problematiek on de mogelijke aanpak ervan. 

OpsporIng 
:Wens de demonstrate zijn zes aanhoudingen verricht vanuit de politiemaatregelen ter zake 
(persoonlijke) belediging van een politleambtenair, niet voldoen bevel vordering, °prang en 
openllJk geweld. Vier van de verdachten die aangehouden zUn, maakten deel ult van de groep 
jongeren op de Hoofkade. De andere twee verdachten maakten deel ult van de demonstrate. 

Ten tijde van de demonstratie heeft de polite op diverse piaatsen, o.a. met gebrulk van de 
vldeowagen, opnames gemaakt van de demonstrate en van de drelgende confrontates. De politie 
zal mede op grond van doze beelden nader onderzoek doen of de komende tijd meer 
aanhoudingen verricht kunnen warden. 

Een ve er) op en van e 	s evenwel niet meet noo kelijk gebleken. 

Het totale pakket aan maatregelen Is gefaseerd afgebouwd en rand 21:00 uur beeindigd. 

Geweld tegen polltiemedewerkers 
Eitm politiemedewerker is tegen zijn kaak geslagen tijdens een aanhouding van ben van de 
betrokkenen. De politiemedewerker is hierbU gewond geraakt aan zUn mond en hiervoor in het 
zlekenhuis behandeid. Een andere politiemedewerker heeft een steen tegen z'n been gegoold 
gekregen. Beide medewerkers hebben aangifte van dit geweld gedaan. 

Het Hoofd Operati6n, 

P. Entken 
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Van: 	Behind Bars [behindbarsnet@gmail.com] 

Verzonden: dinsdag 27 september 2011 2:53 

Aan: 	Operationele Zaken Haagianden 

CC: 	Behind Bars 

Onderwerp: Aanvraag protest tegen Niqaab verbod. 

Haan, adres, telefoonnummer on eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

MOP. 

Het doel van de demonstratle 
- Signaal van protest afgeven tegen de aangenomen wetsvoorstel om de Niqaab ('islamitische gezichtsbedekking) to 

verbieden 

De hulpmiddelen die u wilt gebruiken bij uw demonstratle (viaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 
Luldspreker, spandoeken, flyers, viaggen 

De datum, tjcistip van de start en het einde van de demonstrate 
Vrijdag 07 oktober van 16.00 -18.30 uur 

De pleats waar u start en eindigt 
-TWeede Kamer der Staten-Generael, Lange Poten 4, 2511 CL Den Haag 

Het aantal deelnemers 
- Max 50 personen 

De manier waarop de deelnemers meedoen, bijvoorbeeld lopend of met de flets of auto 
- Staand voor de tweede kamer 

De maatregelen die u zelf neemt om de demonstratle geed to laten verlopen 
- Tien personen zulien de orde handhaven, goede contact en communicate onderhouden 

met de aanwezige politie, voor het protest gezamenlijk regeis doornemen. Voor het geval 
meer mensen komen hebben wij reserve 'handhavers' aangewezen. 

Behind bars Foundation for human-rights 
OLAM 	ei":" OW "41,3A 

Homepage: www.behind-bars.net 
Language: 444,P  Nederiands - English 

Franciase - Deutsch - Italian (u.c.) 
Facebook: clickere 

Twitter: @Behindbarsnet 
Telephone: Mail us 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself as a media 
Platform for the prisoner of conscience. 



Reglement Behind-Bars tijdens protest-actie Niqaab verbod  

Samen in protest tegen het niqaab verbod! 

Onze religie is een religie van goede organisatle, daarom willen wij 
onze evenement waarin wij een tegengeluid willen Eaten horen tegen de Niqaab-
verbod zo goed mogelijk organiseren. Daarvoor hebben wij jullie gehele 
samenwerking nodig. Wij vragen jullie, omwille van Allaah, mee te werken en de 
regels van de organisatie in acht te nemen. Wij hebben het recht om personen te 
verwijderen of te Eaten verwijderen als zij zich niet conform onze regels gedragen. 
Wij zullen indien nodig zeker gebruik maken van dit recht, onze voorkeur gaat daar 
zeker niet naar uit! 

Behind Bars wil met u de volgende regels overeenkomen: 

• De regels van de organisatie nakomen is een vereiste. 
• U dient zich op te stellen conform de wil van Behind Bars. 
• Wij willen als ummah op die dag 1 geluid gaan geven. Daarom heeft 

niemand toestemming om tijdens onze evenement te praten met de media. 
Er zal een persconferentie gehouden worden om 18.00 uur waarin de pers te 
woord wordt gestaan door de woordvoerder. In het verleden zijn de 
woorden van de achterban (bewust) verkeerd geinterpreteerd en dat heeft 
zijn eigen Leven geleid. Behind Bars en de sprekers waren hier de dupe vanl 
Dit willen wij niet nog een keer Eaten gebeuren. Wij willen daarom ook 
vragen om elkaar te corrigeren tijdens het protest. 

• De sprekers zijn aangewezen en niemand behalve zij hebben de 
toestemming om te spreken tijdens dit evenement in onze naam. 

• ledere Bast dient zich te gedragen volgens de islamitische gedragscodes. 
• Wij hopen vurig dat de zusters een Niqaab dragen om een statement of te 

geven, dit is een wens. 
• Mannen mogen hun gezicht niet bedekken1 
• Protest materialen mogen niet gemaakt zijn van dikke stokken, ijzer, of 

andere voorwerpen dat eventueel als wapen kan dienen. Heb je dit 
onverhoopt bij je, lever dit in bij de organisatie krijg je het later terug. 

• Beledigen en discrimineren is niet toegestaan. 
• Het is niet toegestaan om aandacht te trekken middets geschreeuw, gezang, 

tonen van schoonheid of anders. 
• De dresscode die wij verwachten is de islamitische, zowel man als vrouw. 
• Behind Bars heeft broeders aangesteld die de orde bewaren. Zij zullen 

duidelijk herkenbaar zijn. Zij zijn het aanspreek punt van de aanwezige 
broeders. Een van de broeders heeft een EHBO kit bij de hand, mocht dit 
nodig zijn. Er zullen een aantal broeders om de zusters heen staan voor de 
veiligheid. 

• Behind Bars heeft ook zusters aangesteld die de orde bewaren onder de 
zusters. Zij zullen duidelijk herkenbaar zijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor 
de aanwezige zusters. Een van de zusters heeft een EHBO kit bij de hand, 
mocht dit nodig zijn. 

www.Behind-Bars.net 



Reglement Behind-Bars tijdens protest-actie Niqaab verbod  

• Net is verplicht om je te kunnen identificeren. 
• Mocht het nodig zijn dan worden de vrouwen geYdentificeerd door 

vrouwelijke ambtenaren, werk hieraan mee! 
• Het plein moet schoon worden opgeleverd door Behind-Bars, wij zullen 

genoeg vuilniszakken bij ons hebben. Neem papieren mee naar huts en goof 
niks op straat, wij zijn moslims en moeten een v.b. zijnl 

• Wij danken jutlie voor de samenwerking om samen een islamitische protest 
te houden. 

• Wij verwachten van de aanwezigen opbouwende kritiek, niet op de dag zelf 
maar mail ons naar behindbarsnet@gmail.com of 
zusters.behindbars®Rmail.com  

Behind Bars 

www.Behind-Bars.net 



Persvoorlichting Behind Bars 

Persvoortichting 

Wij zijn erg blij met uw aanwezigheid, u mitt vandaag ervaren dat wij radiostitte 
zulten houden tijdens onze protest. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij alle 
aandacht witten hebben voor de zaak waarvoor wij staan. Tevens hebben wij hiervoor 
gekozen omdat wij een georganiseerde protestactie witten Leiden. Ats er te veel 
rumoer is dan vrezen wij dat onze doelen niet bereikt worden en dat is niet waar 
onze voorkeur naar uitgaat. 

Daarbij hebben wij een woordvoerder die u graag te woord zal staan. Wij als Behind 
Bars hebben ervoor gekozen om de taatste half uur van onze protest, dat is vanaf 
18.00 - 18.30, een persconferentie te houden. Deze zat plaatsvinden op het plein. 

Wilt u het Niqaab verbod of een andere zaak die Behind Bars geretateerd uitgebreid 
verstaan dan zijn wij bereid om u na onze protest atsnog te woord te staan. 

Onze perschef is Abu Sa'ied, hij zat u ontvangen en u te woord staan, bij hem kunt u 
terecht voor at uw vragen. Hij zal u tijdens onze protest begeteiden. Als u contact 
Met ons wilt onderhouden kan dat via behindbarsnet@gmail.com of de 
tetefoonnummer die u bij onze perschef kunt opvragen. 

Gegroet, 

Behind Bars 

www.Behind-Bars.net 
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Van: 	Behind Bars [behIndbarsnet@gmall.com] 
Verzonden: donderdag 6 oktober 2011 11:15 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 

Onderwerp: Persvoorlichting en reglement t(Idens protest tegen Niqaab verbod 

Bijlagen: Persvoorlichting B-B NL.docx; Reglement B-B NL.docx 

Zoals afgesproken! 

Behind bars Foundation for human-rights 
61 b'1 	614:20.11 >~Ijj At4"4A1.9.4  

Homepage: www.behind-bars.net 

Language: t..24,10  - Hederlands - English 
Franclase - Deutsch - Italiano (u.c.).  

Facebook: click here 
Twitter: ®13ehindbarsnet 

Telephone : Via mail 
Mail: 

- behindbarsnet@email.com  
zusters.behindbarsnet@gmail.com 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself as 
a media platform for the prisoner of conscience. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belljden van godsdlenst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schrift* in kennis te stellen. 

Lees ook de toelichting! 

Organisator 
Behind Bars Foundation far Human-Rights 
Tav 

Telefoon 	 Telefoon: 
	

Faxnummer: 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/tijd beeindiging manifestatie 
Aantal te verwachten deelnemers 

Bijzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 

Route 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Aandacht vragen voor het wetsvoorstel om de 
Islarnitische gezichtsbedekking(Niqaab) te 
verbieden. 

: 07-10-2011 16:00 uur 
07-10-2011 18:30 uur 

: 75 

: Luldspreker, geluidsversterking, spandoeken, flyers 
en viaggen. 

: Nvt. 
: Plein. 

: Eigen vervoer / openbaar vervoer. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen In de toelichting, om de manifestatle 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

Er zullen geen wegen en/of krulsingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 

De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgejeverd. 

Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt 
nageleefd. 

De spandoeken zullen flat zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
niet discrIminerend, beledigend of opruiend zijn. 



Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven. 
De in- en uttgangen van gebouwen worden niet gebtokkeerd en zullen voor een ieder vrlj toegankelijk 
blqven. 

De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organfsatie opgeruimd. 

Er zal geen gezichtsbedekkende kieding worden gedragen, anders dan om religieuze of culturele 
redenen. 

Datum 	  
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien u het niet eens bent met het besluit waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen stelt 
of de manifestatle verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 20-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(blj ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



ToelichtIng procedure kennisuevina en bevestlqinq vergadering of batwing 

KennIsgevina 
De gemeente Den Haag is een stad die door de aanwezigheld van parlement, minIsteries, 
ambassades en Internationale Instelling vaak het toneel is van openbare manifestaties varlerend in 
omvang. Voor een goed verloop van al deze demonstrates moeten organisatles als gemeente, polite 
en vervoersbedrljven tai van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom Is het 
noodzakelijk vOor de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat daze zal worden gehouden, de burgemeester hlervan schriftelijk In kennis te stellen. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan in ceder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelljk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstrate wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beelndiging 
d. de plaats en, voorzover van toepassing, de verzamelpiaats, de gewenste route en de plaats van 

beelndiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstrate 
g. door de organisator zeif to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstrate te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Polite Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operatlonele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haaglanden de datum en het tijdstip van inlevering vermeld, 
waama een kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van zaReri te inforrriefen, de demonstrate goed to laten verlopen en die 
organIsatles de gelegenheid te geven AO op de demonstrate voor te berelden, is het echter gewenst 
om In een zo vroeg mogelijk stadium over uw voornemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, wear deze maatregelen gecoOrdineerd worden. 

Bevestiainq 
Naar aanleiding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met polite 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overieg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organlsator afspraken moeten worden gemaakt om een ordellJk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanlelding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestriding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat hier om, brivoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkIngen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de plaats waar een demonstratie start en waar die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de beschermIng van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden In het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden, Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en berm, 
Indlen u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt U hiertegen een bezwaarschrlft indlenen. Dit 
bezwaarschrlft richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het beslult waartegen het bezwaar is gericht 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrlft voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

lndlen u bezwaar heeft ingediend en Indian, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondlssementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorloplge voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijvIng van het bebluit Waartegen het verzoek Is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene richtllinen 
De volgende richtlljnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld In artlkel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die In de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op blj constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatle dan wel gedurende de aanvang of de ontbInding. 
c. .De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt In ieder geval op indlen sprake Is van blokkades van doorgaande routes, vitale 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedruven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tljdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wipe toebrengen van schade aan derden. 

e. De Moblele Eenheld kan zIchtbaar aanwezig 
f. De manifestatie kan In Ceder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatle mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en krulsingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 
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1. ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING 

Op vrijdag 7 oktober 2011 zal de organisitie 'Behind Bars' een demonstratle houden op het Plein voor de 
Tweede Kamer tussen 16.00 en 18.30 uur. De organisatie wii een sIgnaal afgeven tegen het aangenomen 
wetsvoorstel om de Niqaab (Islamitische gezichtsbedekking) te verbleden. 

Aanvrager van de demonstratie is immillmingsap amINIMIIIMI 
Ij heeft ditjaar meerdere malen kennIsgevIng gedaan om te demonstreren bij de Maro aanse 

assade doorhet team Free Saddik. Doze groepering (destijds onder de naam Free Saddik) Is opgezet 
door 	 m aandacht to vragen voor Saddik Sbaa en vele andere gevangenen in Marokko 
die daar gemarteld zouden worden. De organisatie werd dan ook al snel bljgestaan door organisaties uit 
andere landen. Demonstranten uit Duitsiand, BeIgle en Nederland demonstreerden op verschillende 
piaatsen. 
Na enige tljd is de website van Free Saddik grotendeels ondergebracht blj de site van Behind Bars. Behind 
Bars is enkele Jaren geieden al opgerlcht in Amerika om de situatie van de gevangenen van Guantanamo 
Bay onder de aandacht te brengen. 
De doelstellingen komen toch ongeveer op hetzelfde neer. 
Behind Bars is zeer actief op Internet en is In meerdere talen te lezen. 

Alto demonstraties zijn rustig verlopen. De opkomst was goring, ongeveer 20 mannen hoewel bij de aanvraag 
een verwachte opkomst van 50 mannen word genoemd. 
Gezien het onderwerp van de huldige demonstratie zal de opkomst waarschijnlijk hoger4n, ook worden er 
vrouwen verwacht gezien de reacties op de Facebook pagina van Behind Bars. 

Deelnemers aan de manifestatie verzamelen op het Plein tegenover de Tweede Kamer. Zij zullen gebrulk 
maken van een luidspreker, spandoeken, flyers en vlaggen. 

Ordedlenst 
De organisatie zal een elgen ordedienst samenstellen. Het aantal leden van de ordedienst zal 10% zijn van 
de aanwezigen. Zij zullen in le instantie zorg dragen voor een ongestoorde manifestatie. 
Zij zullen herkenbaarztin aan een reflecterende barid om de arm. 

Vervoer deelnemers 
De deelnemers komen met het openbaar cq elgen vervoer naar Den Haag. 

1.2 SFEERBEELD EN RISICOFACTOREN 

's de organisator van de demonstratles van Behind Bars. Eerdere demonstraties, onder 
e naam Free;Sac, rk, hadden els theme het schenden van de mensenrechten In de Marokkaanse 

gevangenIssen. Free Saddik is opgegaan In Behind Bars. 
De demonstratie van 7 oktober2011 staat In het theme van het boerkaverbod. 
Er zullen naar onze schatting ongeveer 100 mannen en vrouwen deelnemen aan de demonstratie. Op 
Marokko.n1 is Gen flinke dlscussie gaande over het wel of niet deelnemen en hoe gekleed to gaan. 

eeft medegedeeld dater mensen vanuit heel Nederland naar de demo zullen komen. Er zullen 
een aan I toespraken gehouden worden en vanaf 18.00 zal een woordvoerder wat vragen beantwoorden 
van de pers. 
Aangezien alle vorige demonstraties georganiseerd door 41111.  good zijn verlopen Is de verwachting dat 
by ook doze demonstratle goad zal begelelden. 

In het gesprek met de organisator van de manifestatie, Is besproken dat gezIchtsbedekking mIddels by sJaals 
en blvakmutsen niet Is toegestaan. Volgens de organisator droegen mannelijke deelnemers biJ eerdere 
demonstraties dit, omdat ziJ bang zijn voor represallies els zij weer naar Marokko gaan. De organisator heeft 
aangegeven dat hij doze gedraging niet verwacht omdat men niet bU de ambassade demonstreert. Wel heeft 
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Adjunct Directeur: 
Operationele Zaken: 
Operationeel Commandant: ONIIIM 
Commandant Paraat Peloton :111111111.111111111111111 / 

de organisator aangegeven dat hij vrouwelljke demonstranten verwacht dle een Niquaab dragen. Doze 
dragon zijn vanuit geloofsovertuigIng. Dit laatste is door de burgemeester van Den Haag uiteraard wel 
toegestaan. Onderstaande passage Is opgenomen in het kennIsgevingsformulier: 

Er zal geen gezichtsbedekkende kieding worden gedragen, anders dan om 
religieuze of culturele redenen. 

1.3 aandachtsiocaties 

• Binnenstad (kernwinkeigebled Den Haag) 
• Binnenhof 
• Eerste Kamer 
• Tweede Kamer 
• PleIn 

2. OVERZICHT COMMANDANTEN 

3. BELEIDSZAKEN EN TAAKOPDRACHT 

3.1 UITGANGSPUNTEN DRIEHOEK DEN HAAG 

De door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag geformuleerde beleldskaders vormen de kaders 
voor het draaiboek en de plannen van aanpak. Het uftgangspunt blj de samenstelling en coordinate van het 
maatregelenpakket Is een ongestoord verioop van de manifestatle. 

• De manifestatie dient zo rustig en ordeirjk mogelqk te verlop_en, 
• Organisatie voorzlet in de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg met OperatIonele Zaken van 

Polite Haaglanden en die weergegeven zijn op het kennisgevIngformulier 

3.2 TOLERANTIEGRENZEN 

De politle treedt in leder geval op als er sprake Is van: 
• blokkades van doorgaande wegen, openbare gebouwen en/of diplomatieke vestigingen; 
• direct gevaar voor personen of goederen; 
• het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden; 
• dat de deelnemers In een demonstratieve tocht door Den Haag gaan lopen; 
• het goolen van brandbommen, stenen, hout, verf etc.; 
• strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten: 
• overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie; 
• maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals: 

• discriminatolre ultiatingen, -geschriften of -atbeeldingen; 
• beledlging 
• radstische leuzen 

• bedrelgIng via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. ("dood aan 
• aanietten tot geweld tegen personen of goederen. 
• het dragon van gezichtsbedekking, anders dan om religieuze of culturele redenen. 

De noodzaak van het optreden van polite dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare orde 
ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden ultgesteld indien gevaar voor escalatie aanwezig is 
of Mien door optreden de velligheld van personeel of derden gevaar loopt Het politieoptreden dient zoveel 
mogeiijk een de-escalerend karakter te dragon. 
In het geval van optreden tegen de gezichtsbedekking dient to worden opgemerkt dat er alleen zal worden 
opgetreden tegen feiten die strafbaar zIJn gesteid (dragon van niqaab is toegestaan). Het optreden vindt 
NIET eerder plaats dan in opdracht van de operationeel commandant. 
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3.3 FASERING 

       

         

         

         

e po i4e zal and probenan personen to bliiven aanspreken op hun gedrag. 
Het beleld is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium to komen tot isolering en aanhouden van de 
ordeverstoorders op basis van strafrechtartikelen (incluslef APV). Als dit door omstandigheden niet of niet 
voldoende mogelijk Is, zal emaar gestreefd worden groepen bezoekers van bepaalde plaatsen to verwijderen 
of to versprelden. 	 . - 

3.4 GEWELDSGEBRUIK 

Geweldsgebrufk in groepsverband door politie-eenheden geschiedt slechts na overleg met de operationeel 
commandant en onder haar folding. In noodsituaties is Individueel geweldsgebruik toegestaan. Dit dient zo 
spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd to worden aan de operationeel commandant. Toepassing van 
geweld geschledt conform de geweldsbepalingen. 

4. AFSPRAKEN MET DE ORGANISATIE 

Met de organisatie zljn afspraken gemaakt. Deze zijn door ploeg Operationele Zaken vastgelegd In het 
kennisgevingformuller. 

• De eigen herkenbare ordedienst wordt door de organisatie gesteld op 10% van het totaal aantal  
deelnemers. Deze worden aangestuurd door een lid van de organisatie. 

o De toegang tot gebouwen mag niet worden geblokkeerd. 
Na afloop draagt de organisatie er zorg voor dat de locatie schoon wordt opgeleverd. 

• Door organisatie !evert en tijdlifn aan -Van de activitelten. 
• Eventuele uitgedeelde en zwervende flyers worden opgeruimd en het PleIn wordt schoon 

achtergelaten. 
• Indlen het aantal demonstranten hoger of beduldend lager wordt zal de organisatie dit tijclig kenbaar 

maken 
• Er zal goon gezlchtsbedekkende kieding worden gedragen, antlers dan om religieuze of cufturele 

redenen. 

4.1 AANSPREEKPUNT ORGANISATIE 

4.2 AFSPRAKEN MET PARTNERS 

Niet van toepassing. 

5. BESCHRIJVING SCENARIO'S 
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Juridisch kader: 
• Artikel 2 Worn  

De IDIJ of krachtens de bepallngen ult deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden 
tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot 
vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheld, In 
het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelpheden. 
NB. BEPERKINGEN 

Artikel 6 Worn  
De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, 
vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen In 
acht rnoeten nemen. 
NB. AANWIJZINGEN 

• Artikel 7 Worn  
De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze 
terstond te bet indigen en ulteen te gaan, Indlen: 
a. de vereiste kennisgeving 'get is gedaan, of een verbod is gegeven; 
b. In strijd wordt gehandeld met een voorschrlft, beperking of aanwlJzing; 
c. een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert. 
NB. MOGELIJKHEID TOT BEEINDIGING WOM 

A 0 "1-7 004 4 



6. IN TE ZETTEN EENHEDEN 

0 

O 

O 

7. TAKEN PER EENHEID 

Alle eenheden 
Het dienstverband van een leder wordt niet eerder beeindigd dan na voldaan to hebben aan eventuele 
administratieve verplichtingen en na verkregen toestemming door de .Operationeel Commandant. 

8. HEKKENPLAN 
Niet van toepassing 

9. VERKEERSPLAN 
Niet van toepassing 

10. AFSPRAKEN EN AFSTEMMING MET OVERIGE COMMANDANTEN 
Nvt 

11. TIJDLIJN VAN DE IVIAATREGELEN 

Briefing B12 
Eenheden operationeel 
Organisatie aanwezig Plein 
Aankomst eerste deelnemers en opstart 
Aanvang manifestatie Plein 
Einde manifestatie PleIn 

14.15 uur 
15,00 uur 
15.00 uur 
15:30 uur ?? 
16.00 uur 
18:30 uur 
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De-briefing 	 ??.?? uur 

12. VERBINDINGSSCHEMA 
• Portofoon 
• GSM protocol Geen middel voor aansturing 

13, MEDIA-REGELINGEN 

Het to woord staan van de pers wordt uftslultend gedaan door de communIcatiemedewerkers van de politie 
Haaglanden. Iedereen onthoudt zich van het belemmeren van de pers b(j haar werkzaamheden. Indien er 
twijfel bestaat over de handelingen van de pers, most een persvoorlichter ter plaatse gevraagd worden. Er 
wordt near gestreefd om de joumalisten op street zodanig te begelelden, dat towel de polite als de 
organisatie van hen geen hinder ondervInden. Het telefoonnummer 070-4244930 van de persvoortichter kan 
aan de Journalisten doorgegeven worden. 

14. JUSTITIELE MAATREGELEN 

Alio aangehouden verdachten gaan naar Bur. 12. Daar Is een HOvJ beschikbaar. Vervoer geschiedt door de 
eenheden zeif. 
Na einde van de maatregelen is de operationeei commandant van de eenheld die heeft aangehouden 
verantwoordelijk voor de afwerking van het proces-verbaal ed. door groepsieden. Hij draagt er zorg voor dat 
dit proces-verbaal wordt afgegeven aan de recherchecoOrdinator. 

15. GEWONDEN 

Gewonde collega's worden vervoerd near het ziekenhuls waarbij de keus van 
ziekenhuls door de GGD bepaald wordt op basis van medische indicatie. Gewonde collega's en 
denianitratitefi Warden geschelden vervoerd. Waar mogelijk zullen gewonde collega's en demonstranten 
naar verschillende ziekenhuizen gebracht worden. 
Collega's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte worden verzocht een mail, voorzlen van 
hun gegevens en een korte beschrijving van het incident, te —Iaten verzenden nearell, 

1100111111111MMINIIMP Dit ter ondersteuning van het verhalen van mogeiljke immateriele 
schade tijdens het strafproces. 

BedriJfsopvang 
Indian er ernstige calamitelten ontstaan waarbij de politie direct bij betrokken is, dan wordt de bedrUfsopvang 
van politie Haaglanden opgeroepen. Indien het vervolgens noodzakelijk is, worden de diensten van de 
bedrijfsopvang aan collega's direct na beeindiging van het optreden aangeboden. 

16. BRIEFING EN DE-BRIEFING 

Voor het dienstverband zorgt de verantwoordelijke operationeel commandant voor een inhoudelyke briefing, 
waarin minimaai het sfeerbeeld, de taakopdracht en de afstemming met andere eenheden wordt besproken. 
Na afloop van leder dienstverband zorgt de verantwoordelijke commandant voor een inhoudelijke de-briefing. 

11. RAPPORTAGE GEWELDSGEBRUIK EN COMMANDANTENEVALUATIE 

Aan het eind van de dienst worden Indien van toepassing geweldsrapportages, evenals een 
commandantenrapportage ten behoeve van de evaluatie opgemaakt. 
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18. LOGISTIEK 

Tenue: 

0 INIIIIIIIIIIMMINIINI. 

Opgemaakt: 
Inspecteur van politie 

111111111111m 
Gezien: 
CommissarIs van politie 
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BIJLAGE: Juridisch Instrumentarium 

Handhaving van de openbare orde 
Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de 
openbare orde. HiJ Is bevoegd overtredingen van wettelOke voorschrlften die betrekking hebben op de 
openbare orde, to beletten of te beeindigen, waarblj hlj zich bedient van de onder zijn gezag staande politie. 
Tevens is hij bevoegd bU verstoring van de openbare orde of bU emstlge vrees voor het ontstaan daarvan, de 
bevelen te geven die noodzakelijk to achten zijn voor de handhaving van de openbare orde. Met 'overtreding 
van wettelUke voorschriftere worden in dit verband towel de formele wet, zoals het Wetboek van Strafrecht, 
als de APV bedoeld. 
Bij optreden ter handhaving of herstel van de openbare orde wordt primair uitgegaan van de bestaande 
wettelijke kaders in het Wetboek van Strafrecht en de Algemeen plaatseliJke verordening. 
Naast doze 'gewone' bepalingen beschikt de burgemeester over een aantal byzondere bevoegdheden. Doze 
blJzondere bevoegdheden noodverordeningen, noodbevelen en bestuurllJke ophouding komen echter pas 
In beeld wanneer de mogelijkheden die de reguliere bepalingen bleden, volledig benut zijn en onvoldoende 
soelaas hebben geboden. 

Wetboek van Strafrecht en Strafvordering 
Het Wetboek van Strafrecht biedt In de hiemavolgende artikelen aanknopingspunten voor strafvorderlijk 
optreden In het kader van de openbare orde: 
• Art. 131 Sr 	 Opruilng 
• Art. 137 c Sr 	 . BeledIgIng van een groep mensen 
• Art. 137 d Sr 	 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld 
• Art. 141Sr 	 Openlijk geweld 
• Art. 184 Sr 	 Bevel of vordering 
• Art. 185 Sr 	 Belemmering (denk aan de mogelljkheid van art.124 Sv ) 
• Art. 186 Sr 	 Verbod tot samenscholing 
• Art. 261 e.v. Sr 	 Smaadschrift, laster, belediging 
• Art. 285 Sr 	 BedrelgIng 
• Art. 300 Sr 	 Mishencleling 
• Art. 350 Sr 	 VernielIng 
• Art. 424 Sr 	 Baldadigheld/straatschenderij 
• Art. 426 Sr 	 Openbare dronkenschap 
• Art. 428 Sr 	 BrandstIchting 
• Art. 429 quater Sr. 	Discriminatie in beroep 

De Algemene Plaatselijke Verordening 
De Algemene plaatselijke verordening bevat een aantal bepalingen tot handhaving van de openbare orde. 
Deze APV-bepalingen regelen, Nivoorbeeld, een samenscholingsverbod, een verbod op hinderlijk gedrag, 
een verbod op hInderlijk drankgebruik enz. Het navolgende is een opsomming van de in het geval van 
ordeverstoringen toe to passen bepalingen: 
• Art. 2.1.1.1. Samenscholing en ongeregeldheden 
• Art. 2:48 Verbod op de weg alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en 

dergelijke met alcohoihoudende drank bij zich te hebben in door de 
Burgemeester aangewezen gabled 

• Art. 5:34 Vuur stoken 
• Art. 2:49 Overlastblj of In gebouwen 
• Art. 2:73 Gevaarlijk gebruiken van vuurwerk 
• Art. 2:73A Voorkoming vreugdevuren 
• Art. 2.45 Beschadiging plantsoen 
• Art. 2.47 Hinder-Ilk  gedrag op of aan de weg 

Demonstratie Behind bars Foundation for Human-Rights, 16-07-2011 	 9 



to 2?)  Woo 

W.O.M.: Demo Behind bars Foundation for Human-Rights. 
Datum: 07-10-2011 

Journaal 

PP 
Omstreeks 14:15 uur me 	briefing gehouden. Omstreeks 15:00 uur ter plaatse en contact gehad 
met de organisator 	Uiteindelijk ongeveer 50 vrouwen en mannen ter plaatse. 

Er Is 1 incident geweest met een versiaggever van POW-Nieuws. Deze versiaggever drong zich 
behoorlfik op bij diverse demonstranten, zowel mannen, vrouwen als kinderen, terwijI vooraf duldelijk 
door de persvoorlichter van de demonstranten was aangeven, ook middels een reglement, dat van 
18.00 uur tot 18.30 uur ruimte was voor de aanwezlge pars om met vragen over de demonstratie to 
stellar), omdat de demonstranten van 16.00 uur tot 18.00 uur hun aan dacht volledig bij de 
demonstratie wilden houden. Deze versiaggever was al ver voor 18.00 uur, kennel* voor de 
demonstranten hinderifik aanwezig, en respecteerde dit verzoek van de organisatle Het Aan 
herhaaldelijk verzoek van de persvoorlichter om even to wachten met het interviewen werd van zijn 
ziJde geen gehoor geven. Ulteindelijk escaleerde dit in duw- en trekwerk waarbij de politie tussen 
beide partijen is gekomen. HierbIj is aan beide partijen uitgelegd en vertelt wat de 'spelregels', en de 
spanning tussen persvrijheld on het recht op demonstratie, waren. 

Wel kregen wij van andere mediaploegen to horen dat ze het gedrag van de versiaggever van Pow-
Nleuws als bijzonder tinderlijk hadden etvaren, want het resultaat van deze versiaggever was dat de 
organisatie geen commentaar wilde geven aan alle aanwezige mediaploegen. 

Is loch Pets om rekening mee to hoUden. POW -lifelike fdi-oeert toch vaak en zoekt het randje op: Heel 
vervelend voor ons en de groep demonstranten. Mlsschlen is een keer een gesprek door de 
bureauleiding met deze man op zijn pleats. 

Verder alias rustig veriopen en warden afspraken goed nagekomen. 

06-10-2011 16:65 -.111111111111111.111111. Operationele Zaken 
Kennisgeving aan het HBondertekend door organlsator. 

•11111011111111111111111118111111111111111111111111111M 

06-10-2011 13:40-411111111.1111111111111.11., Operationele Zaken 
Mail met persvoorlichting en reglement van organliatie ontvangen en gekoppeld. 

05-10-2011 08:32 fraralfaaalWall., Operationele Zaken 
Intimate rapport ontvangen en gekoppeid. 

04-10-2011 15:27 aslawmawarl , Openbare Orde 
41111111111.11111rs de OC samen met 
41111111111111111111111111111111111/11111110 U 

11111111111111.1.111....11111111111.11.11  

Appel 14.00 uur Jan Hendrikstraat 

10-10-2011 14:06 -iimmemommo, Openbare Orde 
Verslag van de Demo: 



Afgestemd metelMa. 

04-10-2011 13:56 -1111101111111111111111111111110, Operationele Zaken 
Via.1111111.1111vemomen dat BM accoord is met de afgesproken aanpak. 
Kennisgeving verstuurd mar organisatie. 

04.10-2011 10:34 -evilimme, Operationele Zaken 
Na terugkoppeling BM zal de kennIsgeving worden opgemaakt 

04-10-2011 10:33 -1111111111111111111111111110, Operationele Zaken 
al overleggen met de-BM over de insteek om de vrouwen met gezlchtsbedekking wel op 

deze wijze aan de demonstratie te laten deelnemen. Zij zullen wel een legItimatiebewijs mee moeten 
nemen. 
Als de org. op de een of andere wljze het gevoel heeft dat er vrouwen bij zitten die geen onderdeel 
van de demo zouden moeten zijn of !emend die verkleed Is, zal hij zich tot de politie richten. 

04-10-201110:31 	 Operationele Zaken 
In bljzljn van B12 01111111memndlinlagemeente) gesproken met organIsatorg111111111111) 
Hij deelde mede dat er mensen vanult heel nearland naar de demo zullen komen. Vanaf 15.00 uur 
zullen er mensen van de organisatie al op het Pleln zijn om deelnemers to ontvangen. 
Er zullen vrouwen aan de demonstratie meedoen. Org. heeft geen idee hoeveel vrouwen er zullen 
komen. Het is te verwachten dat er een aantql vrouwen met gezichtsbedel<kIng zullen zlJn. Volgens 
org. zijn ze vrij om te komen hoe ze willen. Het grootste deel van de deelnemers zullen wel mannen 
zijn. 
Er iulleri een aantal toespraken gehouden worden en vanaf 18.00 zal een woordvoerder wat wagon 
beantwoorden van de pers. Door org. zullen aan deelnemers regels worden uitgedeeld over hoe te 
gedragen blj de demo. 

04.10-2011 10:25 -1111111111111111111=1., Operationele Zaken 
BM acoord per 3/10. 
Wel Is In de driehoek aangegeven dat er geen gezlchtsbedekkende kieding wordt toegestaan. 
Afgesproken dat we In het gesprek met de organlsatle bekljken wat precies de bedoeling van de 
organisatie Is en daarna overleggen met de BM over hoe en wat 

27-09-2011 08:53 -1111111/11111111111111111.111111, Operationele Zaken 
Kennlsgeving ontvangen en gekoppeld. 

27-09-2011 08:46 -411111111111111111111111111111111. 
Gebeurtenis registratie aangemaakt 



VERTROUWELIJK 

Versfag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 3 oktober 2011 

Aanwezlg: 
Bestuur: 
OM: 
PolItle: 

Van Aartsen, 
Korvinus 
Van Musscher, 111.1111.111 

d. Datum : 
Organisator : 
Doel : 

Locatie / Route : 
Aantal personen : 
MIddelen : 

Vrijdag 07 oktober 2011 van 16.00 — ;18.30 uur. 
Demo Behind bars Foundation for Human-Rights. 
Aandacht vragen voor het wetsvoorstel om de Islamitische 
gezichtsbedekking (Nlqaab) te verbieden. 
Plain. 
50 
Luidspreker, spandoeken, flyers en viaggen. 

allbgeeft aan ten aanzien van de demonstratie tegen het verbod van boerka's, dat over 
het algemeen bij demonstraties het gebruik van gezichtsbedekkende kieding Net wordt 
toegestaan. Dlt omdat In het verleden dergelljke bedekkIng ward gebrulkt om anoniem de 
openbare orde emstig te kunnen verstoren en daarmee opsporing onmogefijk te maken. 

01111Pstelt voor om vanult deze beleldsregel met de organisator In overleg to treden over 
het gebruik van gezlchtsbedekkende kieding tiJdens deze demonstratie, waarbij 
ultgangspunt is dat met het gebruIk van dergeluke kieding terughpudend wordt omgegaan. 
(NB: met de organisator Is inmIddels afgesproken dat boerka's Wiens de demonstratie 
worden toegestaan, zolang dit nlet wordt toegepast om te kunnen komen tot 
wanordelfikheden. De poll& zal daze personen ook mogen vragen zich te Identificeren). 



VERTROUVVELIJK 

Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HMG van maandag 10 oktober 2011 

Aanwezig: 
Bestuur: 	Van Aartsen,111/111111111.11111111/1.0/1111111. 
OM: 	Korvinus, 
Politie: 	,Van Musscher, 

1. Opening en mededelingen 
efdt dat afgelopen vrijdag de demonstratie plaatsvond die zich richtte tegen het 

boerka-verbod, "Behind bars Foundation for Human-Rights". Deze demonstratie verliep 
goed, maar wel waren er diverse joumalisten van onder andere PowNieuws die op een 
hinderlilke wike deelnemers Interviewden. Toen een journalist ook een klein jongetje Wide 
Interviewee, heeft de operationeel commandant de journalist even apart genomen om 
hem In een gesprek to wijzen op Zdri hinderlijke gedrag.0111111111111verwacht nog enlge 
media-aandacht naar aanieldln van deze demonstratie en de beelden die daarbij door de 
media zljn gemaakt. 	 I ?Ade t1/4 

4111111111111110. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennIsgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het beliJden van godsdienst of levensovertuiging. 

Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelrjk In kennis te stellen. 

Lees ook de toelichtingl 

Organisator 
Behind Bars Foundation for Human-Rights 
Tay.  

Telefoon:OM. Telefoon: 	Faxnummer: 

Manifestatie 
Doe! van de manifestatie 

Datum/tijd aanvang manifestatie 
Datum/Q(1 beeindiging manifestatie 
Aantai te verwachten deeinemers 

Bijzonderheden; 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermlddelen 

: Opkomen voor de gewetens-gedetineerden 
Marokkaan se gevangenissen. 

: 23-10-2011 11:30 uur 
: 23-10-2011 13:30 uur 
: 30 

: Luidspreker. Spandoeken. Flyers. Vlaggen. 
: N.v.t. 
: Oranjestraat - Ambassade van Marokko. 

: Elgen vervoer. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie te 
bevorderen: 

De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en veilig te laten verlopen: 

Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan warden geblokkeerd. 

De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd. 

Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid warden strikt 
nageleefd. 

De spandoeken zullen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken zullen 
nlet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. 

Indien gebruik wordt gemaakt van geluldsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de 
politie bepaald, aanvaardbaar niveau bliJven. 



De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij toegankelljk 
blifven. 

De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd. 

Datum 	  
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indian u het niet eons bent met het beslult waarin de burgemeester voorschtiften en beperkingen stelt 
of de mainfestatie verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschritt indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 6-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(blj ondennandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bU ondermandaat ply. Directeur Bestuurszakenj 

Postadres 	: Postbus 12 800, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	Spul 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtlna procedure kennisgeving en bevestluinu veroaderinu of betoging 

Kenn/swing 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezigheld van parlement, ministeries, 
ambassades en Internationale !neeIling vaak het toneel is van openbare manifestaties varierend in 
omvang. Voor een goad verloop van al daze demonstrates moeten organisaties els gemeente, polite 
en vervoersbedrijven tai van verkeerstechnische en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelijk vOor de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 4 x 24 
uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kends te stelten. 

In deze schriftelijke kennisgeving staan in fader geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de pIaats en, voorzover van toepassing, de verzameiplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindiging 
e. het aantal te verwachten deelnemers 
f. de middeten van vervoer van de deelnemers aan de demonstrate 
g. door de organisator zeif to nemen maatregelen om een ordelljk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschalig en Rijzonder Optreden 
Pioeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2609 CG Den Haag 
Faxnummer 070-4242814 

Op die aankondiging wordt door politie Haagianden de datum en het tijdstip van Inlevering vermeid, 
waama eon kople wordt overhandlgd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Orri u gOed over de gang van zaken te informeren, de demonstratie goed te laten verlopen en.  die 
organisaties de gelegenheld to geven zich op de demonstrate voor te bereiden, is het echter gewenst 
om in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op to nemen met politie 
Haaglanden, waar deze maatregelen gecoordineerd worden. 

Bevestigino 
Naar aanielding van de kennisgeving worth zo mogelijk mondeling overleg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overleg kunt u contact opnemen met polite 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overleg wordt door de polite aangegeven welke algemene richtlijnen gelden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Doze richtiijnen en afspraken warden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanleiding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, In het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stellen. Het gaat bier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de elgen 
ordedienst of de pleats waar een demonstrate start en wear die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelijk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelikheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schriftelljk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroen 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dlt 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het beslult waartegen het bezwaar Is gerlcht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft Ingediend en Indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijide spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening to treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige Voorzieningen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een ornschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kople van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Alaemene &hill/nen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 

	

a 	De politica treedt op 14 constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 
goederen. 

b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen to verbranden tijdens de 
manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontbindIng. 

c. De organisatie ziet er op toe dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 
en/of gebruiken. 

d. De pantie treedt In ieder geval op Indien sprake Is van blokkades van doorgaande routes, vitale 
knooppunten, overheldsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheld kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in leder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat Is de 

orde to handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken ad. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



Page 1 of 1 

Van: 	Behind Bars [behindbarsnet@gmall.com] 

Verzonden: woensdag 19 oktober 2011 16:54 

Aan: 	Operationele Zaken Haaglanden 
CC: 	Behind Bars; behind bars; Free Saddek 

Onderwerp: Aanvraag demonstratie 23 Oktober. 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratie houdt 

OM. 

41111111111111 

Het doel van de demonstratie 
- Opkomen voor de gewetens-gedetineerden in Marokkaanse gevangenissen 

De huipmiddelen die u wilt gebruiken biJ uw demonstratie (viaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 
- Luidspreker, spandoeken, flyers, viaggen 

De datum, tijdstlp van de start en het einde van de dem onstratie 
- Aanstaande zaterdag 23 oktober. Van 11.30 uur tot 13.30 uur 

De pleats wear u start en eindlgt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 30 personen 

De manler waarop de deelnemers meedoen, blJvoorbeeld lopend of met de frets of auto 

- Staand voor de Ambassade 

De maatregelen die u zeif neemt om de demonstratie goed to laten verlopen 

- Tien personen zullen de orde handhaven, goede contact en communicatie onderhouden met de aanwezige 
politie, voor het protest gezamenliJk regeis doornemen. 

Behind bars Foundation for human-rights 

r<9-W 	91.A9 4".SA  

Homepage: www.behind-bars.net 
Language: (,yam  Nederlands - English 

Franciase - Deutsch - Italiano (u.c.) 
Facebook: click here 

Twitter: ®Behindbarsnet 
Telephone: Mail us 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself 
as a media platform for the prisoner of conscience. 



.W.O.M.: Free Saddik: Demo Behind Bars Foundation for Human-Rights 
Datum: 23-10-2011 
Journaal 

23-10-2011 14:47 4111111111111111111111., Informatie 
Op 23 okt ter plaatse bU de demo Free Saddik (behind Bars mede door de "innige band' die ik 
inmiddels heb opgebouwd met de organlsator dhr 	s de demo In goede orde verb en. De 
afspraken In het verleden wer pen zi'n vruchten af. 

114,k. kends gegeven. 
e . uur wer conform de afspraak de demo be6indigd. 

21-10-2011 15:18 -ammo • 	Operationele Zaken 
Telefonisch de gebruikelijke afspraken gemaakt. 
Kentdsgeving opgemaakt. 

4111111111111111111111011.1111111. 

20-10.201110:15 	 Operationele Zaken 
Wederom getracht organIsatie tel. te contacten echter helaas. 

20-10-2011 08:51- 	 Operationele Zaken 
Aanmelding (gekoppeld) op wo. 19 old. 2011 te 16.54 uur middels Mailbox O.Z. ontvangen. 
In de aanmelding staat vermeld de dag en datum van: Zaterdag 23 oktober 2011, echter dit moat zijn / 
worden of Zaterdag 22 okt. of zondag 23 okt. 2011. Getracht organisatie tel. to contacten echter tot op 
heden helaas. Wordt vervolgd. 

20-10-2011 08:44 -11111111111.1.1111/111M 
Gebeurtenis registratie aangemaakt 



POLITIE HAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 
WIJKZORG JAN HENDRIKSTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011224101-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : zondag 23 oktober 2011 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname 
Pleegdatum / tijd 

Pleats voorval 
Soort locatie 
Verbalisant 

: 1 
: Begeleiding demonstratie 
: zondag 23 oktober 2011 te 14.33 uur 
: Tussen zondag 23 oktober 2011 te 11.30 

uur en zondag 23 oktober 2011 te 13.00 
UM' 

: Oranjestraat, 2514 JB, 's-Gravenhage 
: Openbare weg/-water 
:11111.1111111111111111M, Wijkzorg Jan 

Hendrikstraat, Politie Haaglanden 

Toeliahting bij zelfstandige aktie 
Op 23 okt ter plaatse bij de demo Free Saddik (behind Bars) mede door 
de "innige band" die ik inmiddels heb opgebouwd met de organisator 

is de demo in goede orde verlopen. De afspraken in het 
verleden werpen zijn vruchten af. 41111111111111111.111.11111111111111. 

M.k. kennis gegeven. 
te 13.00 uur werd conform de afspraak de demo beeindigd. 

Form.nr: 1418501 - FOMUTRA 	- Bled 1 
LFN112.0.2 
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Van: 	Behind Bars [behindbarsnet©gmall.com] 

Verzonden: maandag 5 december 2011 1:44 
Aan: 	Operationele Zaken Haagianden 
CC: 	Behind Bars; behind bars 

Onderwerp: Aanvraag demonstratie 11 December 2011 

Naam, adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer van degene die de demonstratle houdt 

1111111111111. 
Het doel van de demonstratle 

- Opkomen voor de gewetens-gedetineerden in Marokkaanse gevangenissen 

De huipmiddelen die II wilt gebrulken bij uw demonstratie (viaggen, spandoeken, muziek enzovoorts) 
- Luldspreker, spandoeken, flyers, vlaggen 

De datum, tiJcistip van de start en het elnde van de demonstratie 
- Aanstaande zondag. Van 11.00 uur tot 14.30 uur 

De pleats waar u start en eindigt 

- De Marokkaanse ambassade in Den Haag 

Het aantal deelnemers 

- Max 30 personen 

De manler waarop de deelnemers meedoen, bijvooiteeld lopend of met de fiefs of auto 

- Staand voor de Ambassade 

De maatregeten dle u zeif neemt om de demonstratle goad te laten verlopen 

- VIJf personen zullen de orde handhaven, goede contact en communlcatie onderhouden met de aanwezige 
politle, voor het protest gezameniljk regels doornemen. 

Yraag: 
Wij als belangenbehartigers van de gedetineerden willen weten wat de mogelijkheden zijn 

voor de volgende protestactie: 
Wij willen een ceWkooi na bootsen en deze daar voor (in overleg met de politie) de 

ambassade plaatsen. Deze willen wij een week daar laten staan. De kool wordt om de dag 
(24 uur) bemant door een andere lid van onze actie groep. Wij zullen de zorg dragen voor 

alles wat met die kooi en de 'gedetineerde' te maken heeft. 

Graag bespreken wij deze actie als wij worden uitgenodigd voor een gesprek voor de 
protestactie van 11 december 2011, dit ter info. 

Behind bars Foundation for human-rights 

6")II LOW C.Adt: 241  Pr Is.A.9 j66"51.$ 
Homepage: www.behind-bars.net 
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• Language: 	-  Nederlands -  English 

Franciase - Deutsch - Italiano (u.c.) 
Facebook: click here 

Twitter: ®Behindbarsnet 
Telephone: Mail us 

Behind Bars Foundation is an initiative of various protest groups in the west. Behind-bars.net profiles itself 
as a media platform for the prisoner of conscience. 



Gemeente Den Haag 

Bestuursdienst 

DEFIN(TIEF KENNISGEVINGFORMULIER 

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering, 
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertulging. 

Op grand van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dient de 
organisator van een op een openbare pleats to houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
warden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In kennis to stellen. 

Lees ook de toelichtingl 

Organisator 
Behind Bars Foundation for Human-Rights 
1.11.11. 

Telefoon:SIMININTelefoon: Faxnummer. 

Manifestatie 
Doel van de manifestatie : Opkomen voor de gewetens-gedetineerden 
Marokkaanse gevangenissen. 
Daturn/fljd aanvang manifestatie 11-12-2011 11:00 uur 
Datum/tijd beeindiging manifestatie : 11-12-2011 14:30 uur 
Aantal to verwachten deelnemers : 30 

131jzonderheden: 
Middelen (fluitjes, spandoeken etc.) 
Route 
Verzamelplaats 
Er zal geen petitie aangeboden worden 
Vervoermiddelen 

: Luidspreker. Spandoeken. Flyers. Viaggen. 
: N.v.t 
: OranJestraat - Ambassade van Marokko. 

: Eigen vervoer. 

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie to 
bevorderen: 
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie en zorgt voor een 
herlcenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers. 
De organisatle zorgt voor een contactpersoon ten behoeve van Pantie Haaglanden. 

Gemaakte afspraken, aanvullend op de algemene richtlijnen in de toelichting, om de manifestatie 
ordelijk en vellig to laten verlopen: 

o Er zullen geen wegen en/of kruisingen.  of splitsingen hiervan worden geblokkeerd. 
o  De demonstratie 'matte zal na afloop schoon worden opgeleverd. 
• Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheld warden 

strlkt nageleefd. 
o De spandoeken zullen niet zljn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken 

zullen niet discriminerend, beledigend of oprulend zijn. 
• Indien gebruik wordt gemaakt van geluldsversterking, dan zal het volume daarvan op een, 

door de politie bepaald, aanvaardbaar nlveau 
• De In- en uitgangen van gebouwen warden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij 

toegankelijk bluven. 
o De eventueel door derden weggeworpen flyers warden door de organisatle opgeruimd. 



Datum 	  
Politie Haaglanden 

Namens de organisatie 	 Operationele Zaken 

Besluit tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod. 

Indien u het nlet eens bent met het bestult waarin de burgemeester voorschriften en beperkingen sten' 
of de manIfestatie verbledt, kunt u hiettegen een bezwaarschrift indienen. Zie de toelichting. 

Datum: 5-2-2015 

Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit 

(handtekening) 

(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken) 
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken) 

Postadres 	: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag 	 Telefoon 	: 070 - 4242832 
Bezoekadres 	: Spui 70, Den Haag 	 Fax 	: 070 - 4242814 



Toelichtlng rocedure kennlsgevina en bevestiginn vergadering of betoaing  

KennisoevInq 
De gemeente Den Haag Is een stad die door de aanwezlgheld van partement, ministeries, 
ambassades en Internationale Instelling vaak het toneel is van openbare manifestatles varierend in 
omvang. Voor een good verloop van al deze demonstratles moeten organisatles els gemeente, politie 
en venmersbedrijven tal van verkeerstechnIsche en andere maatregelen nemen. Daarom is het 
noodzakelljk veg5r de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenmlnste 4 x 24 
uur voordat doze zal worden gehouden, de burgemeester hlervan schriftelijk in kennis te stellen. 

In deze schriftellke kennisgeving staan In ieder geval: 
a. naam, adres, telefoonnummer en, zo mogelijk, faxnummer van de organisator en kennisgever 
b. het doel van de demonstratie 
c. de datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beeindiging 
d. de pleats en, voorzover van toepassing, de verzamelplaats, de gewenste route en de pleats van 

beeindiging 
e. het aantal te verwachten deeinemers 
f. de middelen van venmer van de deeinemers aan de demonstratie 
g. door de organisator zeif te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de demonstratie te 

bevorderen. 

De kennisgeving wordt gericht aan: 

Politie Haaglanden 
Bureau Grootschallg en Bijzonder Optreden 
Ploeg Operationele Zaken 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 
Faxnummer 0704242814 

Op die aankondigIng wordt door politie Haaglanden de datum en het tlidstip van inievering vermeld, 
waarna eeri kople wordt overhandigd of gezonden aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. 
Om u goed over de gang van jakeri to Irifcimieren, de demonstratie goad te laten verlopen en die 
organisaties de gelegenheld te geven zich op de demonstratie voor to bereiden, Is het echter gewenst 
am in een zo vroeg mogelijk stadium over uw voomemen contact op te nemen met politie 
Haaglanden, wear doze maatregelen gecobrdineerd worden. 

Bevestlqing 
Naar aanielding van de kennisgeving wordt zo mogelijk mondeling overieg gevoerd tussen de politie 
en degene die de kennisgeving heeft gedaan. Voor dit overieg kunt u contact opnemen met politie 
Haaglanden, Operationele Zaken, telefoonnummer 070-3102804. 
In dit overieg wordt door de politie aangegeven welke algemene richtlijnen golden en beoordeeld of er 
met de organisator afspraken moeten worden gemaakt om een ordelijk verloop van de vergadering of 
betoging to verzekeren. Deze richtlijnen en afspraken worden door de politie schriftelijk aan degene 
die de kennisgeving heeft gedaan, bevestigd. 

Indien daartoe aanlelding is, kan de burgemeester ter bescherming van de gezondheid, in het belang 
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen 
aan de organisatoren stelien. Het gaat hier om, bijvoorbeeld, het tijdstip van de vergadering of 
betoging, afwijkingen van de gewenste route, de samenstelling en herkenbaarheid van de eigen 
ordedienst of de pleats waar een demonstratie start en wear die ontbonden wordt. Deze voorschriften 
en beperkingen worden de organisator eveneens schriftelOk medegedeeld. 
Wanneer de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en de bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden in het geding is, kan de burgemeester een vergadering of betoging 
verbieden. Ook hiervan wordt schrlftelijk mededeling gedaan. 



Bezwaar en beroep 
Indien u het niet eens bent met de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het 
door de burgemeester gegeven verbod, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan: 

De burgemeester van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de Indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
d. de gronden van het bezwaar 

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van de schrifteliike bevestiging, waarin de door de 
burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester gegeven verbod 
zijn opgenomen. 

Indien u bezwaar heeft ingediend en indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijIde spoed dat 
vereist, kunt u de President van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek hiertoe richt u aan: 

Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 
Sector Bestuursrecht 
Bureau Voorlopige VoorzienIngen 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener 
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht. 
d. de gronden van het verzoek. 

Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening voegt u een kopie van de schriftelijke bevestiging, 
waarin de door de burgemeester gegeven voorschriften en beperkingen of het door de burgemeester 
gegeven verbod zijn opgenomen. 

Aloemene richtlijnen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle vergaderingen en betogingen als bedoeld in artikel 4 van de 
Wet openbare manifestaties die in de gemeente Den Haag worden georganiseerd: 
a. De politie treedt op bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of 

goederen. 
b. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens de 

manifestatie dan wel gedurende de aanvang of de ontblnding. 
c. De organisatie ziet er op toe .dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen 

en/of gebruiken. 
d. De politie treedt in ieder geval op indien sprake is van blokkades van doorgaande routes, vitate 

knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen, en het door aard, omvang of 
tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze toebrengen van schade aan derden. 

e. De Mobiele Eenheid kan zichtbaar aanwezig zijn. 
f. De manifestatie kan in leder geval worden beeindigd indien de organisatie niet in staat is de 

orde te handhaven. 
g. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn. 
h. Blokkades van wegen en kruisingen of splitsingen daarvan zijn niet toegestaan 



W.O.M.: Demo Behind Bars Foundation for Human-Rights 
Datum: 11-12-2011 
Journaal 

	

11-12-2011 15:43 	 , Openbare Orde 
Vandaag de demonstratie "Behind bars foundation for human rights" eerder ook genaamd "Free 
Saddle, begeleid. 
Volgens het kennisgevingformuller was het doel van de manifestatie: opkomen voor de 
gewetensgedetlneerden in Marokkaanse gevangenissen. 

Uit de door Nederianders gehouden toespraken viel op te maken dat de demonstratle meer was 
gericht tegen de Marokkaanse overheld. 
In de toespraken werd ook een ode gebracht aan de shade. 
Earl van de gedreven sprekers was betrokkene11111. 

Te 11.30 uur meidden de eerste deelnemers zich. In totaal verschenen er 14 voiwassen mannen en 3 
jongetjes van een Jaar of 6 dud. 
Er zijn diverse toespraken en spreekkoren gehouden. Dit werd eenmaal onderbroken voor een gebed. 

Kennelijk mede veroorzaakt door de koude wind en de beginnende regen Is de demonstratie te 14.10 
uur beelndigd. 
Te 14.15 uur waren alie deelnemers vertrokken. 

Het geheel had een ordelljk verloop. 

	

09-12-2011 11:46 - 	 Operationele Zaken 

08-12-2011 12:01 -4111111.1111111.111111111111111111 , Operationele Zaken 
11.1111111.11111111.10tevens bljgesproken. 

08-12-2011 12:01 -11111111111111111111111111111, Operatlonele Zaken 
Gesproken met dhr 	semen met 	dear zU oak een kool wilden plaatsen wear 
een persoon 24/7 In w ide plaatsnemen. Divalallibmeegedeeld dat dat op die lokatie geen optie 
is, evenals het 24/7 gedeelte. 	af aan toen een 3daagsemarathon te wilien houden (incl 
tentjes). Meegegeven dat dat oo nlet mogelijk is. Hij ging nu nog nadenken over een nieuw plan. De 
demo as zondag Is een reguliere zoals vaker Is gehouden. 

08-12-2011 11:01- 	Diplomatic FrontOffice / B.O.B. 
Ambassade Marokko kgg 

05-12-2011 10:31 -41111111111111111111111111111. OperatIonele Zaken 
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld. 

05-12-2011 10:17 -1111111111111111110111111111111111 
Gebeurtenls registratie aangemaakt. 



Betrokkene (man), geboren 
te 01011110  , burgerservicenummer 

Neder1andse, 411111111011011 
e, GBA-nummeramm 

Form.nr: 1519156 - FOMUTRA LFN112.1.0 - Blad 1 - 

POLITIERAAGLANDEN 
DISTRICT DEN HAAG / CENTRUM 
BUREAU JAN RENDRIESTRAAT 

Registratienummer : PL1512 2011261157-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

opmaak datum/tijdstip 

Zelfetandige aktie 
Vblgnummer 
Projectcode 
Maatschappelijke klasse 
Datum/tijdstip kennisname 
Pleegdatum/tijd 

Pleats voorval 

Soort locatie 
Verbalisanten 

: zondag 11 december 2011 te 15:38 uur 

: 1 

: Begeleiding demonstratie 
: zondag 11 december 2011 te 10:00 uur 
: Tussen zondag 11 december 2011 te 11:00 uur en zondag 
11 december 2011 te 14:10 uur 

: Oranjestraat ter hoogte van nummer 9, 2514 JB 
's-Gravenhage 

: Openbare weg/-water 

Toelichting bij zelfstandige aktie 
Vandaag de demonstratie "Behind bars foundation for human rights" eerder ook 
genaamd "Free Saddik", begeleid. 
Volgens het kennisgevingformulier was het doel van de manifestatie: opkomen voor de 
gewetensgedetineerden in Marokkaanse gevangenissen. 

Uit de door Nederlinders gehouden toespraken viel op te waken dat de demonstratie 
meer was gericht tegen de Marokkaanse overheid. 
In de toespraken werd ook een ode gebracht aan de sharia. 
Nen van de gedreven sprekers was betrokkene 

Te 11.30 uur meldden de eerste deelnemers zich. In totaal verschenen er 14 
volwassen mannen en 3 jongetjes van een jeer of 6 oud. 
Er zijn diverse toespraken n spreekkoxen gehouden. Dit werd eenmaal onderbroken 
voor een gebed. 

Xennelijk mede veroorzaakt door de koude wind en de beginnende regen is de 
demonstratie te 14.10 uur beeindigd. 
Te 14.15 uur waren alle deelnemers vertrokken. 

Het geheel had een ordelijk verloop. 

De demonstranten maakten gebruik van een open.parkeerplaats recht tegenover de 
ambassade. 
Tijdens de manifestatie kwam 
aanrijden in 1111111110en zij monde hear auto op die open p acts neer te zetten. 
Dit liep uit op een ferme woordenwisseling. Mevrouw weggestuurd om near een andere 
parkeerplaats te gaan. 
Mevrouw vond het absurd. Zij betaalde belasting en voor een parkeerplek et cetera. 
Zij zou er zeker werk van gaan waken. 



telefoonnummer 4111111111 
historisch adres 4111111114 110111/111111101111* 
Nederland 
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ADVIES VEILIGHEIDSMAATREGELEN EVENEMENT 

WirdInds Openbare Orde 
tel. 020-5591 
fax. 020-55911M 
"all:141110111111110.11111.111.11. 

Evenementnummer 	19567 

Datum verzending 	 13 september 2012 

Evenement 

Datum: 
T cid 
Lokatle evenement 

Aard en onderwerp van het 
evenement  
Organisatle 
contact' ersoon 
Bljzonderheden van het 
evenement 
Te verwachten VIP's 

VellIgheldsmaatregelen Vip's 

Hoeveel personen worden 
verwaoht  
Media aandacht. 
verwachti 

"Behind Bars"  demo tegen de film "Mohamed" 

16 september 2012 
15.00-17.00 uur  
Museumpleln ter hoogte van Het Consulaat Generaal 
USA 	  
Protestemn tegen de film 'Mohamed" 

Het ultkomen van de film heeft In versohillende landen 
voor onrustIrellen t ezo d. 
Vooralsnog Nets bekend 

Onbekend 

Spectate maatregelen blIzonderheclen gaame muteren In BVH 

pag.1/1  



1, 8 
1 Vela 

1 Ilme 

d.wain3llgenda 

• Vealinaings•ahesna 
• Yenning 

Demo 10.09.12: Innocence of Muslims 

Informaile I Informsfie 2 

Informafle 4 

• talernattatualitemo's te0811ettatIlmase dIplomati.ka 
object= 
Damandbe11.1811rtesterdam tag pluhrylndett, met 
surettlagen881: 

• Deretastrationlit bultentsfrail rdeteaa 
• Leentvalel 
• Seumrsawatellsche slostenstralle.Indlem 

• mumed1Rg damonstraes Belehtd Est 111111p 
• SadeldInte 	 t %meows 
• Vomit 	 s toetetdelbgenelodall. 

•11•111PS. „ . .. 
• noel 	 errant, ongeweag on item 
• Zaeatto 	 e lissoutiTlelit, 

. . . . . .. . . . - 	An ee .rt8em Gonsetast ' 	• 
• 130018- Int eloadid 	I litco mar - Ii.00.uux 
• Rants' demonskankte 	t '80', %tonna ordsdlonst  

• ithatia Baghtoe 
- Ben magpies cebe eszeaat straeft dealsalia1t owls 

Maeda levoetenketlenvestease wergild 

- Op  ae"alte  10.00.111,114181ttsaumplak, IMO umr 
- Demo 19o9sialusaudeaceida11441411113 

,RaniZISNalIDCfl 



ttkhroexing 1 tritvoering 2 

4 
CD 

f LIT I 023.M101,19. 

Opdracht 

• Ozbadenpoltdais gertikt op 
belteneato ondo-asolalie 
Vaaikersenag don bale= Pm 
ongeregolcateden ht de olo 	a ordether 

• Direct. ommiagAmaikalas Cosakal leo go ;ma'.  
try or daaomlranten; shal> 200moter coundul 

• ACVECOHAOptalffell .1hforlaggen, ispandacken, 
Luse) 
• .111ellovestaffitis respectloos emgasuunetvlaggen - 

vanwolka jade den ook (geetiv!agreibrsiging, 
vaulting:ling, ?walloping 

71117.31■14.103. 	 P§LITIO 

4- 

2 

informatle 

all."1.1.11116"  .1111111/MNIM 

P§LITIE 

Algemene doelstelling 

• • voca...auweisrsniadkagagengemt 
1. 	• 'Vag paratocad verloop made daranslrath■ 

• O•ouvramadellifdieden, gemyeardeltngea 

Vastaapageg* • 
• Algamemis hetet& ea faleranttagzeozen 
• Isuu4simanal 

nwaessed4s021 	 'LITI E  

	I 



I TI E PttLITIE 
k••■■•••=ea 

rnasenmrffstuaa 

PitLITIg PitLITIN ...meedesto nesawattsrbar. 

PitLITIE twasceneutsokas 

• 

171tvoering 3 

111111•11111■• 
1111•1111111111rohr 

MMus 
=111111.11.11Mmaise 

• • 

• lattiattpstallfam bRorattroplato 
— loaare13,ArnatikaansOarsalut, Or 

• Laggan andatIsatiderirodaat dataosstrantari 
• V 	dalaratstragannaarLeamvald 

• 

Tfitvo Ewing S 

• WiPles•larata, gala has 

• Ukajaagratataa Musaumplalliz 
thlikm Oarrakal 
'60111111MEMPRIMIPMEN131111291EIS 
• WWI • 

Ifitvoarhtg 8 

OW 
• Ultgangssf aping blusatanp!afa 

zni,,,oe••,•47onsalast  co. 

401111110.11.1.11110  

trifvo eying 7 

111111111111611111111P 

Verbindingen 

• Me varliadiagoscheraa 

P4LITIE 

3 



Afronding 

1 

	I 

i 
i 
1 

 

• opmeldasen.waset 

  

 

r100.1,1.10,1673 F§L 1 Ti 0 ............ 

 

1 

4 



n 	geeft evt bljzonderheden door. 
telatonlech contact met organleetor en woordvoerder geltad. c.a. 200 meter wens 
medegedeeld. 	 • 

• van 	 dongensn elkaar (social° 
media) oprospen is gaan naddhetArnertaanse consoled. alliKaat contact Daggett 

meerldo an icippett dan lumg. 

ongaveer 	penonan , .7r; . . • -1". tiltAsd Cost 	even morgen near het 
Amenicaanse consulaatte gdan."V1441111111111.3p arridat bet norrnaliter =lige jongens 

Contact otgardsator dooreMISIMPOIIII.111111? en speregels (burgemeaster) 
ultgeleg& orgarisatewil mablhekihdchtAin.consulaat en yen/mart morgen ongeveer 75 
demonstranten 

nog) geen altemarreven gevonden  

tolegraof tneldt dat doden Aineillcaranse consul Llble nlet naar aanlelding tUrn was, maar 
dodoewitste ace Cisedalter vaigelding doden topman nit El Qaeda organise° 



A. 

amummeemmIlle 	  
Telegreatht meld op 15/9 18:53( det Geert18/11ders antl-biam 'filings op website 
heart geczet. Nod Memo is er storbg opide website: (overbehist of gehackL72) 
WebsneswWW.pvir.nt en www.gebitwfiders.n1lIggen erult. 

inschaffing hoevesibeld demobstranter1411■111111111b van adding Behind- 
Bars-172 	a aangevian to Torben 741111111111611e aangeven mbschien to komen 

B een protested:1e tegen de in5.1olarri3 m Innocence of Muslims in het Belgtoche 
Borgerhoutz n zaterdeg genlailan tele:hoppers aangehouden.Toen de sfeer gdmmig 
wend en raddraelets de canrfroirfatfe met pree Z0Chteli is ingegrepen (brow:NOM)  
0 	eldnd bars stoat Ind van de moires unman om ook bil de koptische Icedc 
langs goon. media: in egyptetoudeh reeds Kopten umgebraoht4in Kopilsche loodczt 
mosstraat2Asd Noord  
Tell = 	 Ishhind bars 193 an 113t g ev en aan to kornen 83 AMR 
men aen !Madden tsiaomOV 

IL I 0,1. 	L.0 I LL IIV11111111d 

5-09-12 19-57 Chef informer: 
5-09-12 20:14 Chef Intl/Mae 

.5-09-42 21:44 Chef lnformaUe 

16-09-12 09:14 
polattrneld 15/09 dal 	bnderTudere mosIhns erg rustg is. In Tuddle zijb Maine 
dernonstatles geweestaonddr Sate Ongeregetheden. 	  
Fok niebas meld datzaterciag 1519 b11 demonstratie hr Antsomen 230 aanhoucrmgen arm 
venloht nav demonshalle motlintihn. 

Iov HOP UCK om 13.00 uur oparationeel 
Nteuwoberioht de 220 aangehoudendemonstanten In Bette zlIn Inmiddels weer 
villgetatell. 

39 	18-09-121=8 Sackoffice info 
18-09-1212:45 Onderstetming 

15-09-12 21:50 

15-09-12 22:34 

16-09-12 07:53 



laiurnitljd": 	Onderdeer:' 	- 	Molder:. 	 Meld. 

6-09-1212:50 Backofice Info 

6-09-1212:52 Distribute Centru 

16-09-121259 
16-09-1213:03 

16-09-1213:05 

16-09-1213:16 BackoffIce Info 

16-09-1213:25 Chef Ordehandhaving 
Wildeam (Ergin) in kennis gesteld en 
9aatiOen- 

1649-12 1328 Backoflice Info 

Chef Ordehandhaving 

16-09-1213:42 
In Brussel momenbael ook demonstrate 
Wanda 
Gaon rift unzetten bide wikteams en de 
buces 16-09-1213:42 Reglonaal Inzetcent 

16-09-1213:45 Bacicaffice Info 

16-09-1213:45 Chef Ordehandhaving 

16-09-1213.45 

16-09-1213:47 Cameracoonlinalle 

i5 

1 
18 	16-09-1213:51 Chef Ordehandhaving 

16-09-1213:49 Aanhoudmgseenheld 

be_ 
0 

Ore 
0 e. 

Is uttgezet hide Backonice 

4. 
^^- 

— 

16-09.421328 
16-09-121329 



awrrusiu 	unueluee). 	=suer,  • 	• " ow-% t 1111U.  

6-09-12 1353 chef Ondetsteuri g 

ioopt een groep van ongeveer 10 prs die traditional geldeed ziln en veillen 
ken het gras aver dating consulaat. een een Wit gewaad en eon zwart 

hoofddeksat L6-09-12 1356 

e 
16-09-1213:58 

e 

0 

e+ 

16-09-1214:07 Backoflice Info 

16-09-1214:08 Vredeseenheid 

J'TTOI matariaal zit wit 
spandoeken aan kunnen warden vast gemaalct.Tevens geluldsversterker In auto 

11111111111111. 	aanWeglg. ongeuiaaktn*tdou 	etrokken verwezen near le.ernveld. 
met doeigroep 	tilt Melding 56 in gesprek op het Learnveid. 

4 doelgroepers .111.1111111111110Vanal de 1-t an soar de overkant. Conoertgebo 
Efin van de 4 afkonsslig ultrieh•Hasig. 
nay badollta2 

31 	16-09-1214'12 Backcrffica Info 
zI 	16-09-1214:14 Bacicoffice Info 

16-09-4214:15 Vradeseenheid 

18-09-1214:15 Badolke Info 

bertoitt 
gee en snetwoordvoerdetiVindt de afstand la var. Kende hat museumplein niet. mar 
vindt dit niet goad. Zo heeit danonstrerers gem zin. Het gaetjulst om de ezels van de 
ameianssanbosoade.Z$ lgetiM  
Becht op AT5 vox:batten: Shariah4Beigiurn near protest Musetanplein De radicals 
bewegIng ShaliaMBelgium rgept op de lashes Manson op om zondan In gsan 
protasteran bg het Arnerikaarlie consular& op het Museurnplein. 

e 

16-09-1214:09 Chef OrdehandhaVing 

16-09-1214:12 Cameracoordlnatle 



programme em 15.00 cur gaan ze beghrnen. Aileen zeN awaken, gem anderan. 

)9-1214:19 Vredeseenheld 

a 9-12 14:19 
-09.121420 

spandoeic anah is groat. Er Is nivel geed en ultah is zin profeet Milano doek Met wide 
anablsche epandoek. Spandoeken zljn beirdsligd aen dune plastic pvs buts.  

ng,op boriohtn: 
Backoffice Info 
DistrInifie Centrum 

-091214:24 
-09-121424 

i-09-121426 Vredeseenheid 

6-09-121429 Backoffice Info 

6-09-121429 

nav 	bertcht 82 

Baclmffice Idjkt na 

16-09-121451 Chef Ordehanclhaving stroomt heetlangzaam voL angevear 20 man. Het Is nog Tustin. 

hIAVherricht.8 
16-09-121425 

0 
116-09-121429 

Op het Museumpleln ark een vemmadelgkeXiMenxechts manspersoon, 
geldeed geheel In hetzwart, pet op enidaarovetheen een capuchon. Op zljn arm en horst 
staat 	rnaakt foto% = Ifealtlfiteresse to doelgmep. 

16-09-1214:39 Backer/lice Info 
Aanyufilrig op bericht 84t: 

Backoffice Info 
Betroldrene komtvoor ter =nice een 
mIshandefing (reglo liaaglanden). 

Chef Ordehandhaving 

16-09-1214:46 

Aanmeigng,op bedcht 84: 
1&49-1214A7 
16-09-1214:48 Chef OndersteunIng 

16-09-121451 Chef OndersteUning 
tivullintiop bettcht 1341 

1649-1214:S1 Back/Ace Info 

942 1 4:16 
9-1214:18 

Aanhoudingseenheld 
Chef OrdehandhavIn 



1214:53 Vredeseenheid 
•12 14:55 Chef Orciehandhavin 	 0 oed contact met de omantsatle. Protttamma Is onbeicend. 	• 

woortmeder geeft aan dat Men cm Ina uur eon peramoment bee%  
Aannang op be' 	rreehis perboon met 	Volgens open brortnen MOM 

van het mysterie en &Tartrate riunierologen noemen dit het gets! van 
ocouttisten. 

Vredeseenheid -1214:55 

e_ 

9-1214:57 

wnrden Idelne fivers ungereiktwagrop staat to lezen clot 	Allah grout is. 
Dernonstrage is uhgegroeid total personenailen Is good aanspreekbaar en alles is nog 
matt. Vredeseenheid 

G-1214:57 Aanhouctingseenheld 

)9-121457 Chef Ordehandhaving 

09-1214:59 Backeffice Info 

-09-1215:01 

Een nederlandse amsbander he:eft ehodril dat ervanult de ramp Is gezegd datze steals 
masseal near  nearconsdaattoegagrr 	gaat orgarasahor aanspreken op de geruchten. 
Verhaalvan omslander Is nietieCeentrolken. Gant cm i verhaat 	  
organIsator gesprokan: verbakert one dat rat nlet goat gebeuren. Oflawal, ze gaan niet 
near het consulaat 

tussen de derhonstranten. 
Vredeseenheid 5-09-1215:04 

3-09-1215:05 Cameracoordinabe 

i 6-09-1215:06 Backoffice Info 

16-09-1215:07 Vredeseenheid 

16-09-1215:09 Vredeseenheid 

berichtielbs midden van grodp;staat eon man met blValernuts met 2 geten en 
destroyer n een wit page. Annan den petle op 	aan dat sorornIge 
demon:14=km geteatsbedeldo3nde lading hebben omdatzIl nlet herioanbaar op de 
fotowIllen 

Organitratle beet nogmaals un4.111.13eVestIgd daze Met near het constsIaatvlitlen. 

16-09-1215:11 AanhoUdingseenheid 

Vredeseenheid 

16-09-1215:14 Vredeseenheid 

16-09-1215:16 Vredeseenheid 

=haring aantal demo 	a  
Teksten die geroepen wordenAtfolt laden de soidaten van mohammed keren tent-  en 
'met anze blood zullen we u viudedigen".  

16-09-1215:17 Aanhouclingseenheld 

w1214:56 
;-12147.56 

Backoffice Info 
Vredeseenheld 

16-09-1215:11 
16-09-12 16:11 

16-09-1216:13 
16-09-1215:14 

Chef Ordehandhavin 
AanhoudIngseenheld 



111111111111111K op clit momentmet een van de orgtmisatoren over de demonstratle in 
pew*. 16-09-1216:06 

16-09-1215:07 
Vredeseenheld 
AanhourUngseenheid 

rustt. )9-121522 

Man uft =We 	eeftaan clat hlj glsteren oak In Bel& is geWeest. Tams geeft hg 
aan dat hB dean en datnn mien bij betvoeftra1 zit en (FC Utrecht). 	 
Erb een foie gesIgnaleard op ear( postertmet Bin Laden met de tekst "We are all 
Osame. Er zln colt 2 fob's van El Oualciastrildem gezien. Er loopt ook een man mat een 
brad met de foto flan Mohammeld13-er op. 

groep ongeveer75. Enke% personen met blvelumemen Mn 
sarheId. Gmep Kft SWAT.' op de Tocaffezends afgesproken en het is nog heel 

3-09-12 1527 

0 

1414 W.I.% 

9-121519 
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09.421524 

-09-42 15:24 

i-09-121525 

Vredeseenheid 

Vredeseenheid 

DistrtmSe Centrum 

Backoftice info 

Baekoffice Info 

Sackoffice Info 

AanvullIng betIcht 111:t 

6-09-12 1520 

16-09-121522 

15-09-12 1524 

Vredeseenheid 

Echo 20 belt 3 studenttkoze ilmes aan met een spandoelc.Woordvoader geeft aan dat hij 
komthamens de mduvr, en mitered, TM+ en rnositms. Men heelt spandoekblj In 
splegelbeeld Is op een een Spabdoekmangetroffen Is dit atlas? In het betang van vrede.  

Bertchtgeving nu.nt Tierdellen delmorisbanten o Museurnpleln om anti-Isiamflim 

rnannen spreken de cornmandantvan dellippaan datze teruggaan ridding 
., Be groep is in huh ogee to exfreern tam ulttallngen en gedachten.  

Site IITI.nleum %reel potWe, welnIgbetogers op Museumpletn.Volgensverslaggever 
100 demonstranetem Derrionstmtie verloapt vdj rusUg.  
sneer Is nog steeds garnoedelijk 

looptnu vodr het'nsulaat tangs 
,aanwezig Is. Ze steak naast de peva en near de 

goat hen begeleiden near de 
Vredeseenheid 
Sado:Mae Info  
Backoface Info 

Bacicoffice Info 
Chef OrdehandhavIng 
Cameracoordinatie 

Aanhoudingseenheid 

16-09-12154 
10-09-121 526 
16-09-12 1523 

15-09-12 15:4L1 
16-09-1215:48 
16-09-1215:57 

16-09-12 15:41 

Vredeseenheid 16-09-1216:02 

16-09-1216:08 
16-09-1216:09 

Chef Ordehandhaving 
Cameracoordinatie 
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Vredeseenheld 
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Backofffee Info 

7 a ft personen van shada4belglmn Jn eangekoMen en in de gtoep opgenomen. 
Sfeerblfift 	goad. 

mega dat er een man met een wit gehreld mutsie de demo lain elannea die 
gtsteren Dolt 131) de demo In Witte aanwezig  WE13 

bet op datisteeds  meet demon:Centex gezichisbedekking  op dean. 
Men beipt encaar daar oak brj,1121at name achter de spreker, MI de Aver.  

111 	en eater de spreker can de Want van de Aver bedeldoan 
g 
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houdthet =harp In de gaten. 
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Chef Ordehandhavin 
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nay mutatles 151 en 158 verzcfekhan 
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16-09-1216:45 

16-09-1216:47 

FNacicoffloe info 

Vmdeseenheid 

Baolcoffice Info 

eldtdat OrlIallleatorheaftgemeld dat de demonstratle wordt beeindIgd en dat 
htj oproepttot het oprollen van de spandoeken en datmen rustig en In groeges near hots 

Viaggen vrOrden opgeVoutten:en Ingeleverd 
organtsatla roeptopi?6Monstratie of to bouwen. lietverzoekis Gm spandoelcen 

op to rollen en een iellerrustig eldiswairts to laten gaan. 
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Vredeseenheld  
Chef Ordehandhaving 
VmdeseenheId 
Backoffice Info 

Gaan zich viassen In de Aver- emit nu Tickling het costen steam stollen of mat gebed. 
gaatirl gebed  

gebed afgelopen 
Aenvulfing melding 1871163/165 

16-0942 17:11 Chef Ordehandhafmg 

16-09-1217:15 13ackoffice Info 

16,0942 17:15 Chef Ordehandhaving 

aanvuTling melding 1671163/165 

dnippelsgewijs vertelsken personen. Ongeveer 25 personen Mean nog 
gezellg met encaarte prate= 0 

A- 
16-09-12 1725 Aenhoudingseenheld 

Chef Ordehandhaving 

Aotlei 



Women Iredankt nemeneldgemeen Commandant en Hoard Onrernau hau9ig. 
Gums elm °Wald In het dOoriopend ownsaf vermeldent 
Erstaat non een man 010 op lietLeernveld. We hebben arscheld genomen van de 
caardsage.Zevraren seer 	over hetvedoop van de demo en de samenwerkIng 
rnet de po 	 n3tourFTO. 



Oa 	ver open, 
Out 17.00 uur was de demonstratie afgelopen. 

Betrokkene 

POLTBMANS2BRDAN -AMBLLABD (RB) 
DISTAXOT 1 
=IMAM =Wm= VOORWROWAL 

Registratienummer PL1310 2012239322-1 

blubatie rapport 
(vartrouwalijk) 

Opmaak datumitiidstiP 

Selfatandige aktie 
Volgnummer 
Maatechsppelijke k1asee 
ratum/tijdstlp kannianame 
Pleegdatum/tijd 

Pleats voorval 
Boort looatie 
Vezbalisant 

; vrijdag 14 september 2012 to 17,40 uur 

:1 
Begeleiding demonstratie 
vrijdag 14 aeptembar 2012 to 17:25 uur 
TussenvrijdAg 14 september 2012 to 15,00 uur en 
vrijdag 14 september 2012 to 17:00 uur 

e Dem 2, 1012 NP Amsterdam 
, Opeobans weg/-water 

Toeliatingbil zelfstandlge aktie 
Rapp's hebben eon demonstratie begeleid van eon dertig mensen, die demonstreerden 
tegen de anti Islam film, gemaakt in Amerika. 
De mensen banden epandoeken on borden bij rich, raaropvvor rover wij se konden 
loran goon beldigende teksten standee, maar tekaten in de von; van ; De Profeet is 
Liefde enz, Wel waxen er ook teketenbij, die in bet Arablsoh waren opgesteld. Ben 
toevallige VOV medewerker

t 
 die .de Arabi:miss teal maobtig is, gel, dab aok de 

Azebisobe teksten op de otrandoeken en borden goanbaledigen waren. 

Na em pcoole word or eon Amerikaanse _vlag op de Frond galegd en de 'deg word 
verkzept door de eanWesigen. 

or -up as van ale 	a ng e. g 	a aggenOwen 	op di kemeir 
riiiiirairgii ruiiiiirrovivitzliat; — ---- — - - 	- . 	. 	 . 	. 	. 	. 	.. 	.. 	. 
Es eaMIIMHilaz g elligralirliroor delitiapo 	°imam gemaakt van dose demonstratie. 

bureau Beurastraat. e. t 

j 
; 1 



  

Friday 23 January 2015 am 10:00 

 

  

DAGRAPPORT 

     

Registratie gegevens 
Tite/ 
Korpslid 
Incident 
Tijdstip kennisname 
Periode van 
Locatie 

: Demonstratie museumplein 2012243184-1 
4401101111MOMMS 

: Begeleiding demonstratie 
: 19-09-2012 om 11:15 
: 16-09-2012 14:30 tot 17:00 
: Museumplein 
1071W Amsterdam 
Amsterdam 

Toelichting 
Demonstratie geweeat op het Museumplein ongeveer 200 meter voor het 
Amerikaanse conoulaat near aanleiding van de uitgebrachte Amerikaanse 
film Innocence of Muslims waarin de profeet Mohammed werd beledigd. 

organisatie Behind Bars (=e'en aatiegroep die vooral tegen het regime in t  
Marokko actie voert 4111111111111.11111.111MMIIMII0 had voor deze 
demonstratie melding gemaakt bij de gemeente Amsterdam. De organisator 
hiervan was .betrokkene.ARONO Vbor deze demonatratie was een apeciale 
affiche uitgebracht. 

• 1 

webaite van organisatie Sharia4Belgium.com was een banner geplaatst 
net de oproep te komen naar hot Mueeumplein om te deMonatreren. Daze 
)nganisatie.fiaa op 16-;49r20.2 in deMonstratie georganiseArdin Antwerpen 
lie uit de hand was gelopen waarbij 230 aanhoudingen waren verricht. 

-hico van Prinsengrachthad info van 01101111111111111~binnengekregen dat ,r 

	

	een groep van ongeveer 30-40 peraonen in de 
,ftijd Va41 20 jtar uit Amsterdam-cost had aangegeven naar het 

oneulaat te gaan. 

is ellillnalms van organisatie Behind Bars hadden 193  
mogegeven te komen en 83 	 misochien te komen. Tevens werd op 
3 site meerdere meldingen gedaan dat de demonstratie alleen voor 
roeders was en dat zustera niet welkom waren. 

  

  

teal waren er tijdens de demonstratie ongeveer 75-100 demonstranten 
ironder een aantal van organisatie Sharia4Belgium en.de organisator. 
2e man van daze organisatie was ook waargenomen. 
organisator 	heeft tijdens de demonstratie een toespraak 
Louden, 

   

dens de demonstratie werd gebruikt gemaakt van spandoeken en vlaggen, 
is een foto gesignaleerd op een poster met Bin Laden met de teket: 

  

        



Friday 23 January 2015 om 10:00 
DAGRAPPORT 

"We are all Osama" een tweetal fotole van El Quaidastrijders en. een 
foto van Mohammed Bouyeri. 
Tekaten die geroepen werden waren: "0 joden de soldaten van Mohammed 
keren terug" en "Met onze bloed zullen we t7 verdedigen". Br werden 
flyers uitgereikt waarop to lezen was dat Allah groote is. 

Demonstratie is rustig verlopen en contact met organisatie was goed. Men 
was zeer aanspreekbaar. seen 'ellen en/of opstootjes geweeat. 
De demonstranten die gelaatobedekkende kleding droegen zijn door 
11111111111110bierover aangesproken. 

Aanweiig/ingezette personeel: 111111.11011111.0■111111.111, 

     

     

ua de demonstratie is een doorlopend journaal aangemaakt order 
1111.1111101.1011.. 

 

Torteur(s)  

  

41111111101.111E111111111111116011.1110 
damminglIIMMINOMMININ 

rokken personen 
cokkene 
pren ; IIIIMONEMENIENNW 

  



VERTROUWELIJK 

Versiag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 9 september 2013 

Aanwezig: — • sk• 	 t 
Bestuur: 	Van Aartsen, ANNIMMOIMMIIMINIMIP 
OM: 	Korvinusilailup 
Potitle: 	Van Musscher,.IIIIIIIIMMIM(bij agendapunt 2), 

61111111111111(blj agendapunt 2).... (versiag) 
NCTv: 	Appels (bij agendapunt 2) 

1. Opening en mededelingen 

meldt dat-gisteren een incident plaatsvond in Segbroek 

De polltle Is gaan kljken en trof op de Hondiusstraat 
in Segbroek op een °playground" van de "Richard Krajicekfoundation" een groep mensen 
aan bestaande ult zowel Jongeren els ouderen. Na overleg met het O.M. Is de politie, gelet 
op de pleats en het incident vorige week op een voetbalveld met een Al Quaida-viag, de 
aanwezigen gaan vragen naar hun ID. Dit leverde dusdanige reacties op, dat de politie vijf 
aanhoudingen heeft verricbt. Aanvarikelijk was ergeen Al QuaIda-vIag waargenomen, na 
verloop van tijd wel. De aanwezigen noemden het zeif ook een vlaggenbijeenkomstialli 
vraagt zich of of op zo'n locatie normaal gesproken ook jongerenwerk aanwezig zou 
moeten zijn voor toezicht op bijeenkomsten dear. 1111111111110zegt toe dat hij In beeld zal 
brengen wat de afspraken en regeis rond dergelijke locaties zijnallistelt voorts dat de 
bijeenkomst niet is benaderd en beoordeeld als een manifestatie. De media zljn evenwel 
nu berichten verschenen dat de politle een manifestatie heeft bet4indigd 

De burgemeester geeft 
aan a 	 o ie op e uis e wilze heeft gehandeld. De hoofdofficier van 
Justitie verzoekt met het O.M. foto's van de viag to delen, zodat daze beoordeeld kunnen 
worden. Als bijvoorbeeld een oproep tot gewapende strijd erop staat, kan mogelijk sprake 
zljn van opruilngialpzegt dit toe. 



VERTROUWELIJK 

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 16 september 2013 

Aanwezig: 
Bestuur: 	Van Aartsen,11811110/011/11. 
OM: 	Korvinus,..••■ 
Politie: 	Van Musscher, 	(verslag) 

• 

6. Handellngsperspectief n.a.v, incident bij R. Krajlcek playground 
Van Musscher geeft aan dat in het handelingsperspectief alle mogelijke acties 
overzichtelijk in een schema zijn opgenomen. Het komt erop neer dat steeds moat worden 

.gehandeld naar bevind van zaken. Zodra de context verandert, zal warden overlegd met 
het bevoegd gezag.11111.11111111Plaat weten dat ook alle sportmedewerkers zijn 
geYnformeerd over hoe te handelen. Bij het constateren van evt. ongewenste 
bijeenkomsten op (kinder-) sportvelden zullen zij direct contact opnemen met het 
desbetreffende bureau. 

Wet betreft de artikelen die worden gepubliceerd op De Ware Religie geeft de 
burgemeester aan nlet te zullen reageren op de insinuaties aan zijn 	geeft aan 
dat aan de zijde van de politie mogelijk door enkele individuele agenten aangifte zal 
warden gedaan. De hoofdofficier van justitie geeft in overweging om als 
werkgever/organisatie aangifte te doen waarbfj betrokken dienders als getulgen kunnen 

ILokale driehbek Den Haag 2013 	2 

worden gehoord.III. en Musscher geven aan dit een goede suggestie te vinden. De 

driehoek stemt in met het handelingsperspectief. 



3 



s2 

_ 



AC : 
HOHA : 
HOPS : 
HON : 
HIN : 
CCB : 
COMM : 

.S. 

AC: 
Opent en legt uit wat de loop van de dag gaat Inhouden 

HIN: 

?‘2  

SGBO PRO PATR1A 
Overleg 3 

Datum : 	10108/2014. 
Tijdstlp : 	11.00-11.20 uur 

	

HOHA: 	• .• 
Geen aanvullingen op beeld van de HIN 

	

"1 S • 	 • 

AC vult aan dat elle verdachte viaggen Ingepakt gaan worden. 

HON: 
Alles staat 

COMM:  
Geen bijzonderheden, alles staat, Wim Hoonhout op locatle 

CCB: 

rijdliin:  

	

11.00 uur 	Staf overleg op de YP, vergaderruimte 3. 

	

11.30 uur 	Commandanten overleg 

	

12.00 uur 	Briefing personeel 

	

'3.30 uur 	Een leder operatIoneel 

	

5.00 uur 	Verzamelen CS 

	

5.30 uur 	Aanvang demonstratie 

	

6.45 (+/-) 	Ontbinden demonstratle 



els contactpersoon, vanrnIddag Is er een gesprek met hem. 

• 

hlj heeft zIch opgeworpen 

CCB: 

SGBO PRO PATRIA 
Overleg 1 

Datum 	05/08/2014 
Tljd 	10.00-12.00 uur 

AC 
CCB =NM 

HOPS Of& 

HIN 

HON 
COMM 

AS 

!Ridding: 
Aangekondi de de o s tie enaamd RO PATRIA In de Schliderswijk 

Er is tevensveel aandacht op e 	oot de vele demOnstraties. 

Ondememers op route zijn zeg maar demonstratie moe. VooraIsnog geen mogelijkheden om demo's ult de 
wljk to houden. 

Demonstreren mag, het moat rustig blUven, ook inlvoor de omgevIng. De normale tolerantiegrenzen zun van 
kracht maar daaraan zljn toegevoegd: 

Hakenkruizen 	: aanhouding lbs 
Gezichtsbedekking 	: 1 x herstelmogeliJkheid zonlet beperklng op art.5/8 WOM door loco, niet voldoen 

hleraan art,184 SR, geldt ook voor publiek fangs route 
I tlergroet 	: Met toegestaan 

Intl symItische leuzen: niet toegestaan, art.137 SR 
npnien 	 : Jihad vlag toegestaan, ISIS viag niet, inbeslagnemen, 



Aanzetten tot middels leuzen is aanhouden 
ISIS viag met by joden uitspraak Is aanhouden 
geen bezemstelen 

Personele inzet  
OC Demonstratie 

eserve 

HOPS: 

1111111111111011111.P.M.M.1111.11.10  

HIN: 
(AMMONS,  

NONA: 	 • 

COMM:  
Zal met voldoende riiensen aanwezig zijn. 

Dlenstverband:  
Voor degenen die puur opkomen voor de demo zal het dienstverband 12.00 20.00 uur zijn. 
Voor de eenheden die aanhaken na het voetbal golden uiteraard andere tijden. 

firm  
Begane grond van de YP 

Staf GBO: 
Extra overleg vrijdagochtend 10 uur HB ; planners doornemen, Iaatste info, personele inzet 
Staf zondag om 11.00 uur op de YP 



HON • 
Lupa's geregeld, verdeeld over 2 ultglftepunten. 

TiJdl)n : 
11.00 uur 
	

Staf overleg op de YP, vergaderruimte 3. 
11.30 uur 
	

Commandanten overieg 
12.00 uur 
	

Briefing personeel 
13.30 uur 
	

Hen leder operationeel 
15.00 uur 
	

Verzamefen CS 
r1Rmonstratie 

H1N 
Vooralsnog gaat men uit van 300 a 400 persohen met mogelij 

CC vult bee • aan, ee ro e vebanderfrit 
ordedienst, kan opgeplust worden 

Plan van aanoak OC's : 	• 
1500 uur Cs verzamelen-1530 aanva • etevl tempo, route Wet bi zonder 

teen probleem. Men heeft elgen 

SGBO PRO PATRIA 
Overleg 2 

Datum : 	08/0812014. 
Tljdstip : 	10.00-12.00 uur 

AC : 
NOMA : 
HOPS : 
HON : 
HIN : 
CCB : 
COMM : 
A.S. 	: 

OC demo: 

AC ooent :  
Driehoek bljee i, geweest altematieve routes paraat, zorg voor water om de demo heen gebeurt, niet de 
demo ze 

• Reken ng ou en met veel pers. ann er vs e S -vlag bevraagd aan 
dne oe 	overleg AC inbeslagnemen. 
OvJ aan buro Kamebeek. 
OCalllbvult aan dat mensen In de will( met zwarte shirts aan lopen met viaggen daarop. 
HOPS-i-effilat dlt valt onder utteriljke kenmerken, hij neemt contact op met de OvJ. 



indien eenheden langer aanwezig moeten zijn, dan dienen de commandanten via de NON eten to regelen. 
Debriefing zal aan de YP plaatsvinden 

COMM:  
Veel media aandacht de laafste tijd, zo ook veer zondag. 
Zondag zullen er 2 communlcatlemedewerkers op de YP aanwezig zljn en 1 lokaai. 
Staan in contact met OM en emeente over wie, wanneer en wat communiceert 

Voloend overlec:  
Zondag 10 augustus 2014, 11.00 uur 
Vergaderrulmte 3, begane grond De YP 





W.O.fllL: SGBO: Dempeellip(particulier) Anti ISIS 
Datum: 10-08-2014 ' 
Journaal 

14-08-2014 09:37 11111111111 	) , Team crislsbeheersing 
Mall (gekoppeld) ontvangen van: 	- Senior Tactische Opsporing -Dienst Regionals 
Recherche met het navolgende verzoe 

L
"College, BIJ deze het vetzoek onderstaande mail z.s.m. to versptelden onder ALLE 	►a's welke 
afgelopen zondag dienst hebben gedaan. Dan goat het vooral om collega's van 
Bikers etc. 
NeareanieldIng van de anti-ISIS demonstratie van zondag 10 augustus 2014, welke heeft 
plaatsgevonden In de schilders4k en ward georganiseerd door de organIsatie Pro Patna, Is 
onderzoeksteam CAPRICE, op zoek near de identitelt van diverse personen welke zich schuldig 
hebben gemaakt aan Openllik Geweld. 
Het team Is inmiddels gebleken dat zJ nog nlet ails gemaakte bee/den hebben gekregen. 

. Daarom vragen zij dringend coiega's welke nog in het bee zin van fob's of camerabeelden op 
bIlvoorbeeld telefoons, contact o to nemen met het onderzoeksteam via mailbox 

Betreffenc e ma oorgestuur near oeg O.Z. en ME 410 1110). 

10-08-2014 21:33 imming ,Hoofd  Opsporing SGBO 
Opsporing afgebouwd. Laatste handelingen aan Karnebeek. Morgen plan hoe verder Ivm 
vervolgaanhoudingen. 

10-08-2014 18:47 	 Hoofd ondersteunIng SGBO 

10-08-2014 17:41 -11111111111111111111111111 , Hoofd Opsporing SGBO 
Journalist Ernst Lissauer gaat nu aanglfte doen aan bureau Karnebeek bij de coliega's van opspOrIng 
van dit SGBO. 

10-08-2014 17:37.01111MINXIMINP, Informs-tie 
Nog twee stenengoolers worden op beelden herkend. Er wordt getracht deze aan to houden. 

10-08-2014 17:10 	 , informatie 

OM= journalist EmstLissauer: lk ben ongeschonden, ultzending en camera niet. 'Hier heerst de 
Sharla, Rutte kan op...' Was de meciedeling.' Schandalig 
Ernst Lissauer is parlementair camera journalist bU persbureau Novum 

10-08-2014 16:43 -11111111111111111.1.1111111) infonnatie 
veal negatteve berichten over het felt dat de demonstratie moest afbulgen voor de 

tegendemonstranten in de Schilderswijk. 



Hoofd Oppporing SGRO 10-08-2014 15:29 - 

Informatie 
. Technlek GMC in kennls 

114eldkamer 

10-08-2014 15:35 - 

gesteld. 

2 	10-08-2014 15:30 - 

e X1014 16:30 -01111111011 	 Informatie 
Beelden bij de slijterij terug. GMC meldde dat dear knekers ult de straat werden gehaald. 

e 10-08-2014 15:41 	 , lilleldkamer 

e 10-08-2014 15:38 	 , NleIdkamer 
. stoet titinstraat zou wet 	 Male demo ong 150 a 200 man 

e 10-08-2014 15:36 -41111111.1.1111., 
stoet Is aan het 'open 

Naam rnekler aIsmede gegeVens zljn blj cins bekend (yenta eerdere meldIngen) wordt In een apart 
. 

journaal opgenomen. Uttslag bezoek vitt. 

10-08-2014 15:2811111111111110111111111111; Informatie 
Correctie va 	 meldt dat 

r  10-08-2014 15:22 
	

, Informatie 
ilimimmmumm  

10-08-2014 15:20 - 	 ,Informatie  
Nav eerder bericht. 

10-08-2014 15:18 grilliraliffiralr, Informatie 
ansfreeks 14.45 unr: Via 112 is eenmelding binnengekomen dat er een born zou zijn 

. geplaatst bij de demo. 	 . Is bekend bij de politic. 
Wordt vender uitgelopen door HOPS. 

10-08-2014 15:06 - 	 , Informatie 
KJ Mein 
	 In de 

groep tevens 2 Prinsenvlaggen met stole. 

10-08-2014 15:02 4.1111111111111111.6 Meldkamer 



- 11111111km ong 30 man buiten er is contact met de organisatie sfeer is goad 

	

10-082014 14:59 - 	 MeIdkamer 

	

_ • 10-08-2014 14:45 - 	 I IVIeldkaTer 

10-08-2014 14:37 - 	 Meldkamer 

141111111111111114111111 11111011. is zgn viaggestok kwijt want afgfepakt, sfeer is 
gemoedelijk 

1- • • 
10-08-2014 14:30 	 Informatie 

10-08-2014 14:18 - 	 7 Informatie 

2  10-08:201413:48 

 

lamina& 

  

Toestemming aanhouding, 

10-08-2014 12:43 -0.1.111pimil Hoofd OpsporIng SGBO 

HOPS 
12:00 uur eenheden bIjgesproken en operationeel. OvJ van dit evenement is Laurien van HaerIngen. 
Mbt tolken. 1 tolk toegevoegd aan de operationeel cdt 	en 2 tolken In de nabljheld van de 
demo beschlkbaar (In overleg met HOPS). 

10-08-2014 12:19 	 Informatle 

`09-08-2014 04:24 	 Meldkamer 

Verbindingsschema gekoppeld. 

08-08-201415:34 	 Hoofcl Informatie SGOO 

Informatlerapport Update B gekoppeid 

08-08-2014 09:10 1110111111111111111111111110 , Nodal OndersteunIng SGEIO 

Aanspreekpunt FZ Is 

07-08-2014 16:32 4111=111.6, I-loofel Informatie SGBO 



Team crIsIsbeheersIng '-08-201407:14 - 

Update IR gekOppeld • 

07-08-2014 14:43 41111.11111111111111L Team crisisbeheersIng 
Kranten artikel ontvangen en gekoppeId 

07-082014 13:16 - 	 , Team cristsbeheersIng 

afgesproken dat het draatboek of gerelatieerde informatie die kant op wordt gezonden 

07.08-201413:15 .41E111 II NNW , Team crisisbeheersing 
kennisgeving verzonden ter tekening 

17-08-2014.12:42 -4 	a tip, Team crisfsbeheersing 
Ivm werkzaamheden HTM aan de PrInsegracht een nieuw routevoorstel gedaan waarmeignilin 
mee instemde. 
KJ plain (CS), (la) Lekstraat (ra), Weteringkade, oversteken RlJswlJkseplein, (rd) 
OranJelaan, (rd) Hoefkade, KruisindVaillantlaan Hoefkade, (ra) Valllantlaan, (ra) Buitenom, (rd) 
Hoge Zand, HerderInnestraat, Herders Iaarr, Gedempte Gracht, Spulpieln, (rd) Turfmarkt, 
Centraa! 
Station (CS) Ingang. 
Vefgedrukt Is de wilting 

07-08-2014 12:41 - 	 Team cristsbeheersIng 
HTM 
Bestelliksbedankt voorje mail. 
lk informeer onze afdeling Regie / BfJsturing. In ditsoortsituaties is het aitiJd prettig een 
(operatloneel)contactpersoon to hebben. Van onze zljde is dit het reguliere nummer van Bijsturing: 
NEM 
Hoag van Je 
Gr 

17-08-2014 07:15 -4.101.1111.11.1111011N, Team cristsbeheersIng 
ontact etracht to krijgen met HTM om hen to Infotmeren: niet gelukt: elgen contactpersoneMille 

vm inge,sproken en gemaild. Bij klantenservlce er steeds wegens drukte niet 
Dorgekomen (en Oltgegoold) 

08-2014 08:11 	 Road Informable SG BO 
3ekoppeld aan de KA. 

38201416:32 411111.111111111.111111111p, Team crisishcheersing 
nele aanvraag route. 
'onsplefn Lekstraat -Schenkviaduct Hoefkade Wouwermanstraat Fruitweg Mazirellaan - 
(tvvekg - Hoefkade Schenkvladuct- Lekstraat - Stationspleln. 



05-08-2014 101 -1111111piM1111111111.0 Team crisisbeheersIng 
cellenbus 28 persoons verzocht 

Net gesproken me 	lay 	co) faillIMIN IIIIIIIiNemeente). 

05-08 -2014 15:43 	 , Team cristsbeheersIng 

Ges •roken over de dernonstratle 10 augustus. 

HiJ verwacht ongeveer 300 mensen 
Morgen ev wordt er nog enthousiast eworven. 

 HlJ geeft ook aan dat 	 omen: 50-100. Geen goingaralink dus geen 
uftgesproke 

Doelstelling: 
Tegen extreme fundamentalisten in het salafisme/ Isis. NI wetten olden overai; ook in de 
schilderswijk. Due geen shade wetten ed. 

niet per deffnitle piovoceren maar fig wit wet can leder leen zien wat het gedachtegoed is, maar 
dat 4 ook mensen steunen in de wUk die minder extreem zijn. 

Lokatle: 
P'irladriehoek en eon pleats waar de poiltie minder stevig optreedt 

Jte was wet ruim opgezet on hIJ was verbaasd dat hiJ Met near het malleveld verplaatst was. 

Nieuw voorstel route gedaan 
Konin,gin Jullanaplein (CS), Lekstraat, ra Weteringkade, rd RliswiJkseplein, rd Orardelaan, rd 
Hoefkade, ra Valliantlean, ra Bultenom, ra PrInsegracht, ra Lutherse E3urgwal, rd Pavilloensgracht, la 
Stifle Veerkade, rd Amsterdamse Veerkade, la Spul, ra Kalvermarkt, rd Fiuweien Burgwal, rd 
-lerengracht ra KJ pletn (CS) 

gaf aan elgeniljk via Fruitweg to wutlen ivm de moskee, maar kon leven met ons voorstel. 
'ootstel wordt nog vlaillingedeeld met de BM/loco. 

500 u verzamelen 
530 u (open 
'00 u elnde CS : dankwoord en ontblnden 

gaat er vanuft dat deze route binnen 1,5 uur gelopen kan warden. 
zullen ook niet draien of boel ophouden 

eeft aan zich altiJd wet ana ziljn woord/ afspraken to houden. 

ledienst heat oranje armbanden en ken evt warden opgeplust ale er meer mensen komen. 
ra aandacht besteed aan maatregelen rand vlaggen/ stokken/ gezichtsbedekking en beiediging/ 

)8-2014 OD:63 - 	 Team crisisinheersing 

.o at op 30-7 on der aandachtrargebrac t 



31-07-2014 12:57 	 y 	Team crliisbeheeiSing 
. . 

 

zojulst telefonlsch een gesprek gehad meth 	HO heeft de demonstratle voor 10 aug. 
aangemeld. In het kort: Het doe1van de demo Is ISIS to laten zien dat Nederland(ers) n1et eons zijn 
Met hu adios en dat 4 dit maar ergens enders moeten aan vet dl en. 

p de.vraag hoe hij omgaa met 
evt. confrontatles galaan dat hJ een Iijst met speirege s opstelt en hoopt dat men zich eraan 
houdt. 
Ook leuzen zoals "good aan de joden" venNonderdeaMmedat dit mocht om uit to spreken. DIt 
zou volgens hem een doctorandus op nleuwsuur hebben ultgesproken. Dus mogen 4 ook het eea 
roepen.  
Metafgesproken dat hIj de tekstenfieuzen eerst aan ons teat zien of dit toelaatbaar Is. 

Verder heb ik aangegeven dat de route die men heeft aangemeld niet verkeersvellig Is en dat lk graag 
wIl kliken naar een andere route.CMIIIMO was het hlerrnee eens ander de voorwaarden dat men 
over de Hoefkade en Frultweg kan !open, want dear WI men de boodschap van de demo uitdragen. 

1k heb met hem en bum Hoefkade MM. een afspraak staan voor dlnsdag 5 aug. cm 13,30 uur 
aan de Yp. 

wil brengen 

aan Pro-ISIS aan hangers In de vfijk Hoefkade/Heemstraat. 
Op zich was het geen vervelend gesprek, maar we( was duidelijk dat men een boodschap 

31-07-2014 12:56 -21141111MENIONEW Team crisisbeheershig  
BRI verzocht cm inforapport 

31-07-2014 12:56 48.1Mariall~A), Team crIsIsbeheersIng 

'Met de org. een afspraak op dlnsdag 5 aug. om 13.30 uur aan de Yp. 

31-07-2014 12;55 - 	 Team crisisbeheersing 
3uro Hoefkade 	1kg. 

0-07-2014 08:58 -(MNINIANOMMIO, Team crisIsbeheersing 

Rnmelding ontvangen en gekoppeld 
) worn lijst van 04-08 

-07-2014. 08:51 	 ' 
Ibeurtenls regIstratie aangemaakt. 
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; Onderwer.: PRO PATRIA 

11.00 Staf overle laatste Informatie 

12.00 

Eenheld Den Haag 
a Dlenst Reglonale Operatiohele SamenwerkIng 

0 Regional° Conflict- en Crisisbeheersing 

JOURNAAL SGBO 

Actie 

aanwezlg AC 
HIN 
HOHA 
HOPS 
HCOM 
HON 
CCB 
MO-er/AS 

Briefln operationele commandanten 
Briefing personeei door AC  
Staf overleg: 

HIN: 
Geen aanvullingen na voorgaand overleg. Nog geen nadere berkhten ult 
ellaillActle rid:tinge/eV gedaan) 

HOHA: 

Orgardsatle wordt aangesproken. 

HOPS: 
NSB-vlag, vroegere Geuzenvlag mogelljk gebruik door IS-a anh ang. 
Voorbeeld beschikbaar 

COMM: 
Alexander Bakker, journalist van de Telegraaf op street die en th ouslast 
verslag doet van e.e.a. 

geen tilizonderheden 
HON: geen blIzonderhed en 

Volgeral overleg: 15.00 uur 



0 15.45 dracht o art WOM toe te .assen verwijderen ezichtsbedekldn . 
15.50 

LoCO:H. UltbrekendObidetrife been, dariWOrdt demo ontbonden 

15.0o 	Staf overleg: 

Demo Utrecht 600 man, pro-palestina. 
In stadlon flyers met verzoek dee( te nemen aan demo. 
Via 112 telefoontje b1nnengekomen dat remand op twitter had gelezen dat 
er ergens een born (fgt. Weten wle gebeid heeft, wordt verder uftgelopen. 

HOHA: 
Ca 3o man op CS, verder geen bljzonderhederialMINIIII 

HOPS: 
Geen bljzonderheden 

COMM: 
Wat aankondigingen vanult media dat demo aanstaan de Is. Ook media die 
live filmt vanult een auto. 

HON: geen bljzonderheden 
CCB: geen bljzonderheden 

	 Vol: end overie: :16.00 uur  
15.35 	Aanvang demo, ca 15o-zoo deelnemers. Afbuiging/beperking route lov de 

loco, rechtsaf de Koningstraat fn. Beslissing genomen om mogelijke 
confrontatle op de Hoefkade te voorkomen. Daar bleken groepen jongeren 
zich te verzarnelen. 

Overleg ultgesteld him grote spanningen In wijk rondom Hoefkade voor 
su • ermarkt Tan er. 
Paging doorbraak vanult demo. Verljdeid door ME-linfe. Demo vervolgd op 
de omgelegde route  
In groep Hoefkade / Jacob Cats zware balken als wapen, ISIS-vlaggen, 
gezichts bedekkingen 
Toestemmin: loco voorME-lnzet 
ME charge's op Hoefkade tussen Koningsstraat en Valllantlaan, coil worden 
beko: eld met stenen, loco fk:. 

at, 

 

Hoeficade warden op diverse lekken de stenen tilt de straat ehaald. 
16.52 . Wordt check op gedaan. Geen 
	 verdere Info over verkregen. 
17.00 
	

Einde demo 0/3 CS 

16.00 

16.10 

16.15 

16.20 

2 



17.02 	Staf overleg: 

AC: 
Beeld wordt wat rustiger 

HIN: 
Demo ontbonden op CS,111011111111111=1010. 
Verd ach ten In bee id die stenen hebben gegoold. Geen zicht op situatle in de 
Schliderwillc„ 

HOHA: . 

HOPS: 
ATgemaakt. Camera-man van Novum aangevallen, doet aangifte. 

Verwachting Is dat er aanhoudIngen gaan volgen nay de beelden. 

HON: geen bijzonderheden 

CCB: . Operationele brief opstellen, verder geen bijzonderheden 

COMM: beeld vanult media, komt politfe er niet goed vanaf.. 
Politie krijgt de schuld dat de ISIS aan hang gewonnen heeft. 

Volgend overleg: 18.00 uur 

Aanhouding verdachte tz 141 SR. is stenengooier die al eerder goed in beeld 
was. 
U date: nu 6 verdachten aan: ehouden tz 141. 
1 colleilcht gewond naar ziekenhuls. Is geslagen tildens aanhouding van 
	 17.35 uur  

  

H01-1A 

18.00 Staf overleg 

Terug naar ultgangsposltie. Geen beeld van sfeer in de wijk. 

HOHA: 

HOPS: 
6 verdachten. Diverse Felten, apruiing, beledigIng, open lijk geweid en niet 
voido en bevel/vordraing. Gesproken met journalist die mishancleld is. 
Camera blijkt to zljn vernield. is nu aangifte am het do en. 

3 

17.35 
CL 

17.45 



HON: 
Geen bijzonderheden. 

COMM; 
Veel telefoontjes vanuitmedia-kant gehad. Persbericht is gemaakt, ligt bil 
OM en Gemeente ter afstemmfng. 

CCB: 
Geen bijzonderheden 

AC: 
Bestuursbrief morgenochtend naar bestuur. 

Volgend overleg:18.50 uur 

18.30 
18.35 

Melding vanult bur; eriJ dat jongeren stenen uit de grond aan het halen zijn. 
Hondengeleider belaagd door jongeren, met stenen gegoold. 
Hoek Hoefka de / Doedlinstraat. 

18.50 	Staf overleg 

AC: 

HIN: 
Geen bijzonderheden 

HOHA: 
Geen verdere aanvullingen 

HOPS: 
'bathe! 6 verdachten 

HON: 
Geen bijzonderheden 

COMM: 
Contacten media )open nog steeds. Gecommuniceerd dat wij continue in 
charge vvaren, confrontatie vermeden hebben door route wijziging. 

GCB: 
Geen bijzonderheden. 

Volgend overleg: 20.30 uur 

4 



20.3o 	j Laatste Staf overleg 

HIN: GB 
HOHA: latste check op de sfeer in de buurtv Is rustig to noemen. 
HOPS: definitleve telling is 6 verdachten, 2 tilt de demo en 4 tilt de buurt 

HON: GB 
COMM: GB 
CCB: GB 

Debriefing Stab 

Onde SGI3O Pro Patrla 

5 
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Aanhouctingen bij demonstratie 

Laatste update: 10-08-20141 18:31 
Den Haag - Politleagenten hlelden zondag 10 augustus omstreeks 16.20 uur tijdens een demonstratle In Den Haag 
zes personen son. De IVIoblele Eenheld greep In toen tegendemonstranten met stenen goolden naar de politle. 

Ongeveer 200 demonstranten namen zondag deel sari een demonstratle door Den Haag. op de Hoelkade/Koningstraat 
drelgde een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten. De demonstranten probeerden de demonstratle te 
veriaten door een tints van begefeidende agenten to doorbreken. Tegendemonstranten goolden met stenen naar de palate, 

waama de Mobiele Eenheld Ingreep op de Hoefkade en twee tegendemonstranten werden aangehouden. Na dap van de 
demonstratle hielden'agenten nog vier tegendemonstranten in de omgeving van de Hoefkade aan. De aangehouden 
Jersonen worden verdacht van onder andere °per* geweld, belediging en opruling. Een agent raakte tildens een 

aanhouding licht gewond. 

Loco-bu.rgemeester 
Om de velligheid van de demonstranten te Waarbargen en een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten 
to voorkomen besloot de loco-burgemeester de route aan to passen en de demonstranten via een kortere route terug to .  

laten lopen near het Centraal Station. 

Camerabeelden 
Van de confrontatie in de omgeving van de Hoefkade zijn camerabeelden gemaakt. Daze beelden worden door de 
recherche gebrulkt voor het opsporingsonderzoek. De politica verwacht rneerdere verdachten Ban te houden na het 
bestuderen van de beelden. 

Update: aanhoudingen bij demonstraties 

o Laatste update: 11-08-20141 16:18 
Den Haag - De polltie hield zondag 10 augustus Wens elan demonstratle in de omgeving van de Hoefkade zee 
verdachten aartop verdenklng van openlijk geweld, belediging on °priding. One van hen zijn inmtddels in 
verzekering gesteld, de andere drie werden zondag 10 augustus heengezonden. 

De mermen (23, 26, 33jaar) die in verzekering zljn gesteld, worden alien verdacht van het piegen van openlijk geweld. Een 
ran de mannen, verdacht van °muting, die ward heengezonden, heeft een dagvaarding gekregen; hlj moat zich op een later 
nornent voor de reohter verantwoorden. De andere twee, verdacht van belediging, kregen een beschikking. 

L'amerabeelden 
ljdens de demonstratle zljn camerabeelden gemaakt. Dee beelden warden door de recherche gebrulkt voor het 
psporingsonderzoek. De politie verwacht nog meer aanhoudingen to doen. 
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Datum en tlJd 

0 reclen 	 Demonstratleve loo • door de SchIlde 

10 augustus van 15:00 uur trn 17:00 uur  

Op dinsdag 29 lull 2014 beeftell/Mangegeven om op zondag 10 augustus 2014 een 

demonstratleve loop to Oen houden In de iSchlklerswIlle In Den Haag. Het doel van de 

dem onstratte Is een protest tegen de ongebreldelde groat van het salafisme. Om het ongenoegen 
over recente ultlngen van mosilmradlcallsme en anti-semItIsme to tonen wit men In de stud Den Haag 

een protestmars door de SchliderswIjk houden. Men verwacht 200 a 300 deelnemers. De ache won't 

	  Pm Pattie voor het vaderlan enoemd. 

Standaard belelds- en tolerant?= renzen 
KJ pleln (CS), (la) Lekstraat (ra), Weteringkade, oversteken RUswijksepleln, (rd) OrenJelaan, (rd) 
Hoeflcade, 'Cruising Valliantlaan Hoefkade, (ra) Valllantlaan, (ra) Bultenom, (rd) Hoge Zend, 
Harderinnestraat, Herderslaan, Gedempte Gracht, Spulpleln, (rd) Turfmarkt, Centre& Station (CS) 

	  In .a 

Bezo de Nederlanders maar m at ook mensen met eon extreem- rechts • edachten oed 

De ornanIsatle verwacht ongevear 300 mensen.  

Voetbalwedstd d Ado-Feienoord 13:00u-14:30 

Bea 

Verweoht sante( mensen 

Plankerende activItetten 
dschema 

0 
15:00 uur 

15:30 uur 

17.00 uur 

17:15 uur 

Staf GBO 

lierwachte aahkomst KJ • loin 
Elnde acthAtelten 

Telefoon 	Moblele tefefoon 

Amble secr. 

0 
co 

Brandweer 

Ghor 
HTM 	 KGG 
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I. Toes n 

1.1 Algemeen 

Op dinsdag 29 jun 2014 heeft de heerallegMaangegeven om op zondag 10 augustus 2014 een 
demonstratleve loop to willen houden In de 'Schilderswijk' In Den Haag. De hoer 1 	(hlerna to 

noemen: organisatle) gaat uit van een opkomst van 200-300 demonstranten. 
Het doel van de demonstratie is een protest tegen de ongebreldelde groel van het salafisme. Om het 
ongenoegen over recente uitingen van moslimradicalisme en anti-semitisme to tonen WI men In de stad 
Den Haag een protestmars door de Schilderswijk houden. 

Naar aanlelding van de aankondlgIng vond er op dinsdag 5 augustus 2014 to 13:30 uur een 
gesprek pleats met de arganIsatie, 7 ydens dit overleg 4n wensen an uitgangspunten besproken, De 

organisatle heeft middels een ken ntsgeving een routevoorstel gedaan. Daze route Is besproken In het 

overieg. De route was relatieflang en begaf zich tevens door smalle en onoverzichtelijke straten. Om de 

route goed beloopbaar en ovealchtelyk to houden Is In het 

gesprek gekornen tot de volgende route: KJ plein (CS), (la) Lekstraat (ra), Weteringkade, oversteken 

Rijswilksepleln, (rd) Oranjelaan, (rd) Hoefkade, Krulsing Valliantlaan Hoefkade, (ra) 

Valliantlaan, (ra) Buitenom, (rd) Hoge Zand, Herderinnestraat, Herdersiaan, Gedempte Gracht, 

Spulplein, (rd) Turfmarkt, Centraal Station (CS) Ingang. 

wiisimmasffinissismsMammo 

1.1.1 Politieke/ maatschappelijke orientatia en achte)'grond 

Gezien eerdere demonstraties en gebeurtenlssen die rand dit onderwerp hebben gespeeld (waaronder 

biJvoorbeeld de ISIS gerelateerde demonstratles), client rekening worden gehouden met de onderstaande 
scenario's, Opgemerkt wordt dat bU deze scenario's rekening Is gehouden met eventuele tegenacties of 
een tegendemonstratie. 

1.1.2 Feitelijke situatie 

Op 10 augustus 2014 om 15:00 uur wil de organtsatie van de demonstratleve loop "Pro Patric" de 

demonstranten ontvangen op het Koningin Julianaplein bij het Centraal Station. Men houdt er rekening 
mee dat de meeste mensen rond 15:00 uur arriveren. Men komt op elgen gelegenheld met auto en 
openbaar vervoer. Er Is door de organisatle nlet gefaciliteerd in georganiseerd busvervoer. 

Men goat om 15:30 uur (open. 

De route die men zal !open is als volgt: 
KJ plain (CS), (la) Lekstraat (ra), Weleringkade, oversteken Ryswijksepleln, (rd) Oranjelaan, (rd) 
Hoefkade, Krulsing Vaillantlaan Hoefkade, (ra) Valliantlaan, (ra) Buitenom, (rd) Hoge Zand, 

Flerderinnestraat, Herderslaan, Gedempte Gracht, Spulpieln, (rd) Turfmarkt, Contrast Station (CS) 
Ingang. 

Rond 17:00 uur zal men weer terug zijn Gil het Centraal Station. 
Orn 17:15 uur elndigt de demonstratie. 

Alfeen voor intern gebruik 
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1.1.3 Algemene beleiduitgangspunten 

Kaderstelling 

Tenelnde politlemaatregelen afdoende fe kunnen invullen, elle aangemelde demonstraties en 

evenementen ordellik to laten verlopen en rekening to houden met spontane reacties door (tegen)- 

deMonstranten Is het noodzakelijk dat de beleldsultgangspunten en tolerantlegrenzen door de driehoek 

worden vastgesteld. 

Ten behoove van het opstellen van de kaders voor het draaiboek en de deeldraaiboeken, heeft het 
bevoegd gezag de onderstaande beleidsultgangspunten vastgesteld op donderdag 7 augustus 2014. 

Doze ultgangspunten en kaders .ziJn In algemeenheld bedoeld voor polltie-inzet voorafgaand eon fijdens 

de demonstratie In de gemeente Den Haag. 

Beleldsuitgangspunten 
Het beleid is — rekening houdend met het (grond-)recht op demonstratie - gericht op: 

O de demonstratie/mantfestatie in goede orde to doen verlopen; het voorkomen dat groepen 
deelnemers zlch afsplltsen van de manifestatie 

O het voorkomen van confrontaties fussen deelnemers aan de manifestatles/demonstratieve 
()Moth! en derden; 

• het tot aanhoudingen overgaan wanneer er sprake Is van stratbare felten; 
• manlfestatie to laten verlopen zoals vooraf Is kennis gegeven en besproken; 
• overlast to beperken voor derden. 

1.2 Betrokken groeperingen 

1.2.1 Aantal en samenstelling 

De organtsator, de heer11111110kaat ult van ongeveer 300 deelnemers.dallarialk, 
•••=111111UNIMingimor 
1.2.2 Locates 

Een aantal fokaties is aangewezen als rislco beetle gezlen het verleden, de status en/of gezien het felt 

dat men er tangs loopt. 
De locaties wear het om gaat zljn: 

o Centraal Station: aidear zal een aanzienlijk deel van de deelnemers van de demonstratie 
aankomen c.q. vertrekken. Tevens zal het CS een aankonist en vertrek lokatie zljn van 

dagjesmensen die de stad of het strand hebben bezocht. 
O Polltlebureau Hoefkade 
• Ondemerners Hoefkade 

1.2,3 Wilc;dolen 

Men neemt de votgende attributen mee In de demonstratieve loop: spandoeken, Nederlandse viaggen, 

een rnegafoon en flyers die zip bedoeld voor de deelnenners van de demonstratie. 

Aileen voor intern gebruik 
vertrouwelijk 
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1.2.4 boelstellingen 

In de afgelopen periods hebben er meerdere demonstrates plaatsgevonden die betrekking hadden op 
een pro- of contra Isis gedachtegoed. 
De organisatie van de demonstratieve loop Pro Petrie wll een geluid iaten horen tegen de ongebreideide 
°roel van het salafisme en bun ongenoegen ulten over recente ultingen van mosilmradicalisme en anti-
semitisme. Men heat gekozen voor de Schliderswiik omdat men het 'dee heeft dat Kier shariadriehoek 
hoogtij viert on de Iaatste pro-Isis demonstratie heeft pleatsgevonden. Men wit tevens aandacht voor het 

felt dat men vindt dat de polltle filer niet hard genoeg tegen optreedt: In Nederland moat de Nederiandse 
wet gehandhaafd worden en bitiven aldus de organisatle. 

1.2.6 Eigenaardigheden en beperkingen 

In de afgelopen periods hebben er demonstratles plaatsgevonden waarblj er sprake was van een 

vergroot bestuurtik en polltlek afbreukrisico. Zo werden at de pro- en contra Isis demonstrates genoemd, 
maar ook iijdens en na de pro-Palestina (contra Israel) en pro-Israel (contra Palestine) Is er wet krItlek 

geweest op bestuurIgke keuzes In het al dan Net factiteren of beeindlgen van de genoemde 

demonstratles. Reden hiervoor waren het tonen van borden met verwljzIngen near W011 (Davidsster 

hakenkruls) en het roepen van leuzen met discriminatolre Inhoud. De media hebben veel Interesse 
getoond In het verloop van de genoemde demonstrates en men name de houding van het besfuur 

hieromtrent. Gezlen de spanningen In de schilderswijk en de mogelijke extra spanning die daze 

demonstrate met zich meebrengt, is het aannemelijk dat de media aanwezig zullen 

1.2.6 Mogelijkheden 

Zie 1.2.5 

1.2.7 Activiteiten 

NW. 

1.2.8 %fuze van optreden 

Ten eanzien van de manifestatie en demonstratleve loop getdt dat In aerate instantie, in overieg met de 
organlsatie, de ordedienst van de organisatie zal worden Ingezet. Polite zal terughoudend optreden. 
Tevens worst er door de polite een liaison Ingezet die nauw contact zat onderhouden met de organisafle. 
De manifestatie wordt door de polite begeleld. Er wordt &teen gehandeld in opdracht van de 

commandant demonstrate (Operatloneel commandant) en niet op elgen Initiatief. 

1.3 Eigen eenheden 

1.34 Onder commando Algerneen Commandant 

De organisatie voor dit optreden is ingericht op basis van het model "Grootschallg en 13Ijzonder 

Optreden% Er Is sprake van een SGBO structuur oncler lelding en verantwoordeilkheld van een 

Algemeen Commandant. Direct ondergeschlkt aan de Algemeen Commandant zijn de Hoofd 

OrdehandhavIng, Hoofd informatie, Hoofd Ondersteuning, Hoofd communicate en Hoofd Opsporing. 

Alieen voor intern gebrulk 
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Overige eenheden 

AIle commandanten en eenheden die worden Ingezet voor de maatregeien ressorteren onder een van de 

bovenstaande Hoofden. 

1.3.2 HerkennIng eenheden 

De verschIllende eenheden zljn to herIcennen volgens de In de deeldraalboeken gemaakte afspraken. 

1.4 Niet-politiefe ondersteuning/Partners 

1.4.1 Partners politie Eenheid Den Haag 

Officler van Justitie 
Voor dit SGBO Is ter ondersleunIng, toetsing en vervolging van het opsporingsproces de cobrdinerend 
°Meier van justitle mw. mr. L. van Haeringen toegevoegd. 

1.6 Evaluatie toestand 

"Wens de maatregelen houdt ledere commandant zoveel els mogelfjk een journaal bU van de 

gebeurtenlssen. 
Ongeacht het verloop steit leder commandant na aftoop van de maatregelen een standaard 

evaluatierapport op. 

In dit rapport wordt In leder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen; 

chronologisch overzlcht ( journaal) van de werkzaamheden van de eenheld mar en tijdens de 

maatregeien; 

• wijze van voorberelden en evalueren van de eenheld; 
• de maatregelen die zijn getroffen; 

de hoeveelheld Ingezet personae?; 

In hoeverre gemaakte afspraken zljn nagekomen; 
geweldsaanwending: tUdstippen, !mattes en Mize / mate van geweldsaanwending; 

overige relevante Informatie 

Ale rapportages dienen zo spoedig mogelijk, maar ulterlijk 15 aunustus 2014 to warden gekoppeld aan 

de korpsagenda. 

Allaran linnr Intern nebruik 
vertrouweliik 
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eistelligng en opdrachten (0) 

 

2.1 Doelsteiling politieoptreden 
De doelstelling van het poiltieoptreden Is het bevorderen van een vett en ordelljk verloop en het 

handhaven van de openbare orde fijdens de demonstratle. Ultgangspunt hierblj Is de velligheld van 
personen en obJecten. 

2.2 Opdrachten Hoofden en Commandanten 

2.2.1 Algemeen Commandant 

Ultgangspunt is dat de Algemeen Commandant zorg draagt year de preparatie op een grootschalig 

optreden. Daarnaast Is de Algemeen Commandant (binnen de hern gegeven kaders) verantwoordefijk 
your het Inrichten ("het Indrukken van de spedfieke knoppen"), het heheer en de aansturing van de staf 

van het GBO. HI) Is verentwoordelijk voor het formuferen van de to behafen resultaten en het vast laten 
stellen van de beleldsuitgangspunten en tolerantlegrenzen. 
Tevens het zorg dragen voor de evaluatle, met het doel resultaatverantwoording en leren en verbeteren 
van het GBO. De Algemeen Commandant voert overieg met Bestuur en Openbaar MinIstede over de • 

beleldsultgangspunten van het optreden. 

Daarnaast draagt hlj zorg voor het infomieren van de korpsleiding. 

2.2.2 Hoofd Orde HandhavIng 

De Hoofd Ordehandhaving Is in het kader van het vett, ongestoord en ordelljk laten verlopen van een 
demonstratle, verantwoordelljk voor het voorkomen van ordeverstoringen en het daadwerkelijk 
handhaven van de openbare orde. 

In een multIdIscIplinair optreden worden aan hem verder de processen afzettan, ontrulmen en 

handhaven van de rechtsorde toevertrouwd. 
Hlj kan hlerbil gebruik maken van onder andere de volgende functIonallteiten. Doze kunnen In het geval 
van een GBO worden Ingevuld. 

Opdracht Commandanten Demonstratle 

De Commandant Demonstratfe is betas! met de maatregelen rand daze demonstratle. Hieronder vallen 
onder andere het formeren van afzettIngen, het formeren van de demonstratleve stoet, het onderhouden 

van contacten met de organisatoren en andere Instantles ter plaatse, het aanwezlg hebben van 

voldoende personele capaciteit rond de demonstratieve stoat en de bljeenkomsten In overieg met de 

andere commandanten. Het contact Is gericht op de dialoog en het ordelljk en vellIg verloop van de 
demonstratle. 
Hii levert met name een bijdrage Elan de planvormlng en de ontwikkelIng van scenario's, 

Opdracht Commandant Mohiele Eenheld 

De Commandant Mobiele Eenheid Is belast met de poittlemeatregelen blj grootschalige ordeverstoringen. 

Indien zich groutschalfge ordeverstoringen voordoen kan op verzoek van andere operationele corn- 

mandanten In overieg met de Algemeen Commandant de moblele eenheld warden Ingezet. Hij draagt  

zorg voor een zorgvuldig ME-optreden en schakeit zo spoedig mogelljk terug near een eerciere fase In 	 , I 

het optreden waarin eon andere operationele commandant de politiemaatregelen ovemeemt. 
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2.2.3 Hoofd Ondersteuning 

De Hoofd Ondersteuning is verantwoordelijk voor het gedurende de voorberelding en de ultvoering van 

het GBO, ondersteunen van de gehele organisatle op het gabled van personeel, materieel, waaronder 
het samenstellen van het algemene draalboek conform de gekiende standaarden. De Hoofd 
Ondersteuning past zIJn organIsatie op de omvang van het optreden aan. Hij ken hierbij gebrulk maken 
van coder andere de volgende functionalltelten. Daze kunnen In het gravel van een GBO worden 
Ingevuld. 

Coordinator Operationele zaken 
De Cotirdlnator Operationele zaken Is verantwoordelijk voor overleg met gemeente, aanmelders van 

demonstraties, aanvragers van evenementen en het maken van afspraken. Daamaast verzorgt de 

Coordinator Operationele zaken ten aanzlen van daze onderwerpen expertise ten behoove van het GBO. 

Tenslotte verzorgt hi), als backoffice In het GBO, de personeelsaanvragen. 

2.2.4 Hoofd Informatie 

De Hoofd Informatle Is verantwoordelijk voor het, gedurende de voorberelding en de ultvoering van het 

GBO, fijdtg, actueel en volledig Informeren van de SGBO. Daze Informeert de SGBO ten aanzlen van elle 

relevante aangelegenheden en de hierult voortvloelende mogelijke risico's en drelgIngen. 

De Hoofd Informatle Is, gedurende de voorberelding en de uitvoering varfhet no, verantwoordefijk voor 

het verzamelen van reIevante Informatie bInnen de elgen organIsatle, err afstemmIng omtrent Informatle 
met_ gelieerde organisaties, zoals andere reglokorpsen en overheldsdlensten. Bovendien draagt dit 

Staflld zorg voor Informatieverzameling In de buitenwereld. 
4.1111111.1116 
De Hoofd Informatie verstrekt met regelmaat en blj gewijzigde en/of nienive Informatle rapporten. 
HIJ kan hiert4 gebrulk maken van onder andere de volgende functionalitelten. Daze kunnen In het geml 

van een GBO worden Ingevuld. 

2.2.5 Hoofd Opsporing 

De Hoofd Opsporing Is tlJdens GBO verantwoordelijk voor een adequate centrale afbandeling van 
gemaakte arrestanten, het voorkomen van aantasting van de rechtsorde, en het opsporingsonderzoek ter 

opheldering van beraamde of gepleegde strafbare felten. 

Over strafbare felten die gepleegd worden op een zodanige manler dat zij elan effect hebben dat de 

eenheld Den Haag overstlJgt (hlivoorbeeld ultiatIngen In krant of op de televisle), don vindt afstemmIng 

Pleats met de andere reglo's of landelilke lnstanties. Wanneer sprake Is van het plegen van strafbare 
felten met een terrorlstisch oogmerk of een natIonale Impact zal afstemmIng pleats vinden met het (corps 

Landelljke poll% dlensten en de dlenst Nationale recherche. 

A IIF4mh voor Intern gebrulk 
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Afhankelik van de omvang van de maatregelen wordt dit door 9 of meer van de volgende 

functIonalitelten ultgevoerd. Indien de maatregelen beperkt kunnen b1 von kunnen daze functionalitelten 
worden gecombineerd. 

Opdracht Commandant Tactische Opsporing Lokaal 

De Commandant Tactische Opsporing Lokaal Is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van klein- en 

grootschallge opsporingsonderzoeken In relatie met de openbare orde blnnen het 030, alsmede voor de 
gehele afhandeling van arrestanten bInnen het GBO. Dit beheist zowel de zaaksafhandeling van de 
gepleegde feiten, als het logIstieke proces. Het betreft hier alle strafbare feiten gepleegd In de eenheld 

Den Haag met betrekking tot de demonstraties. be zaaksafhandeling zal geschieden op het terrein van 

politiebureau Overbosch In Den Haag 
Tevens is de commandant tactische Opsporing fokaal verantwoordelijk voor eventuele aanhoudingen op 
of rond de diverse facades, 

Opdracht Commandant Tactische Opsporing Centraal 

De Commandant Tactische Opsporing Centraal is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van klein- en 

grootschallge opspodngsonderzoeken in relatie met de openbare orde !Armen het 030, alsmede voor de 

gehele afhandeling van arrestanten blnnen het 030. Dit beheist zowel de zaaksafhandeling van de 

gepleegde feiten, als het logistieke proces, 

Tevens Is de commandant Tactische Opsporing Centraal verantwoordelik voor eventuele aanhoudingen 

op of rond de diverse locaties. 
Hiervoor geeft hij leiding aan de cobrdinatie van de werkzaamheden m.b.t. grootschallge 

arrestantenafhandeling zoals het bevelligen van arrestanten In de sportaal, het plannen, ultvoeren, 

controleren, Joumaliseren en bijsturen van de arrestantenafhandelingsactiviteiten ten behoove van de 
opsporing 

Commandant Recherche Maatregelen 

Wanneer zich tljdens de demonstratie grootschalfge aanhoudingen voordoen of de capaciteit ten aanzlen 

van arrestanten aan bureau Overbosch of bureau Scheveningen ontoereikend Is, zal de commandant 

Recherche Maatregelen worden geactiveerd. 

Opdracht Commandant Opsporings Expertise 

De commandant Opsporing Expertise Is verantwoordelik voor een adequate en optimale inzet van 
opspotingsexpertise c.q. speclalisme in afstemmIng met de commandanten tactlsche opsporing. 

Aileen veer intern gebruik 
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1 Uftvoering 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Operationeel plan 

In de algemene staf wordt eventueel polftleoptreden bepaald aan de hand van een santel voorzienbare 
en onvoorzlenbare scenario's. 
De uftvoering en mogellike scenario's zijn middets een operationeel deel-draalboek ultgewerkt door de 
commandanten die under verantwoordIng vallen van de desbetreffende Hoofden. Deze deel-draalboeken 
zUn als blflagen gekoppeld aan dIt algemeen draalboek. 

3.1.2 Tactiek en scenario's handhaving openbare orde 

Voor wat betreft de strafrechteltike afhandeling van openbare-orde-incldenten In relatle tot demonstratles 
geldt de algemene.richl n die door de drtehoek in haar vergadering Is vastgesteld op 8 maart 2011. 

3.2 Tolerantiegrenzen/fasering 

3.2.1 Tolerantiegrenzen 

Tolerantlegrenzen 
De politle treedt In leder geval op ais er spreke Is van: 

* blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheldsgebouwen, bedrijven en 

Instelfingen; 
• confrontatte, dan wel drelgende confrontaties tussen de verschlllende 

actiegroepen/demonstranten voorafgaand, *lens en na de demonstratles; 

• direct gevaar voor personen enlof goederen; 
• het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wljze schade toebrengen 

aan derden; 
• fyslek of verbaal de werkzaamheden van de hulpdtensten belemmeren of verstoren; 
O drelgen met geweld en/of gebrulken van geweld tegen de hulpdiensten; 
O het persoonlUk beledigen van politiepersoneel; 
• het goolen van brandbommen, stenen, hout, verf etc.; 
O overtredIngen van de Wet Wapens en Munitie; 
• strafbare fatten waarop voorloplge hechtents Is toegelaten; 
• cliscriminatolre ultlatingen, -geschrtIlen of -afbeeldIngen; 
O (mondelIng of blj geschrift) aanzetten tot haat of discrimlnatie van mensen (art.137d SR); 
• beledigIng; 
o racistische leuzen 

Aileen voor Intern gebrulk 
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o het In brand steken van voorwerpen: 
• blJ verbranding pop - waarvan de naam van beoogd slachtoffer zeer dufdelijk is - le zien als 

bedrelgIng; 
o avenge verbrandingen: strydig met art. 5:34 APV; 
• aanzetten tot geweid tegen personen of goederen; 
• meevoeren van voorwerpen geschikt om te warden gebrulkt bljwanordelijkheden zoals een 

ketting, knuppel en beschermende middelen, 
• gezIchtsbedekking In de vorm van sjaais, helm / blvakmuts en of andere vormen van 

gezIchtsbedekkIng, art 5 WOM; 
• meevoeren van voorwerpen die kennelijk het doel hebben het politieoptreden to hinderen; 
• meevoeren van (gelijkende) aan ISIS (IS) gelieerde vlaggen/beeltenissen en ulterlike 

kenmerken 
• voeren van hakenkruizen. 

De noodzaak van het optreden van de pantie dient afgewogen to warden fegen het effect op de openbare 
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tydelijk warden uitgesteld, Indien gevaar voor escalade 
aanwezig is of Indian door optreden de velfigheld van personeel of derden gevaar loopt. Het 

politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. Een eventueel optreden zal 
een gefaseerd karakter hebben. 

Ten aanzlen van ledere demonstratie geldt dat in eerste instantle, in overleg met de organtsatle, de 

ordedlenst van de organIsatie zal worden ingezet. 

3.2.2 Fasering 

e pantie zal algid proberen personen to blYven aanspreken op hun 
gedrag. Steeds wordt getracht weer terug te keren near een 'normale' eltuatie. De politle zal vooraf 
contact zoeken met de burgemeester Indian het opieggen van formele beperkingen wenselYk is en voor 
het verkrijgen van toestemmIng voor mogelijk politieoptreden van de moblele eenheld. Indian vooraf 
gees mogelykheid meet is om toestemmIng te verkrygen, zal zo spoedig mogelijk na het ME-
politieoptreden met de burgemeester contact worden gezocht door de Algemeen Commandant of enders 
een directielid. 

Afhankeiijk van het Incident / delict kan vanuit de SGEO worden besloten tot de opstart van een Team 
Grootschalfga Opsporing (TGO). De clefinitieve beslultvormIng hierover zal conform de huidige landelyke 
rIchtlijn plaatsvinden. Hierblj consuIteert de Chef Opsporing het Hoofd DRR en de Recherche °Meier van 
justitie, De VKL voor het TGO is op afroephasis beschikbaar. 

IlnAn vont' intern aebruik 
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3.2.3 Geweldsgebruik 

Geweldsgebruik vindt zoveel mogelUk groepsgewljs pleats onder balding van een kaderlid en wordt 

voorafgegaan door overleg met de operatloneel commandant 

In noodsituatles is IndIvIdueel geweldsgebrulk triteraard toegestaan. Zo spoedig mogellJk client 

gerapporteerd to worden can verantwoordellke kaderleden, 

Geweldsgebruik client In principe al* vooraf te zip gegaan door een duldellike 

waarschuwing aq, vondering. 

Altijd geldt dal geweldsgebrulk voldoetaan de elsen van proportionalltett en subsIdlaritelt. 

3.2.4 Sejegeningsprofiel 

Personen en partijen die hun marling smitten ulten, dienen met respect te warden benaderd en behandeld. 

Zoveel els mogelik client hen rulmte fe worden gegeven hun mening to uiten. Vanzelfsprekend geldt 

hierblj dat zIJ binnen de grenzen van de wet dienen to biliven. Het ultgangspunt Is dat er zoveel als 

mogelOk contact gezocht dient to worden met dergelijke personen en groepen om hun activItelten 

zodanlg to sturen dat daze binnen de geldende belelds-  en tolerantiegrenzen blijven. 

Het polItleoptreden met betrekkIng tot demonstraties Is er primalr op gericht om de demonstraties zo 

goad mogelljk to laten verlopen. Hlertoe dient In earn zo vroeg mogelijk stadium contact to worden 

gezocht met de organIsatoren/lelders van de demonstratles tenelnde under meer afspraken to maken 

over hetgeen wel en Wet zal worden getolereerd. 

3.2.5 Spandoeken 

De spandoeken zullen niet zljn vOorzien van dikke stokken on de feksten op de spandoeken zullen nlet 

discrimlnerend, .beledigend of opruiend zljn. De spandoeken zullen worden beoonieeid door de OC 

aivorens ache wordt ondemomen. ER WORDT MET IN BESLAa GENOMEN ZONDER TOESTEMMING 

HOHA. 

3.2.6 Afspraken met de organisator 

Het Is de organisatle bekend dat het bij een betoging verboden Is voorwerpen mee te voeren die plegen 

to worden gebrulkt of geschlkt zijn om to worden gehrulktb# wanordelijkheden, zoals stokken, helm, 

beschermende middelen, bivakmuts of andere gealchtsbedekkIng. 

3.2.7 Fotografen 

Fotograferen en filmen zljn nlet stratbaar en er Is goon vergunning voor nodlg. Mensen die foto- of 

filmopnames maken, zljn goon verdachte. Zij kunnen dus nlet worden aangehouden en zelfs niet warden 

ataande gehouden. De poOtte Iegt mensen met camera's goon beperldngen op. ZlJ worden dus niet 

weggestuurd of weggeduwd. Er worden geen camera's afgenomen, er wordt goon hand voor de lens 

gehouden etc. Ook nlet els een politleambtenaar zelf wordt gefotografeerd. 

Wel client men, Indlen daartoe aanlelding Is, signalementen en vervoersmlddelen vast to leggen of to 

maiden. Tevens is er Mild de mogelijkheld, In het kader van openbare orde en velligheld, mensen op 

straat aan to spreken en een praatje to maken. 
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3.2.8 Media regeling 

Het to woord staan van de pers worth ultsluftend gedaan door de communIcatlemedewerk(st)ers van 
politie eenheld Den Haag. ledereen onthoudt zich van het belemmeren van de pars bV haar 

werkzaamheden. Indian twtjfel bestaat over de handelingen van de pers, dent de persvoorlichter ter 
plaatse gevraagd worden. Het passeren van de politleafzeiting Is In prIncipe mogefijk op vertoon van de 
landelifke perskaart, tenzy het operatfoneel belang zich hier tegen verzet (beoordeling kaderlid). 
Er wordt gestreefd om de joumallsten op straat zodanfg to begelelden dat de politie van hen geen hinder 
ondervinden. 

De persvoorlfchter kan via het RCC of meldkamer ter pfaatse gevraagd worden. 

A linen itru-ar irafpra CIRbrtfik 
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8 Veracwrging 

4.1 Verzorging 

4.1.1 Voeding 

Lunchpakketten worden verzorgd. 
Mochten de maatregelen ultiopen (tot na 18:00u) dan zal er middels de hoofden een verzoek aan de 

Hoofd OndersteunIng kunnen worden gedaan voor warm eten. 

4.1.2 Materiaal 

Kan op aanvraag van de betreffende knop door de Hoofd Ondersteuntng worden verzorgd. 

4.1.3 Brandstof 

Voertulgen kunnen worden afgetankt aan het hoofdbureau blj de benzlnepomp van de garage. 

4.1.4 Kledingvoorschriften 

Personeel in vredestenue tenzlj In desbetreffende deetdraalboek anders staat omschreven, ME volgens 

voorschaften. 

4.1.6 Portofoons 

De wachtcommandanten dienen blj aanvang van het dienstverband zorg to dragen dat portofoons correct 

worden aangemeld blj de meldkamer, zodat noodoproepen cq. elndrapporten correct ontvangen kunnen 

worden NJ de meldkamer. 

De personeelsleden dienen een portofoon mee to nemen van hun elgen bureau. 

4.1.6 (Doorlopend) Journaal 

Het dooriopend Journaal Is actief op Intranet evenementenkalencier (korpsagenda). Een leder die 

gekoppeld Is aan het SGBO en maatregelen kan hier Informatie op plaatserr die voor de knoppen van 

belang kan zijn. 

Voor zover tijdens en In verband met de manifestatie door collega's aantekeningen worden gemaakt 

(bljvoorbeeld persoonsgegevens In een persoonlijk notitleboekje), dienen die aantekeningen -voor zover 

relevant gebleken- to warden vastgelegd In het Journaal en zonodig In BVH. 

De aantekeningen dienen na afloop van de manIfestatie door de betreffende college to worden 

vemletigd. 

4.2 OndeVbwmd en kbevste 

Volgens de reguliere regelingen. 

Aileen voor Intern gebruik 
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4.3 Geneeskundige afvoer en verpleging 

4.3.1 Indeling Bedrljfsopvang 

De buldige structuur binnen Pointe eenheld Den Haag op het gabled van bedriffsopvang voorzlet in de 
indlviduele opvang van medewerkers aan de hand van een Top 10-Incidentenlijst. Indian van toepassing 
worden de diensten van de bednIfeopvang aan college's direct na betIndiging van het Incident 
aangeboden. 

Conform het landelific referentiekader CCB 2002, referentle 22: "Opvang en nazorg personeel", been 
Eenheld Den Haag het proces grootschallge opvang en nazorg gGorganfseard voor medewerkers die 
tiJdens grootschalig optreden een Ingrljpende gebeurtenis meemaken. 
Het aanbleden van groepsopvang na grootschalig optreden Is binnen rift SGBO georganfseerd onder 
verantwoordel►Jkheld van de AC door de commandant opvang en nazorg. De commandant opvang en 
nazorg kan beslulten tot Inzet van: 

1. een procesondersteuner opvang en nazorg die commandanten ondersteunt blj de debriefings 
van medewerkers (bv. lilj stress readies e.d.) 

2. een liaison opvang en nazorg die in een ziekenhuls cobrdineert waar ten of meerdere collega's 
lIggen 

3. Inzet van de regulfere bedrgisopvang 
4. Inzet van speclaflsten van bureau VGW, beddJfsmaatschappelljk work of een bedrIffsarts. 

Via de RCC ken de HON dttproces activeren. 

4.3.2 Geneeskundige afvoer en verpleging politie personeel 

Gewonde college's worden venroerd near het ziekenhuis waarbjj de keuze van het 
ziekenhuls door de GGD bepaald wordt op basis van medlsche indicatie. Er dient to alien tilde aanwezig 
te zijn oak In het zlekenhuls wear de gewonde college naar toe vervoerd Is. 

College's die gewond zijn geraakt door toedoen van een verdachte warden verzocht een mall, voorzlen 
van hun gegevens en Gen korte beschrljving van het Incident, 	later 	veizenden naar 

In B 	client bij de registratle de erojectcade GTPA "Geweld tegen politleambtenaren" aangemaakt te 
warden. Di ter ondersteunIng van het verhalen van mogeitlice Immaterf8le schade tijdens het strafproces. 

4.3.3 Geneeskundige afvoer en verpleging derden 

Gewonde college's en derden worden geschelden vervoerd. Wear mogelljk zullen gewonde college's en 
derden naar verschillende ziekenhuizen warden gebracht. 

4.4 Personeel 

4.4.' Diensttijden 

De diensttijden zljn omschreven in de personeelsaanvraag en deeldraafboeken van de betreffende 
Locatie. 
Hierin zal tevens vermeld staan de tiyistippen van Briefing en Debriefing. 
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4.4.2 Tijdschema / Appellocates 

11:00 uur 	0CC operationeel 

11:00 uur 	SGBO kernoverleg op het RCC 

11:30 uur 	Commandantenoverleg In het Auditorium de Yp 

12.00 uur 	Groot appal In de Hal de Yp 

12:30 uur 	Deal appOl 
13:30 uur 	Personeel operationeel 

14:00 uur 	Beetle PP ter plaatse KJ plain opvang demonstratle 

15:00 uur 	Verzamelen demonstranten KJ Plain 
15.30 uur 	Start manffestatle loop 

17:00 uur 	Elnde manifestatie loop 
17.30 uur 	Elnde manifestatle 

:.. uur 	Debriefing 
: uur 	Einde maatregelen 

4.4.3 AflossIng 

Indian van toepassing zullen de aflostijden zfin omschreven In de deeldraalboeken van de betreffende 

Locatie. 

4.4.4 Einde dienstverband 

U verlaat uw post niet eerder dan wanneer u hiervoor van uw directe chef toestemming hebt verkregen. 

Uw dienstverband na de maatregelen etndigt na contra-appal en met toestemming van de 

operationeelcommandant. In verband met eventuele namaatregeien kan het dienstverband van de bij de 

maatreg den betrokken 

Aileen voor Intern gebruik 
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5 Bevelvoering & verttindingen 

5.1 Bevelvoering 

5.1.1 Driehoek gemeente Den Haag 

De driehoek van de gemeente Den Haag bestaat tilt de Eturgemeester, de Hoofdofficier van Justltie en 

de Korpschef of diens waarnemers. In gavot van calamitelten (Grip) komt de driehoek op het stadhuis 

van Den Haag tezamen. 

5.1.2 Staff Grootschalig Bijzonder Optreden 

311/8  
C. Spruill/ B. Stolwljk 

5.1,3 Overzicht operationele eenheden 

Onder de hierboven genoemde Hoofden worden diverse eenheden ingezet, weike in de deeldraaiboeken 

staan vermeid. 

5.2 Verblindingschema 

5,2.1 Verbindingsschema 

Ais biyage gevoegd 

5.2.2 Groepen reservegroepen 

Zie hiervoor het verbindingsschema 

5.2.3 Roepnamen 

Zie hiervoor het verbindingsschema 

AIIRen voor intern Aebnlik 
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Verbindingsschorna 
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8IJLAGE 13 MEMO STEAFRECEITELIOKE HANDHAVING 

Vets'le 08 rdaart 2011 (update van 21 aprIl 2009) Vastgesteld In operatlonele drlehoek 

Aenlelding 
Recent hebben enkete incldenten plaatsgevonden tlidens en na atioop van een demonstrate, waarby er by de pone 
onduldelykheden rezen over de juiste wettelyke grondslag om to vorderen en to vethallseren. Omdat er In Den Haag 
regelmatig demonstrates plaatsvinden en het fish° op grootschallge ordeven3torIngen groat Is, wordt In dlt document een 
richgn gegeven voor de wijze waarop de polite bIJ dergelyke Incldenten client op to treden. 
By het opstellen van daze wattle is betrokken een onderzoeksrauport van de Nationale Ombudsman ult oktober 2008 near 
(onder andere) de wyze van vorderen richt4ng en aanhouden van twee groepen voehbalsupporters na de voefbalwedstryd 
Feyenoord-Ajax op 23 apt 2006. 

Ook spool! een ultspraak van de Hoge Read van 29 Januar? 2008 mee, waarin ward gesteid dal Mike: 2 Foliliewet niet als 
wettelike grondslag kan warden aangevoerd voor een vordering of bevel van een polltiefunctionarls. Tot daze ultspraak kon 
de polite op grand van artikel 2 bY - bljvoorbeeld drelgende openbare-orde-verstorIngen een vordering of bevel geven. 
Indian dit bevel of doze vordering nlet word opgevolgd dan kon de polite op grond van arlikel 184 van het wetboek van 
Strafrecht waarin het niet opvolgen van een bevel strafbaar (misda Is gesteid - aanhouden en verballseren. 

Momenteel heeft de polite nog 'slechts' de mogelijkheld om op bads van artikel 184 Wetboek van strafrecht to verballseren 
Indian het bevel Is gebaseerd op grand van elan wetteltJk voorschrlft, waarin opliclet Is gesteld dat de politic) een 
bevelsbevoegdheld heeft. in bepaalde (Haagse)Apv-arlikelen is daze bevelsbevoegdheld opgenomen, maar Meth het 
artikel over betogIngen. Oak In de Wet openbare manifestaffes wordt aan de polite geen bevelsbevoegdhetd toegekend. 

Uitgangspunten 
Demonstrates brengen In potentle een relatlef groot risho met zich mee op verstoring van de openbare orde. TegelYkertijd 
wordt het overheldsopfreden - om daze detects to beperken - door de bultenwacht extra krillsch bekeken, owlet 
demonsfreren een grondrecht Is waarby regelrnatig polltiekgevoallge theme's aan de orde zyn. 
Gelet op daze omstandigheden kunnen de ultgangspunten blj de strafrechtelyke athandeling van open bare-orde-incldenten 
het baste als volgtworden geformuleend: 

	

1 	de polite dient zo effectief magetjk to kunnen optreden, zonder dat dit optraden leidt tot escalate; 

	

2 	de strafrechtelyke efhandeling Vari (drelgende) openbare-orde-Incldenten t4ndt zo veal mogelljk pleats op 
grand van wetgevh,g die bedoeld Is om demonstrates to reguleren. In daze wetgevIng Is Inners al zo goad 
mogelljk een balms aangebracht tussen de vryheld van betogIng en de bestryding of het vaorkomen van 
wanordellikheden; 

	

3 	voordaf de polite tot aanhouding overgaat van een grate groep (of groepen) mensen wordt, lndien de situate 
dit mogelljk maakt, overleggevoerd met de piket- of weekdienst (of Indlen van toepassing SGBO-) ofticler 
van het Parket Den Haag. De burgemeester wordt vervolgens zo spoedig mogelyk overdo aanhoudtngen 
geTnformeerd. Alhankelljk van de situate vindt vooraf eon driehoeksoverleg plaats. 

De detach:41re athandefing 
Gelet op de genoemde uligangspunten dient het stafrechtelijk handelen bIj (dreigende) openbare-orde-Inclden ten zo veal 
mogelljk (1) plaats to Vnden op basis van de Wet openbare mantestaties (Worn) en arlIkel 	(betogIng) van de Apv van 
Den Haag. Kan op grond van daze bepalIngen Wet of Met effectief worden opgetreden, dan kan in de tweede pleats warden 
opgetreden op grand van (2) andere algemene Apv-artikelen of spectieke wetsartikelen waarin bepaalde gedragingen 
strafbaar zyn gesteld. Daamaast ken oak nog (3) op grand van artIkel 184, lid 1 tweede zlnsnede, van het Wetboek van 
strafrecht warden opgetreden Indian de polite wordt belemmerd om hear werkzaamheden verrIchten. 

1 optreden op grand van 2:3 Apv/Wom 
Het 'kit voldoen can de wettelyke bepallngen In de Wet openbare manifestetles, artikel 2:3 van de Apv of de hlerop 
gebaseerde -door de burgemeester- gegeven nadere voorschriften Is stratbaar gesteld. In de Apv of de Wqm wordf adder 
ten behoove van de handhaving van daze artikelen aan de polite geen bevelsbevoegdheld gegeven. Wel heeft de 
burgemeester zelf eon bevelsbevoegdheld op grand van de Worn (artikel 6 en 7) am eanwijzingen to geven aan de 
demonstranten of de demonstrate to be8Indigen. 

Met betrekking tot de toepassing van artikel 2:3 Apv on de Wom kunnen twee situates worden onderschelden: 

Ale er sprake Is van een aangekondinde demonsfralle:  
- Is van belang dat bij het Diet nalevon van de voorwaardenTheperldngen die zyn gesteld aan de demo, zonder tussenkornst 
van de burgemeester, kan (filet moat) warden aangehouden op grond van de Worn (art. 11, lid 1 onder b Worn); 
- Is het mogelijk dat de burgemeester - op advies van de polite - (nadere) aanwijzingen geeft of de demo beendigt (art, 6 

, ,-^ ~~Inoh aan daze aanwijzingen of een beelndigIng ken warden aangehouden op grond 



Wetboekvan Strafrecht 

Tweede Book. Misdrliven 
ROI VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag 
Art 184 
1. Hij die opzettelqk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar 
met de ultoefenIng van enig toezlcht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of 
onderzoeken van slrafbare feiten, alsmede hll die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondemomen ter 
ultvoering van enki wettelqk voorschrlft, belet, belemmert of verljdelt, wordt gestraft met gevangenIsstraf van ten hoogste drla 
maanden of geldboete van de tweede categorie. 
2 Met de In hat earste getleelte van het vorlge Ild bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld Ceder die, krachtens wettelqk 
voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enlga openbare dienst is belast. 
3. Met een vordering of handeling els bedoeld In het eerste lid wordt gelykgesteld een vordering of handeling van de 
schipper of gezagvoerder van een luchtvaartulg die eon bevoegdheld ultoefent of een verplichting vervult, welke hem els 
zodanlg Is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvorderinq. Onder &chipper wordt begrepen hlj 
die het hoogste gezag ultoefent op een overeenkomstig  artIkel 136a, tweede lid, van het Welboek van StrafvorderIng 
aangewezen Installatie, 
4. Indian lqdens het plegen van het misdriff nog geen twee Jaren zijn vedopen sedert een vroegere veroordeling van de 
schuldige wegens gelijk mIsdrig onherroepelijk Is geworden, kan de gevangenisstraf met een derde warden verhoogd. 

Dards Book, Overtredingen 
Titef III. Overtredingen betreffende het openbaar gezag 
Att. 443 
HU die een algemeen voorschrtft van palate, krachtens de  Gemeentewet  In buitengewone omstandigheden door de 
burgemeester of de commIssaris van de Koning In de provinole uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met 
hechtenls van ten hoogsle drie maanden of geldboete van de tweede categorie. ' 



 

u 

 



Van de Worn (artftcel 11, Bd 1 onder b). Omdat een dergelljke aanwljzIng of beNndlnIng oak een bevel of vordering Is als 
bedoeld In 184 Sr, kan oak op grand van dit adkel worden aangehouden (mIsdrljt).` 8  het ultvaardlgen van een bevel of 
vordering Is het van befog dat daze voor de gehele, aan to spreken, groep kenbaar pfaatsvindt, voordat (eventueel) tot 
aanhoudIng wordt overgegaan (rapport Nat4ohaleOmbudsman). 

Ala er sprake Is van een Met aangekondlgde demonstrate: 
wordt jegens de organisator proces-verbaal opgesteld op grand van arfikel 2;3 Apv Net geven van kennIsgevIng).a  
kunnen de organtsator en de deelnemem warden aangehouden op grand van 11,11d 1 ander a Worn vanwege niet doen 

van een kennlegevIng; 
- kan de organlsator warden aangehouden op grand van de Apv (art 2:3) vanwege het plat doen van een kennisgeving; 
- oak filer geldt dat de burgemeester eanwijzingen ken geven of de demonstrate kan begIndlgen (flat voldoen ook weer 
straibaar op grand van de Wem en 184 WuSr). 

Concluderend ken warden gesteld dat artikel 2:3 Apv en de Worn voldoende magelijkheld geven om strafrechtelljk op to 
treden, maar dat alien de burgemeester een bevelsbevoegdheld heeft (waarblj aanhoudIng of proces-verbaal voigt op 
grand artikel 184 Indlen nlet aan het bevel wordt votdaan). 

2 optreden op grond van algemene Apv-artikelen of an dere wetsbepatIngen 

Indlen er sprake Is van (drelgende) openbare-orde-Incidenten, dan ken de situate zich voordoen dat bovengenoemde 
artlkelen nlet van toepassIng 14voorbeeld omdat de openbare orde wordt bedreigd, terwill de demonstrate InmIddels 
loffIcleer Is bealndigd of een groep personen de openbare orde drelgt to verstoren zonder dater wordt gedemonstreerd.4  
In doze situate ken strafrechtelp warden opgetreden op grand van eetfaantal Apv-artlkelen, waarvan de twee meest voor 
de hand Ilggende hterondet warden toegellcht Daamaast wordt een relevant artikel ult het Wetboek van strafrecht 
toegellcht. 

AnY. 
a. Baikal 2:1 samenschollng en ongeregeldheden (overtreding) 

Op grond van dlt 8031 kan order meer warden opgetreden tegen een leder die aanwezlg Is blj eon 
voorval waarbil wanordekkheden drelgen of een leder die toll bevindt In of blj eon samenscholing. 
Tevensts In dlt ark& aan de polite een bevelsbevoegdheld gegeven, hetgeen Inhoudt dat de polite 
ken beveten of vorderen dal bepaalde personen zIch verwlyeren. Indlen het boysl of de vordering Met 
wordt opgevolgd dan ken - met artikel 2:1 Apv als wettelijks grondslag- warden aangehouden en 
geverbaliseerd op grand van artikel 184 WetboekVan strafrecht (mIsdrljf).5  Daamaast Is het magelljk om 
op grand van ark& 2:1 zelf aan to houden en to verbaliseren (overtreding). 

b. artikel 247 hinderpc gedrag op of aan de weg (overtreding) 
Op grand van dlt arks! Is het strafbaar om zIch op ander meer verkeersmeubtlak of hekbelnIng to 
bevinden of om de orde to verstoren dan wel personen lastig to Yellen of to vechten. 
Dlt ekel geeft de polite geen bevelsbevoegdheld, zodat alleen voor avertredIng van artlkel 2:47 ken 
warden aangehoude.. dan we! geverbaliseerd. 

Artikel 424 Wetboek van strafrecht straatschendeCovertredlno)  
Op grand van ark& 424 van het Wetboek van strafrecht ken tegen baldadIgheld (kiln/nen op bushokjes, IangdurIg 
schreeuwen etc.) warden opgetreden. Op grand van dlt alikel ken worden aangehouden en geverbaliseerd. Het artikel geeft 
de polite echtergeen bevelsbevoegdheld. 

Overige wetabepallngen  
Indian tijciens of na efloop van eon demonstrate speciflake stratbaar gestekle -wetsbepalingen warden overkeden, zoals 
openlijk geweld, betedigIngen of bedrelgingen, dan wordt (zo veal mogelijk In overleg met plicet-, weekdlenst of SGI30- 
°Molar) strafrechtelOk opgetreden. Indian ten behoove van de demonstrate tolerantegrenzen zljn vastgesteid, dan wordt 

2 Wen de burgemeester voorargaand aan de demo reeds heeft kenbaargamaald ander walks omstandtheden wit dal bepaalde aanwIpIngen 
warden go:Javan en wanner hg vA dat de dernonsbitle wordt beehtdIgd, Is node overleg didens de demo niet noodzekelik en kan de bevoegde 
poitlefunctIonarls de vooref gegeven eanvnyingen (ofwel beveten) ultvoeren. 
3  04 del aangekondtde dernansistles wordt skids enkelelaren de door de drlehoek bepaalde beleIdel1n ultgevoend, dat de demonstraties warden 
toegestaan indlen de openbare orde en valligheld nlet In het gedfng is, near datJegens de organIsstor wel een proses-verbaal wordt opgemaakt op grand 
van artIke12:3Apv (riot geven van een kennisgevIng). 
4  Wanneer et een nleuwe inlet eangekondtde) demonstralle ontstaat, ken worden opgetraden op grand van erlikeI 1 3 Apv1Wom (zle punt 1). 

6  Doze matede Is thans (now maart 2011) volop to bewegIng. Gerechtshof Anthem en Den Bosch hebben geoordeeid dat een Apv-bepallng gelft Ban 
2:1 geen voldoende wetlelp voorschlft Is not toepassing art. 184 Wv8r (zie ender and ere UN: BM1084), king gerechtshor Den Haag oordeelt dat dlt wet 
het gavel kan vJjn (zie 	BP6279). Cassageberoepen ;open momenteel: Ter vuorkoning van discus* is hat vooraisnog het vetlgst om 2:1 Apv to 
handhaven via 6:1 Apv (OvertredIng). 



conform deze grenzen gehandeld. 
in dergelgke gevallen voorziet de wet over het algerneen niet in eon bevelsbevoegdheld en kan alfeen direct op grond van 
het betreffende wetsarlikel worden aangehouden en geverballseerd (eventueel na eon waarschuwing). 

Daamaast kan de burgemeester in geval van een (drelgende) oproerige bewegIng of emsige wanordelpheden en de 
norm& bevoegdheden nlet toereikend zJJn, een beroep doen op noodbevoegdheden op grand van de Gemeentewet. 
Artikel 176, bledt de basis voor het afkondlgen van eon noodbevel on athke1176, lid 1, bledt de basis voor het instellen van 
eon noodverordenIng. Op grand van het noodrecht kan de burgemeester afwIjken van hogere wetgevIng met ullzondering 
van de Grondwet en verdragen. 

Een noodbevel worth in een specifieke situate gegeven aan de terplaatse aanwezige personen. De vorm Is vril: het bevel 
van de burgemeester kan mandating door de polite warden afgegewen of (indten op papier aanwezig) warden ultgerelkt. Een 
noodverordenlng bevel algemeen geldende voorschrlilen en kan golden voor een langere perlode In een afgebakend 
gedeeite van de stad. De burgemeester stelf de verordening vast en maakt deze (via kranten of via radio en TV) bekend. 
Overtreding van het noodbevel Is strafbaar op grond van artike1184 Wetboek van strafrecht (misdrilf) en overtredIng van de 
noodverordening Is stafbaar op grond van arlikel 443 Wetboek van strafrecht (overtreding), 

3 belemmeren ambtshandelingen polite (mIsdruf) 

De situate kan zIch voordoen dat de palate tijdons of direct na een demonstrate In het kader van hear reguliere polltletaak 
handstand moet optreclen om - blivoorbeeld - fe voorkomen dal de demonstranten van de geptande route afwilken of om een 
ambulance Of brandweerauto doorgang to verlenen. Indian de polite dan wordt belemmerd in hear faakoefenIng (zoals 
omsohreven in artikel 2 Polltiewet), doordat blIvoorbeeld de tile van politlemensen wordt doorbroken, dan kan op grond van 
Brae; 184, td 1 tweed° zinsnede, Wetboek van strafreoht warden aangehouden en geverbaltseerd. In artike1184 Is namelUk 
Wet atm] het niet opvolgen van een krachtens wettelljk voorschrift gegeven bevel strafbaar gestetd, maar oak het 
belemmeren betaken of vedidelen van handelingen van polltieambtenaren (misdrtjt). 

Semen vat fen d 
aj (drelgende) verslorIngen van de openbare orde in relate tot demonstrates worth in de eerste pleats - Indian mogelljk - 
strafrechtelijk gehandhaafd conform artikel 2:3 Apv (betoglog) dan wet de Wet openbare manifestaties. Doze wetsartikelen 
geven de polite echter Been bevelsbevoegdheld, zodat niet kan worden aangehouden en geverbaliseerd op grand van 
arlikel 184 Wetboek van strafrecht (het nlet opvolgen van een bevel). De burgemeeiter heeft doze bevelsbevoegdheld wet 
en kan oak voorafgaand aan een demonstrate bepalen onder weike ornstandigheden hi) wit dat bepaalde aanwijzingen 
worden gegeven en wanneer hj wil dat de demonstrate wordt bandied. 

Indian de Worn of artikel 2:3 Apv Wet kunnen warden toegepastdan kunnen de wear algemene bepalingen ult de Apv 

worden gebrulkt zoals het verbod op samenscholing (2:1) en hInderlijk gedrag op of aan de weg (247). Aileen bj arlikel 2:1 
heeft de polite een bevelsbevoegdheld. 
BIJ speclfieke strafbare felten, zoals bedrelgingen en beledigingen, wordt zo veal mogelijk in overieg met het OM gehandeld, 

Aanhouding on verbalisering zal plaatsvInden op grand van het betreffende overtreden - wetsartkel, zonder dat eerst wordt 
gevorderd of bevolen. 

Indian de polite wordt belemmerd In het kader van haar regullere taakultvoering ken op grond van artike1184 van het 
Wetboek van strafrecht In comblnatle met artikel 2 Polltiewet warden aangehouden en gaverballseerd. 

Mr. G. Th. Hofstee, 
hoofdofficler 



Too to passen wetsartikelen ten behoove van de strafrechtellIke handhavina van de rechtsorde 
bit demonstratles  

Apv Den Haag (versie 104-2009) 
Mike/ 2:1 
SamenscholIng en origereoekiheden  
1. Het Is verboden op de weg deal to nemen aan eon samenscholing, onnodig op to dringen of door ultdagend gedrag 
aanleldIng to geven tot wanordeljkheden. 
2. Eenleder, cite op de weg aanwezig Is bij enlg voorval waardoor er wanordelikheden ontstaan of drelgen to ontstaan, of blj 
een tot toeloop van publiek aanleldIng gevende gebeurtenls waardoor er wanordelljtherlen ontstaan of drelgen to ontstaan, 
don wel zIch bevindt In of aanwezig Is bg een samenscholing, is verplIcht op een daartoe strekkend bevel van een 
ambtenaar van politie zljn weg to vervolgen of zich In de door hem aangewezen richting to verwijderen. 
1 Het is verboden om, wanneer een voorval, gebeurtenis of semen scholing als bedoeld In het . 
tweede lid plaatsvhdt, tezamen met anderen zich In de ridding daarvan to begaven ale daarbij voorwerpen warden 
medegevoerd, die plegen to worden gebrulkt of geschlkt zlJn om to worden gebruld blj wanordellJkheden, zoals een kettlng, 
knuppel, helm of blvalcmuts. 
4. Het Is verboden zich to begeven of to bevinden op terrelnen, wegen of weggedeelten 
die door of vanwege het bevoegd gezag In het belong van de openbare vellIgheld of ter voorkoming van wanordelpheden 
zljn afgezel. 
5. De burgemeester ken ontheffing verlenen van het In het derde lid gestelde verbod. 
8. Het bepaalde in de voorgaande laden geldt nlet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstlge on 
levensbeschouvrekke samenkomsten ale bedoeld in de Wet openbare manIfestaties. 

14/11kel 2:3 
ei nlsgevino betogingenmivde e on 	bare plaatsen 

1. Degene die het voomemen heeft op een openbare pleats, ale bedoeld In artikel 1 Wet openbare manifestaties, een 
betoging of vergaderIng to houden, ale bedoeld In de artikekm 3 en 4 Wet openbare manlfestaties, moat v66r de openbare 
aankondlgIng van deze vergadering of betoging on tenmInste 4 x 24 uur voordat deze zat worden gehouden, de 

burgemeester hlervan schaftelijk lads geven. 
2 Indien aand of omvang van de betogIng of vergadering zulks rechtvaardigen, kan de burgemeester de termljn van 4 x 24 
uur bekorten. 
a De kennlagevIng moat tenmlnste bevatten: 
a naarn, adres en telefoonnummer (en zo mogellik) faxnummer en eoalladres van de organlsator en kennlsgever van de 
vergadering of betoging; 
b. doel van de vergadering of befogIng; 
c, datum waarop de vergadering of betoging wordt gehouden en het bJdstip van aanvang en beelndiging; 
d. de pleats en, voorzover van toepassIng, de gewenste route en de plaats van beRndigIng; 
e, het aantal to venvachten deelnemers en de wlize van samenstelling van de vergadering of betoging; 
f. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de vergadering of betoging; 
g. door de organIsatle zelf to nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de vergadering of betoging to bevorderen, 
4, Op de kennlsgeving wordt door het Reglokorps Pointe Den Haagde datum en het 11jdetip van Inievering vermeld en elan 
kople daarvan wordt terstond overhandlgd of toegezonden aan degene, die de kennIsgevIn,g been gedaan. 
5.7.o =genii( na mondeling overleg met degene, die de kennIsgeving heeft gedaan, wordt hem zo spoedig mogelljk 
schrifbelijk tie volgende stukken toegezonden: 
a. de algemene voorschrlften van de burgemeester op grand van de wet; 
b, eventuate met de organlsalor gemaalde afspraken over een ordeirjlr verloop en oventuele door de burgemeester gestelde 

voorschrlften of bepericingen. 

Mike/ 2:47 
Hinderllflnedrago[Lw1.,in de we 
1. Het Is verboden: 
a. op of aan de weg to kilmmen of Ach to bevinden op eon beeld, monument overkapping, constructle, openbare 
tolletgelegen held, voertuig, hekhelning of ander° afsluiling, verkeersmeubllalr en daarvoor nlet bestemd straatmeubllalr; 
b. zich op of aan de weg of in een voor het publiek toegan kelp bouwwerk op enigerlel Mize de Gado to verstoren, personen 
lastlg to vallen of te vechten. 
2. Het verbod geldt nlet voorzover In het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door arlikel 424, 4261* of 431 van het 
Wetboek van Strafrecht of arlikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. 

Wet openbare manifestatles 

§ II. Sepalingen voor openbare plaatsen 

Art. 5 



1. De burgemeester kan near aanfeldIng van een kennisgeving voorschriften en beperkingen stellen of een verbod geven. 
2. Een verbod kan slechts worden gegeven Indian: 
El:  de vereiste kennisgeving Met tIjdig Is gedaan; 
b, de vereiste gegeirehs niet talg zijriversttekt 
c. een van de In artikel 2 genoemde belangen dat vordert. 
3, Een voorschrfft, beperking of verbod kan goon betrekkIng hebben op de Inhoud van hgjeen wordt beleden, 
onderscheldenlijk van de to openbaren gedachten of gevoelens, 
4. Beschlkkingen els bedoeld In het aerate lid warden zo spoedlg mogelljk bekendgemaakt can degene die de kennIsgeving 
heeft gedaan. 

Att 6 
De burgemeester Ran tijdens een samenkomst tot het belqden van godsdlenst of levensavertulging, vergadering of betoging 
aanwipingen geven, die degenen die doze houden of daaraan deelnemen In achtmoeten nemen. 

§11. Bepalingen voor openbare plaatsen 
Art.,1 
De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belljden van godsclienst of levensovertulging, vergadering of 
betoging houden of daaraan deelnemen opdrachtgeven daze terstond to beOindigen en uiteen to gaan, Indian: 
a, de vereiste kennIsgeving nlet Is gedaan, of een verbod Is gegeven; 
b. in end wordt gehandekl met een voorschrift, beperking of aanwljzfng; 
C. eon van de In ado' 2 genoemde betangen dat vorderE 

§ V. Strafbepalingen 
Art. 11 
1. Met heohtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorle wordt gestraft: 
a. het houden van of deelnemen aan eon samenkomst tot het beliJden van godsdienst of levensovertulging, vergadering of 

betoging waarvoor de vereiste kenntsgeving niet Is gedaan of waarvoor een verbod Is gegeven; 
b. handelen In staid met een voorschrlft of beperking als bedoefd in arlikel 6, eerste lid, met een aanwljzing els bedoeld in 

artikel 6 en artikel 9. tweede Ild, of met een opdracht als bedoeld In arlikel 7 artikel 8, eerste lid,  en artikel 9. derde lid. 
2. De feiten 4n overkedIngen. 

Gemeentewet 

Mel III, De bevoegdheld van het gemeentebestuur 
Hoofdstuk XI. De bevoegdheld van de burgemeester 

Art 175 
tin gavel van oproerige bewegIng, van enders emstige wanordelikheden of van rampen, dan wet van ernstige vrees voor 
het ontstaan daarvan, Is de burgemeester bevoegd alle bevalen to geven die hij for handhaving van de openbare orde of for 
beperking van gevaar nodig acht paarbij kan van andere dan bg de Grondwet gestelde voorschriften warden afgeweken. 
Z De burgemeester bat tot maatregefen van gewefd niet overgaan dan na het doen van de nodige waarschuwtng. 

Art. 176 
1. Wanneer een omstandigheld els bedoeld In arne1178, eerste lid, zloh voordoet, ken de burgemeester aigemeen 
verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. DaarblJ 
kan van andere dan N de Grondwet gesteide voorschriften warden afgeweken. Hij maakt daze voorschriften bekend op een 
door hem to bepalen wgze. 
2. be burgemeester brengt de voorschrlften zo spoeclig mogelijk for kennis van de read, van de commIssarls van de Koning 
en van de Older van Justitie, hoofd van het arrondissementsparket 
3. De voorschriften vervalien, indien 4 Met door de read in zlJn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentiefilst door 
moor dan de heift van het aantal zitting hebbende laden is bezocht, worden bekrachligd. 
4. Indian de read de voorschriften niet bekrachtigt, kan de burgemeester binnen vlerentwIntig uren admIntsbefief beroep 
instellen blj de commIssarls van de 'coning. Doze beslist binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermljn en de 
behandeling van het administratief beroep billven de voorschrlften van kracht. 
6. Hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wet bestuursreoht zIjn nlet van toepassing op het admInistratief beroep, 
bedoeld In het vlerde lid. 
6, De commIssaris kan de working van de voorschriften opschorten zolang 4 Met bekrachtigd zip.  Het opschorten stult 
onmiddellijk de welting van de voorschriften. 
7. Zodra eon omstandigheld els bedoeld in arb'ke1176, eerste lid, zich niet longer voordoet, trekt de burgemeester de 
voorschriften in. Het tweeds lid Is van overeenkomstige toepassing. 
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