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Geachte heer/mevrouw Beek,
Op 16 juli 2020 heb ik uw Wob-verzoek ontvangen met betrekking tot de verboden
demonstratie van "Viruswaanzin" op het Malieveld te Den Haag op 21 juni 2020.
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Bij brief van 27 juli 2020 is de ontvangst bevestigd van uw Wob-verzoek. Ook is de
beslissing op grond van artikel 6 lid 2 van de Wob verdaagd.
Bij brief van 11 september ( ontvangen op 14 september) heeft u de politie in gebreke
gesteld voor het niet tijdig nemen van een beslissing op uw Wob-verzoek.
Helaas is de beslissing op uw Wob-verzoek niet genomen binnen de daarvoor gestelde
termijn. Ik bied u hiervoor mijn excuses aan. In het navolgende zal alsnog worden
ingegaan op het door u ingediende Wob-verzoek.

Uw verzoek
Met betrekking tot de verboden demonstratie van "Viruswaanzin" op het Malieveld te
Den Haag op 21 juni 2020 heeft u op grond van de Wob om de volgende documenten
verzocht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluaties;
Journaals;
Verslagen;
( de-)Briefings;
Processen-verbaal van bevindingen;
lntranetberichten;
Alle vormen van communicatie van en aan de eenheidschef en
districtscommandant (waaronder e-mails, Whatsappberichten, sms-berichten
en Signal-berichten ).

Voor de gevraagde documenten hanteert u als tijdvak de periode 20 juni 2020 tot en
met 1 juli 2020.
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Afloopbrief d.d. 22 juni 2020;
Verslag lokale driehoek Den Haag d.d. 22 juni 2020;
Verslagen SGBO;
Journalen SGBO;
Logboek SGBO;
Whatsapp-berichten lokale driehoek Den Haag en SGBO;
lntranetberichten;
Processen-verbaal van bevindingen.

Systematiek van de beoordeling
Op uw verzoek is een aantal wettelijke weigeringsgronden van toepassing. In het
navolgende treft u eerst een opsomming aan van de relevante weigeringsgronden.
Vervolgens zal per document, dan wel per documentsoort, worden aangegeven welke
weigeringsgrond van toepassing is. Indien sprake is van verschillende
weigeringsgronden, zal dit aan de hand van handgeschreven aanduidingen worden
gespecificeerd.

Weigeringsgronden:
De volgende weigeringsgronden zijn van toepassing:
Artikel 10 lid 2 sub c Wob: het belang van opsporing en vervolging weegt zwaarder dan
het belang van openbaarmaking. Een beroep op deze weigeringsgrond wordt
aangeduid met "c".
In het verlengde van artikel 10 lid 2 sub c Wob bevat artikel 365 van het Wetboek van
Strafvordering een bijzondere en uitputtende regeling voor openbaarmaking, die aan de
Wob derogeert. Het artikel geeft een exclusieve bevoegdheid aan de voorzitter van de
strafkamer om een afschrift van de in dat artikel vermelde, tot het strafdossier
behorende stukken aan derden te verstrekken. Van andere tot het strafdossier
behorende stukken wordt, gelet op die uitputtende regeling, geen afschrift of uittreksel
verstrekt.
Artikel 10 lid 2 sub d Wob: het verstrekken van informatie ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Het belang
van inspectie, controle en toezicht is relevant voor de werkwijze van de politie en voor
het informatieniveau van de politie. De op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob
onleesbaar gemaakte informatie geeft inzicht in tactieken en technieken van de politie.
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Daarnaast worden gegevens onleesbaar gemaakt die inzicht bieden in de wijze waarop
de politie informatie vergaart. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate
informatiepositie van de politie kunnen schaden en daarmee toekomstig optreden van
de politie kunnen bemoeilijken. In dit kader wordt verwezen naar AB RvS 11 april 2007
(ECLl:NL:RVS:2007:BA2668), ABRvS 30 december 2009 (ECLl:NL:RVS:2009:BK7991)
en ABRvS 17 november 2010 (ECLl:NL:RVS:BO4235). Daar waar informatie over de
werkwijze en het optreden van de politie onleesbaar is gemaakt omdat het belang van
inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking,
treft u de aanduiding "d" aan.
Artikel 10 lid 2 sub e Wob: het verstrekken van informatie ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Namen,
handtekeningen, kledingnummers, (e-mail)adressen, telefoonnummers en overige
persoonsgegevens van zowel politieambtenaren als overige personen, met uitzondering
van de namen van publieke personen zijn op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob
onleesbaar gemaakt. Hiervoor wordt de aanduiding "e" gebruikt. Het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van
openbaarmaking. Voor zover het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren
kan slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van de
persoonlijke levenssfeer. In beginsel kan ten aanzien van zodanig functioneren geen
beroep worden gedaan op artikel 10 lid 2 sub e Wob, maar dit ligt anders indien het om
openbaar maken van namen van ambtenaren gaat. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan
zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten, zie ABRvS 18 juli 2007
(ECLl:NL:RVS:2007:BA9807), tenzij sprake is van een functionaris die zichzelf reeds uit
hoofde van de functie in de openbaarheid presenteert, zoals bijvoorbeeld een
burgemeester of een persrechter. Voor wat betreft de bereikbaarheid van een
bestuursorgaan als zodanig komt aan een doorkiesnummer een ondergeschikte
betekenis toe. In dit kader wordt verwezen naar voornoemde uitspraken.
Op grond van artikel 11 lid 1 Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen (aanduiding: "11").
Indien sprake is van gegevens die als politiegegevens moeten worden aangemerkt
geldt het volgende. Volgens artikel 1 onder a van de Wet politiegegevens (Wpg) is een
politiegegeven elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de
politietaak wordt verwerkt. Bij de beoordeling of gegevens als politiegegevens dienen te
worden aangemerkt, is onder meer bepalend of die gegevens een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. De Wpg staat openbaarmaking van
politiegegevens niet toe en wijkt in die zin af van het bepaalde in de Wob.
Sporadisch bevatten de documenten informatie die buiten de reikwijdte van het Wobverzoek valt, omdat het bijvoorbeeld een andere bestuurlijke aangelegenheid betreft,
bijvoorbeeld een andere demonstratie. Dit wordt aangeduid met "br''.
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De aan de lokale driehoek Den Haag ter hand gestelde afloopbrief d.d. 22 juni 2020
wordt verstrekt met uitzondering van een telefoonnummer en namen van niet publieke
personen. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Daarnaast is op grond van artikel 10 lid
2 sub d Wob een passage onleesbaar gemaakt die betrekking heeft op de operationele
werkwijze van de politie.

Ad verslag lokale driehoek Oen Haag
Voor zover het verslag van de lokale driehoek Den Haag d.d. 22 juni 2020 betrekking
heeft op de demonstratie van Viruswaanzin wordt dit verstrekt. Op grond van artikel 10
lid 2 sub e Wob zijn namen van niet publieke personen onleesbaar gemaakt. De overige
onleesbaar gemaakte passages hebben geen betrekking op de demonstratie en vallen
derhalve buiten de reikwijdte van uw verzoek.

Ad verslagen SGBO
De verslagen SGBO worden verstrekt, waarbij namen onleesbaar zijn gemaakt op
grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob. Daarnaast zijn gegevens op grond van artikel 10
lid 2 sub d Wob onleesbaar gemaakt die betrekking hebben op de informatiepositie en
de technieken en tactieken van de politie, alsmede op grond van artikel 11 Wob.

Ad Journalen SGBO
Bij politie Den Haag berusten journalen die het verloop van de demonstratie weergeven.
Deze journalen bevatten gegevens die op grond van de artikelen 10 lid 2 sub d, 10 lid 2
sub een 11 lid 1 Wob niet openbaar kunnen worden gemaakt wegens respectievelijk
het belang van het beschermen van de informatiepositie en de technieken en tactieken
van de politie, het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het
feit dat de gegevens persoonlijke beleidsopvattingen.
Voor zover de journalen gegevens bevatten die niet vallen onder een weigeringsgrond
van de Wob en evenmin vallen onder de derogerende werking van artikel 365 WvSv of
de Wpg, worden deze in samengevatte vorm openbaar gemaakt via de verslagen
SGBO, de Whatsappberichten en het logboek. De journalen SGBO worden derhalve
niet afzonderlijk (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.

Ad Logboek SGBO
Het logboek SGBO wordt openbaar gemaakt, waarbij gegevens en afbeeldingen op
grond van de artikelen 10 lid 2 sub c, 10 lid 2 sub d, 10 lid 2 sub e en 11 lid 1 van de
Wob onleesbaar zijn gemaakt.
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Ad Whatsapp berichten driehoek en SGBO
De Whatsapp berichten worden verstrekt zonder daarin opgenomen telefoonnummers
en namen van niet publieke personen. Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt op
grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob. Daarnaast zijn gegevens die betrekking hebben op
de informatiepositie en de technieken en de tactieken van de politie onleesbaar
gemaakt op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wob. Ten slotte zijn gegevens met
betrekking tot persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt op grond van artikel
11 Wob.

Ad intranetberichten
lntranetberichten die betrekking hebben op de demonstratie worden verstrekt met
uitzondering van namen, e-mailadressen en telefoonnummers.

Ad processen-verbaal van bevindingen
Tijdens de demonstratie is een groot aantal aanhoudingen verricht. Voor zover in het
kader van deze aanhoudingen processen-verbaal van bevindingen zijn opgemaakt,
worden deze niet openbaar gemaakt. De bijzondere openbaarmakingregeling van
artikel 365 Wetboek van Strafvordering staat geen openbaarmaking aan een ieder toe
van stukken die onderdeel uitmaken van een strafdossier. Voor zover processenverbaal geen onderdeel uitmaken van een strafdossier, worden deze geweigerd op
grond van artikel 10 lid 2 sub c Wob. Het belang van opsporing en vervolging weegt
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. De in de processen-verbaal vermelde
persoonsgegevens vallen onder de Wpg en komen om die reden niet voor
openbaarmaking aan ieder in aanmerking, nu de Wpg derogeert aan de Wob.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
De korpschef van politie, namens deze,
de politiechef van Den Haag,
namens deze,

stafjurist
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Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit
besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de
korpschef van politie en te worden ingediend bij Politie Den Haag / Eenheidsstaf /
Juridische Zaken, postbus 264, 2501 CG Den Haag.
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Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres,
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de
gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden verstrekt, indien
het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.
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Geachte leden,

Voor zondag 21 juni 2020 had een organisatie genaamd Viruswaarzin aangekondigd een
demonstratie te willen houden in de gemeente Den Haag op het Malieveld.
In de aanloop van deze demonstratie heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,
zijnde de burgemeester van Den Haag deze demonstratie verboden. Dit werd op vrijdagmiddag
bekrachtigd door de voorzieningenrechter.
SGBO
Voor de afhandeling van deze demonstratie werd een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
(SGBO) ingericht. Dit SGBO werd voorgezeten door de Algemeen Commandant
_,,
onder verantwoordelijkheid van de Eenheidschef P. van Musscher. De Algemeen Commandant
was verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Daartoe
voorzag zij de driehoek van de informatie die noodzakelijk was om het beleid te kunnen bepalen en
de strategische beslissingen te kunnen nemen.

e

Verloop maatregelen
De staf GBO is eerder operationeel geworden in verband met het feit dat meerdere kleine groepjes
zich in en rondom het Malieveld begaven. Rond een uur of 12 werd bekend dat een grote groep
harde kern voetbalsupporters naar Den Haag zou komen.
Rond 12:00 uur vond er een sitdown plaats naast het Malieveld van ongeveer 200 mensen.
Rond 12:40 uur vond er een opschaling plaats vanuit andere politie-eenheden. Rond 13:15 uur
werden op het Malieveld vuurwerk en rookbommen afgestoken en richting politieambtenaren
gegooid. Het aanwezige politiepersoneel heeft zich toen terug getrokken van het Malieveld.
Omstreeks 14:15 uur trok een grote groep harde kern voetbalsupporters (circa 400 man) richting
het centraal station met als doel de binnenstad van Den Haag te bereiken.

De groep is teruggedreven naar het Malieveld en niet veel later trok een groep voetbalsupporters
naar de A 12 waar ze door het uitvoeren van charges weer richting het Malieveld werden gedreven.
Hierna keerde de rust enigszins terug en werd besloten de resterende groep op het Malieveld aan
te houden.
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Opsporing
Tijdens de maatregelen zijn er diverse aanhoudingen verricht onder andere ter zake van het niet
voldoen aan bevel of vordering, de WOM, belediging, vernieling en openlijk geweld. Het totale
aantal arrestanten is op dit moment rond de 400.
Verkeer
Tijdens de maatregelen hebben zich geen incidenten op verkeersgebied voorgedaan.
Afbouw maatregelen
De maatregelen vanuit de Staf GBO zijn vanaf 20.00 uur gefaseerd afgebouwd en voor zover nog
noodzakelijk overgedragen aan de staande organisatie.

Het hoofd Operatiën,

e.

VERSLAG lokale driehoek Den Haag van maandag 22 juni 2020

Aanwezig
Bestuur:
OM:
Politie:

1.

Remkes (vz),
Zwinkels,
Van Musscher,

(verslag)

Opening en mededelingen

br

De 'Afloopbrief maatregelen demo Viruswaanzin' wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter merkt op dat binnen de mogelijkheden die er waren naar behoren is opgetreden tegen
de relschoppers die aanwezig waren tijdens de demonstratie van Viruswaanzin. Hierdoor werd onder
meer voorkomen dat men richting het centrum kon trekken. De voorzitter verzoekt zijn dank aan de
politiemedewerkers over te brengen. Zwinkels sluit zich hierbij aan.
Van Musscher geeft aan dat er zo'n 4000 demonstranten naar het Malieveld zijn gekomen. Dit terwijl
de demonstratie was verboden en dit verbod ook door de rechter was bekrachtigd. De
politiemedewerkers hadden de opdracht om terughoudend en verbindend op te treden. De
demonstranten kregen, na de alsnog verleende toestemming, de ruimte om hun geluid te laten horen.
De demonstranten hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Na afloop van de demonstratie ging
men niet weg, ook niet na diverse vorderingen hiertoe. Daarop heeft de politie aanhoudingen verricht.
Er zijn vervolgens ca. 400 demonstranten aangehouden.
Tussen de demonstranten bevonden zich ook hooligans. Deze groep trok richting het centraal station
met als doel de binnenstad te bereiken en zocht de confrontatie met de politie. De politie heeft daarop
ingegrepen; er zijn 25 relschoppers aangehouden.
Tijdens de actie is een politie-collega licht gewond geraakt. Er is geen noemenswaardig letsel bij de
demonstranten bekend.
Zwinkels geeft aan dat de aangehouden demonstranten een strafbeschikking opgelegd hebben
gekregen en dat wordt getracht de relschoppers vast te houden tot de supersnelrechtzitting. De
voetbalofficier is betrokken; zo wordt onder meer nagegaan of er verdachten zijn met een
stadionverbod.
- laat weten dat een raadsmededeling wordt voorbereid.

Sr

2.
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Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM

e.

AS
AC:
9:15 uur contact gehad met Remkes, samenkomst valt onder verboden demonstratie, actie vorderen
en aanhouden.
BM is het eens met de lijn dat we individuele bloemenleggers dogen.
HIN:

d

Westland in verzet » vroeg in OH zijn 7 at's gemaakt.
Zit nu een club van ongeveer 20 mensen op de verschillende bankjes

d
Bloemen en pamfletten neergelegd op diverse plekken in OH.
HOHA:

Er lopen personen met een megafoon rond
HHN:

Vanuit de voetbal nog__.,.g
e
-=..e,:;.;nc.;..;;:.b.;;.
e;.;;,
ric;;.;t:.;;e.;.;
n

d

_
1

----------------------

Reden hiervan is nog onbekend.

HCOM:

De gemeente heeft er een tweet uitgedaan over het verbod op demonstreren in OH en dat
alternatieven niet zijn toegestaan.
Politie heeft getweet dat er reeds aanhoudingen zijn gedaan.
Momenteel enkele vragen vanuit de media.
HBB:

ol
Gisteravond nog berichten dat::::::::::::::::::::ook zouden gaan demonstreren. Verbod
is uitgelegd en dit zullen ze intern communiceren.
Vanuit stadscentrum en de Jan Hen toename drukte in de stad snel duidelijk.
HMOB:

NS kijkt uit naar vervoersbewegingen richting OH. De snelweg wordt ook gemonitord.
1/2

CA

AC:

1)
2)
3)

Communicatie lijn: blijven communiceren over verbod op demonstratie
Politiek
,
___,
Hoe omgaan met spontane demo's(kleine).

......,

Demo van virusvrij met als doel tegen 1,5 meter op Malieveld is verboden.
Aanspreken >> vorderen >> aanhouden.
Terug sturen aan de grens van de stad.

,,

d

-----Volgend overleg 11 :45 uur-----
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Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

Ac:

12 uur: BM akkoord voor noodbevel.
HIN:

-

Voetbalsupporters in groepjes in de stad. Willen om 13 uur een statement maken met 1000 man.
Wordt uitgelopen. Zijn niet in clubkleuren (1 team - 1 taak)
Verder relatief rustig wel bekende snuitjes
----i_\S uitgesproken (live streamen) Hij heeft zelf gezegd dat hij er is om te komen demonstreren.
__Jis ook in de stad gezien.

':-i

U\

HOPS:
Dreigingen besproken. HOPS en HIN stemmen af.
HOHA:
in groep van 10 pers.

-

e.

wordt aangehouden.

e.

::::::J is ook gesignaleerd
Marechaussee is ook in omgeving malieveld. Verder rustig+/- 100 pers.

cl

HHN:
Supporters verzamelen zich bij Utrecht en willen naar OH. VBE zit erop. Ze weten dat ze niet naar
OH mogen.
1 at met samoerai zwaard aangehouden.
Ook boeren op het Binnenhof.
HBB:
Verschillende beveiliging maatregelen(objecten)
12 uur gaan 50 personen bloemen leggen bij het stadhuis.

-Volgend overleg 12.30 uur -
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Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBS
HHN

ces

HCOM
AS

HIN:

d

________________. Door collega's niet meer aangetroffen.
Utrechtsup. Van de weggehaald (4 auto's)
Andere voetbalsup. Op het Plein.
Malieveld 200 man in een sit down actie. Geven nog geen gehoord om weg te gaan.
Er wandelen verschillende mensen naar het Plein.
Oproep vanuit achterban=:J te verzamelen op Plein 1813 en dan naar het HB te gaan waat
==i momenteel zit.
Verschillende clubjes mensen op het Malieveld.
Binnenhof verzamelde gele hesjes zich. Aangesproken en zijn weer weg.

e

e,

HOHA:
Het is onrustig op het Malieveld
Binnenhof is inmiddels afgezet
Stadhuis in de reguliere bezetting weggezet. 15/20 mensen bij het stadhuis voor het neerleggen van
bloemen.
HCOM:
Het leeft er worden veel vragen gesteld vanuit de media
HOPS:
DKDB in kennis gesteld.
AC: prioriteiten liggen momenteel op:
Malieveld
Het plein(supporters en ADO)
Voetbalsupporters algemeen.
Plein 1813 monitoren.
Het Binnenhof en stadhuis zijn georganiseerd en ligt onze focus momenteel niet op.
HHN: _,,__

~__.___..__

~~......a'---'--·

HOPS loopt dit uit.

--Volgend overleg 13.30 uur 1/2

2/2

SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

e

AC:
Bijstand vanuit Noord Holland en R'dam.
Focus Malieveld
HIN:
Diverse clubs aanwezig willen geweldloos aanwezig zijn.
1 spreker tussen de supporters
ADO - Feyenoord in de lead. De rest is aanwezig
Rond de 4000 aanwezigen waarvan rond de 300 supporters.
HOHA:
Sfeer is grimmig

HHN:
Vuurwerk en rookbommen tussen de demonstranten
Aantallen groeit nog steeds.
__ _.! organiseert dit en is aanspreekpunt. Wel steeds minder goed aanspreekbaar.

e.

AC:

4000 + harde kern aanwezig
Twee opties
Uitwerken plan voorkomen de stad in te gaan.
Overleg BM
Routes Binnenstad afzetten
Overleg organisatie
Dit ook voor de veiligheid van collega's.
HOHA en HHN werken dit plan uit.
HOPS: graag aanhoudingen doorgeven.
• ziet dat er voetbalsupporters hun gezicht geheel gaan bedekken. Indien mogelijk supporters scheiden
van regulieren demonstranten.

-Volgend overleg 14.30
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

AC:
Beeldvorming over stavaza

HIN:
Ernstige ongeregeldheden, aantal aanhoudingen
ME heeft charges uitgevoerd
Groep slinkt iets, staan nu weer op het Malieveld.
Niks vanaf buitenaf.

d

HOHA:
Insluiten en aanhouden op Malieveld. Betreft groep van ongeveer 60 man.
Tekst drone inzetten voor overige deelnemers.

AC:
Aanhouden op 141SR Malieveld(inboxen)
Binckhorst aanhouden op aanwijzing.
HHN:
Harde kern nog steeds aanwezig(geen andere groepen)
HOPS:
4 civiele bussen voor vervoer.

-Volgend overleg 16.00 uur -
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig

AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

e

AC:
Beeldvorming over stavaza

HIN:
Versnippert beeld nog steeds onrustig.
Kat en muisspel
De georganiseerdheid is er af.
Veel supporters zijn weg>>----------------,

d

HOHA:
20 man aanhouden bij Pannenkoekenhuis.
Malieveld schonen en wegdrijven

HCOM:
Repareren van beelden omver spuiten van oudere man.

cl

HIN:
AC:
Aanhouden van groep veroorzakers
Malieveld schonen ·
-Volgend overleg 17.00 uur -
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Virus waanzin

Onderwerp

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

e
·.

··~

'

AC:
Beeldvorming over stavaza
HIN:
21 arrestanten gemaakt tot nu toe. Los van de groep die nu nog op het Malieveld staat.
Aantal mensen voor de deur van het HB.

d
d

Kleine groepjes ADO inde stad aanwezig » nog weinig van terug te koppelen.

HOHA:
Bussen ter plaatse voor vervoer arrestanten. Extra vordering en dan aanhouden.

d

HHN:

HBB:

d

KMAR is op rust
Binnenhof afschalen
HMOB:
Beperkingen snelweg A 12 eraf. De Bosbrug blijft dicht.

d

HOPS:

AC:
Morgen recherche team om de vastgelegde(foto) strafbare feiten op te pakken.

-Volgend overleg 18.00 uur --
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

AC:
Beeldvorming over stavaza
HIN:
Ongeregeldheden in DH is landelijk nieuws
Bron meld dat het vooral om voetbalsupporters gaat.

d

1

Doelgroep jeugd uit de binnenstad aanwezig op scooters steken vuurwerk af en zijn vervelend.
Demo op het Plein >> vorderen zich te verwijderen anders aangehouden.
t= bus met arrestanten naar het HB.
HOHA:
Inladen van de arrestanten gaat langzaam.
Het Plein >> als ze niet weggaan na de vordering dan worden ze aangehouden(20 extra
arrestanten)
Minderjarige wordt zorgmelding voor opgemaakt.
Mensen met kinderen worden ertussenuit gehaald.
HCOM:
Communiceren dat kinderen zullen aan het zorgkader worden overgedragen.
Veel vragen over gewonden collega's.
Ons optreden wordt netjes weggezet door de media
HHN:
-

bndersteund op het Malieveld
1 x at belediging
Voetbaleenheid ziet geen supporters meer in de stad

d

HOPS:
Veel arrestanten zonder ID. afvoeren arrestanten gaat niet snel.
HMOB:
Graag lijnen strak houden i.v.m. informatie.
HON:
Contact gehad met A'dam - collega heeft gelukkig geen ernstig letsel en is inmiddels weer naar
huis.
-Volgend overleg 19.00 uur -

1/2

SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBS
HHN

n

ces

HCOM
AS

HIN:

e.

Rust is wedergekeerd er staan nog wel mensen op het Malieveld.
Overlas gevende jongeren zijn weg
:::::J is vrij en loopt in de Herenstraat
HOHA:
Staan er nog 200 op het Malieveld.

HOPS:
Bellen met ARAF hoeveel er nu binnen zijn.
Rond de 75 A T's binnen.
Aankomst bureau verplaatst naar JAT bus.
HCOM:

-----------

Veel vragen over de filmpjes.
een klap krijgen.
Intranet bericht aan het maken.
BM wil voor 20 uur een bericht in media brengen.
HMOB:
Statisch afbouwen. Verder nog
HHN:

d

en oudere man en bloemen meisje die

d

------

Paar doelgroepen weggestuurd. Verder geen bijzonderheden.
HBS:
Binnenhof is vrijgegeven. In omgeving gesurveilleerd
AC:
Voor 20 uur nog even de aantallen inventariseren.
Beelden drone voor onderzoek.

//

-Volgend overleg 20.00 uur -
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig

AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBB
HHN
CCB
HCOM
AS

j

3

1

HIN:
+/- 40 mensen nog op het Malieveld

HOHA:

-----

______ ,nog t~laatse.
Alles in de bus met
erbij en naar het

HB.

HOPS:

AC:

d

Als het past om iedereen in de bus te krijgen me(] erbij. Alles in een keer in de bus en
verplaatsen. Dan afschalen daar waar nodig.
Mondkapjes aanbieden.

HON:
Check nog even wie nog niet heeft gegeten ... Er is nog voldoende.

--Volgend overleg 21.00 uur -
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SGBO Demo Virus waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Aanwezig
AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBS
HHN

Virus waanzin

E
f

M

e

L

ces

HCOM
AS

HIN:
Bussen aan het HB
Verder geen bijzonderheden alles rustig in de stad.
HOPS:
309 arrestanten aangehouden voorgeleid en gehoord.
41 arrestanten op de lijst
3 bussen nog vol
Ruim over de 400 arrestanten
Er zitten veel minderjarige bij.

HCOM:
Medewerker Volkskrant in de cirkel en die is ook gevorderd en aangehouden. Vervelend bericht in
de krant. Toen bekend werd dat hi van de pers was is hij heengezonden.

d

HOHA:
nog in en rondom HB. Worden z.s.m. afgelost.
AC:
Alle eenheden kunnen afschalen buiten de ARAF.
Check even of de aflos goed is geregeld. Eerst aflos dan pas naar huis.

--volgend overleg 22 uur--

1/2

SGBO Demo Viru s waanzin

21-06-2020
Onderwerp

Virus waanzin

Aanwezig

AC
HOHA
HIN
HOPS
HON
HMOB
HBS
HHN

I

______

_,

e

ces

HCOM
AS
AC:
Sectorhoofden in stelling gebracht via de eenheid chef m.b.t. bijstand ARAF vanuit de districten
Rondje langs de knoppen, evaluatie inzet
Algemeen..,aoed aevoel over de inzet,__Oo.k aoede,,,r;eactiesjo d~J]]edia,_e.o llao.,.de kornschef,

i,,_\__!

_

J

ei
l~

staat nog klaar om te helpen m.b.t. beelden en opsporing
Intranet staat veiligstellen camera beelden(body camp)
Zorgen om grote aantallen die op de been zijn gebracht zonder enige organisatie. Vandaag waren
dat er 4000.
Analyse m.b.t. inschatting deelnemers
Evaluatiemoment plannen om de twee demonstraties te bespreken.

-Einde inzet---
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SGBO 21-06-2020 Virus Waanzin
HOPS - Informatie document opsporing
HOPS:
Ambtelijk secretaris:
Commadant ARAF:
Teamleider ARAF:
OVJ:

M!WIIN19

Omschrijving

Afhandeling
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Meerdere voetbalsupporters hebben zich verzameld
bij de Meern.
Omstreeks 13:00 vormde zich een grote groep op het
Malieveld. In overleg met burgemeester werd
toegestaan om ze tot 13:30 de tijd. Echter werd later
besloten om niet direct in te grijpen, gezien de grote
hoeveelheid voetbalsupporters. Leden van diverse
voetbalclub, maar ADO En Feyenoord lijken de
leiding te hebben.
Verzoek vanuit ARAF of er matrixborden waren
geplaatst met de boodschap dat de demonstratie
verboden is. En tevens wanneer de organisaties op
de hoogte zijn gesteld.
Vooruitlopend op de meerdere aanhoudingen.
14:28 Akkoord van AC
1 tot het vervoer
zonder corona maatregelen. Openbare Orde
maatregel komt eerst. Daarbij komt dat zij zelf ook
geen afstand houden.
Massale aanhouding op artikel 11 WOM
Grote groot voetbalsupporters is in beweging
gekomen. Meerdere dienstvoertuigen zouden vernield
zijn, waaronder een politievoertuig bij de
poffertjeskraam. Ook zou men met stenen gegooid
hebben.

Vooruitblik op grote aanhoudingen met geweld:
Er moet dan een generieke geweldtoetsing komen,
waarbij de groepen die gezamenlijk werden
aangehouden als één geheel worden getoetst.
Arrestanten worden niet op middelengebruik getest,
tenzij overduidelijk is dat zij onder invloed zijn.
De eerste aanhoudingen worden gefaseerd heen
gezonden. Maar er blijven personen bij de uitgang
staan
J·
Grote groep op het malieveld dat weigert weg te
gaan. Besloten om hen in te boxen aan te houden. Na

Noodbevel afgegeven door gemeente. Supporters
kunnen binnen de gemeente Den Haag terug
gestuurd worden.

Op matrix borden stond enkel dat er 1,5 meter
afstand gehouden moest worden.
Persbericht vanuit communicatie (via!
j
gedeeld me1==::::1 . OVJ heeft de brieven vanuit de
gemeente gedeeld met =-=:J.

e

e

e,

Tijdens de ongeregeldheden zijn mogelijk arrestanten
ingevoerd op 184 SR. Afspraak met OM is dat voor
11 WOM geldt. Daarnaast geldt voor de venielingen
openlijke geweldpleging 141 SR
Van de stenengooiers zijn beelden. Deze moeten nog
gevorderd en veiliggesteld worden.
Contactpersoon voor de beelden:
1 061
Indien hier sprake van is dat heeft de ARAF hiervoor
een aparte HOVJ nodig.

Uitgevraagd of een surveillance auto kan kijken bij de
groep personen bij de uitgang van het HB.

e-1-11

het in boxen bleek dat de groep niet opnieuw was
gevorderd om weg te gaan. Hierop opnieuw de
vordering laten doen, voordat zij als AT werden
afgehandeld.
Vanwege de vele aanhoudingen extra rechercheurs
en HOVJ's geregeld bij de districten.
Commadanten CCB verantwoordelijk voor de PV's:
Afspraken ARAF:
Zoveel mogelijk wordt vanavond
afgehandeld.
Van de minderjarige worden de ouders
gebeld voordat ze heengezonden worden
Geen ID & niet uit progis. Handmatige check
progis en heenzenden.
141 SR blijven in IVS.
Dreiging op eigenaar busmaatschappij. Via telefoon

District zit er op.

mail en social media.
I kunnen ondersteunen bij het bekijken van
de beelden op herkenning. In het LJP staan ook al
enkele herkenningen.
Op intranet is een bericht geplaatst om beelden te
delen naar

t

cl

_

cl

Il

Overzicht arrestanten:
Stand ingevoerde arrestanten 21 :12 uur
41 arrestanten ingevoerd. Op het Malieveld werden er 309 voorgeleid en afgehandeld die een ID-handen.
Mensen zonder ID naar het HB vervoerd. 3 bussen zijn vervoerd naar het HB.
11/1/A WOM

9

27/1 WWM

1

131/1 SR (opruiing)

3

141/1 cq 350 SR (openlijke geweldpleging/ vernieling)

1

141 SR (openlijke geweldpleging)

12

184 SR (niet voldoen bevel vordering)

6

267 SR (belediging)

6

302 SR (zware mishandeling)

1

politie.nl heeft een totaal overzicht bijgehouden.

Volgende info al via de PACI verkregen:
Mogelijk twee interessante foto's m.b.t. de herkenning van een (NN) subject die een strafbaar feit
begaat.
Bron: https:/lwww.regio 15. nl/nieuws/lijst-weergave/23-demonstraties/31888-me-charges-bij-demonstratie-tegencoronamaatregelen

Bron: https:/lwww.omroepwest.nl/nieuws/4063771 /Rumoerig-einde-demonstratie-politie-gaat-over-op-arrestaties
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e
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Beltoon

e
Het SGBO is operationeel. Het
beeld is ongewijzigd. 1000 tot
2000 deelnemers. Contact met de

br
rverse emonstranten van morgen
geven aan vandaag te komen, nog
niet georganiseerd. Onder het mom,
zij mogen wel dus wij ook. Kortom
beeld rondom de demo is diffuus.
12:12 ✓/

Beef d os rustig. Ook in de stad.
Diverse demonstraties zijn al
begonnen. NS ziet geen grote
toestroom. Malieveld staan 20
demonstranten.
13:23 ✓/

b.-

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

f Il

0

<

driehoek DH
ohan. Michiel, Pau ...

Voor morgen is het beeld niet
veranderd. Op de website staat nog
steeds dat het evenement door gaat.
7000 geven aan dat ze komen. We
zijn met de organisatie in gesprek
om te melden dat het niet doorgaat.
Vanuit de voetbal en anderen zien we
oproepen om te gaan picknicken op
het Malieveld. Ook zien we oproepen
om wandeltochten te houden on
Den Haag. Verder zijn er flashmobs
aangekondigd en wordt veel gedeeld
om bloemen bij gemeente huizen
neer te leggen.
16:59 ✓/
21 JUNI 2020
1

eerste demonstranten op HET
Malieveld. Zijn gevorderd weg
te gaan. Na enige tijd hebben ze
daaraan voldaan maar zitten nu op
de laan R&G koekamp. Worden weer
gevorderd en dan aangehouden. Zijn
ongeveer 20
10:12 ✓/
Paul van Musscher (P )

Ja ok

10 13

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

driehoek DH
Johan, Michiel, Pau ...

Ze hadden borden met tekst bij zich
en dragen T shirts Virusvrij
10:14 ✓/
7 demonstranten aangehouden van
Westland in Verzet
10:28 ✓/

~>

Doorgestuurd

Pol.itie Den Haag eo on
Twitter
"Demonstranten #viruswaa ...
twjtter.corn

https://twitter.com/POL_DenHaag
/status/127 4621795916800000?s=

19

10:50 ✓/

Er worden op diverse plekken
waaronde het stadhuis bloemen
gele.gd ter nagedachtenis aan de
democratie.zolang dat om een enkele
persoon gaat, gedogen we dat.
Om 1200 uur zou een grote groep
van 50 man komen. Dat wordt niet
toegestaan. Al deze acties worden
gestreamd en maken dus wel deel uit
van de grote atie
11 :02 ✓/

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

1

driehoek DH
ohan. Michiel, ?au ...

e
Actueel Beeld Malieveld

11:40 ✓/

20 voetbal supporters onderweg
vanuit Utrecht. Noodbevel gegeven.
200 man sit down aan rand
Malieveld. Wordt nu bekeken hoe op
te treden
12:03 ✓/
Ook 30 man op binnenhof, die
worden nu ook gevorderd weg
te gaan. 1 x AT met zwaard en
megafoon

12:01 ✓/

Plan supporters os een geweldloze
actie met 1 000 man, waar en hoe
onbekend. Geweldloos tenzij politie
U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

•

drieho

DH
ohan, Michiel, Pau ..

a~ supp - J~NI
1 gewe ' oze
21
2020
actie met
------r __ ,aar en hoe
onbekend. Geweldloos tenzij politie
zich achterlijk gedraagt, volgens de
supporters zelf
12:1 o ✓/
Paul van Musscher (P )

//
Tijdstip supporters actie zou 1300
uur ZIJn
12:12 ✓/

d
12:13 ✓/

Worden nu porto's uitgedeeld en
flyers verspreid. Lijkt dus behoorlijk
georganiseerd. Er wordt nu
opgeroepen naar het HB te gaan ivm
aangehouding F - ; j Nog geen zicht
hoeveel daaraan meedoen
12:21 ✓/

I

Paul van Musscher (P. )

Heb jij voldoende richtlijn om te
kunnen handelen?
Kun je tijdig opschakelen om op te
schalen indien nodia?

1Î

')')

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

driehoek DH

e

Johan, Michiel, Pau ...

Tijdstip supporters actie zou 1300
uur zijn
12:12 ✓/

·j
Jill2:2~. '!~~Worden nu porto's uitgedeeld en
flyers verspreid. Lijkt dus behoorlijk
georganiseerd. Er wordt nu

opgeroepen n1,1~.TIB te gaan ivm
aangehoudinl .
Nog geen zicht
hoeveel daaraan meedoen
12:21 ✓/
Paul van Musscher (P )

Heb jij voldoende richtlijn om te
kunnen handelen?
Kun je tijdig opschakelen om op te
schalen indien nodig?
12

1

23

12:28 ✓/

Focus in de aanpak gaat liggen op
het Malieveld/ sit Down, de voetbal
supporters en het plein (waar het ook
druk is). De andere lokaties zijn rust v
V
of beheersbaar.
12:44
v.,

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

d

~ohan, Michiel, Pau ...

Focus in c 21 JUNI 2020 at liggen op
het Mafieverar sit uown, de voetbal
supporters en het plein (waar het ook
druk is). De andere lokaties zijn rustig
of beheersbaar.
12:44 ✓/
Deel Utrecht supporters van de
weggehaald en worden terug
gestuurd op basis van het Noodbevel
12:45 ✓/

alieveld Boorlaan

Situatie Malieveld

12:46 ✓/

Door BM besloten dat de
demonstranten tot 1330 mogen
demonstreren. Aantallen zijn
inf".Y."\i~rl.nl_~ rl.nrm'°'+"°'

.,...,..,..,..+

.nr:, ,-t,.._

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

driehoek DH
ohan, Michiel, ?au ...
-

Door BM l 21 JUNI 2020 je
demonstranten tot 1330 mogen
demonstreren. Aantallen zijn
inmiddels dermate groot en de
onduidelijk in de stad voor andere
parallelle acties vergroot het risico op
gelijktijdigheid dat dit op dit moment
de best optie is.
12:56 ✓/

:05✓/

Paul van Musscher (P. )

Mooi

13 06

Harde kern gooit nu rookbommen
in de demo. We gaan optreden, plan
wordt gemaakt om dat zorgvuldig te
doen. Ook veel vredelievende mensen
onder de demonstranten
13:22 ✓/
.Johan Remkes
Prima

13 23

Zojuist grote toestroom van ongeveer
100 harde kern supporters geweest
die van alle kanten aankwamen.
~
Daarna de rookbommen
13:24 v-,
U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

d

19:2C ~ ~· .it!

driehoek OH
Johan, Michiel, ?au ...
.
sfeer wor..21 JUNI 2020
.;-, nm1ger.
Ongeveer 4000 demonstranten
waarvan 400 voetbal
13:37 ✓/

Plan is voorkomen dat
demonstranten naar
kernwinkelgebied gaan. Goede
demonstranten krï en ele enheid

nderhalve
me
ge andhaafd.
Supporters hebben veel verdovende
middelen gebruikt
13:53 ✓/
Paul van Musscher (P. )

13:55 ✓/

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111
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driehoek DH
Johan, Michiel, Pau ...

Paul van Musscb 21 JUNI 2020
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Malieveld

13:55 ✓/

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

driehoek OH
ohan, Michiel, Pau ...

.r~;
'

. ,. t '

V .···r

,.

{'

Dit is de reden waarom we (nog)
niet hard optreden
13:58 ✓/

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

e

driehoek DH
ohan, Michiel, Pau ...
21 JUNI 2020

station

14:24 ✓/

Vermoedelijk via die kant naar het
centrum
14 2s

✓/

Groep is een paar honderd man groot
14:25 ✓/

Ook andere dan de harde kern loopt
nu achere de eerste groep aan
j
-~-ps,

......,..__~~..,,....,,,----

[5_;

1
142·-j

: Via station + grind + rookbommen
wordt nu opgetreden
14:31 ✓/

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

driehoek DH

e

Johan, Michiel, Pau ...

Via stati~ 21 :UNI 20~0 .,,okbomme;---==
wordt nu opgetreden
14:31 ✓/

e
Gaat nu echt los. Er wordt met
van alles gegooid
14:48 ✓/
Harde kern os nu de A 12 over gerend.
Op het Malieveld wordt steeds
rustiger
1 s:26 ✓/

j

Blijft kat en muis spel met de harde
kern. Is wel een soort status quo.
Doel is om

d
U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent

111

0

<

1 ?r-21

driehoek OH
Johan, Michiel, ?au ...

Harde kern os nu de A 12 over gerend.
Op het Malieveld wordt steeds
rustiger
1 s:26 ✓/
Blijft kat en muis spel met de harde
kern. Is wel een soort status quo.

Aangehoudingen.

1 s:49

✓/

e
1

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.

111

0

<

We gaan de demonstratie doen
stoppen door ze van het veld af te
begeleiden
1 s:16 ✓/
Johan Remkes

Lijkt mij prima

16 17

~I

Laatste niet voetbal
demonstranten, willen niet weg.
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Ik ga er wel over, maar ben het er van
harte mee eens.
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Ook bij HB een aantal demonstranten ·
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Naast degene op het Malieveld
ongeveer 20 arrestanten
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Michiel OM

Correctie vanuit SGBO ovj: groep
van 200 is nog niet aangehouden
maar wordt nu gevorderd, bij niet
gehoorzamen wordt er aangehouden.
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U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent.
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Correctie vanuit SGBO ovj: groep
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200 blijkt niet nog een laatste keer
gevorderd te zijn, moet alsnog
gebeuren omdat anders geen boete
opgelegd kan worden. Kan dus
betekenen dat er een aantal eieren
voor hun geld kiest
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Dat bedoel ik
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Er geldt toch al een verbod en dan is
de 1 e keer vorderen toch voldoebde
of mis ik iets .. ze staan daar al
onrechtmatig om te beginnen!!
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Paul van Musscher (P. )
Er geldt toch al een verbod en dan is de
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je weet niet 100% zeker of het nog
steeds deze( fde personen zijn. Ze

~

U kunt geen berichten sturen naar deze groep, omdat
u geen deelnemer meer bent

111

0

<

19.22 ~@ ~

driehoek OH
Johan, Michiel, Pau ...

Michiel OM

21 JUNI' 2020

Belangrijk om nu elke stap goed te
zetten omdat we anders straks met
bewijsbaarheid zitten.
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Feyenoord lijkt weer terug in
Rotterdam. ADO hangt er nog
omheen en zit er tussen. Verder alles
rustig en onder controle
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Scootertjes uit de schilderswijk nu
ook aanwezig. Worden gecontroleerd
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-. --------Eerste 15 arrestanten van het
Malieveld zijn op HB. Demo op plein
is ook gestopt
1s:19 ✓/
Alles rustig in de stad, wel wat drukte
rond achterkant van het HB. Daar os
nu ook ME naartoe
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Nog 140 demonstranten op het
Malieveld die nog weggehaald
moeten worden
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Johan Remkes

Sluit ik mij helemaal bij aan,onder
lastige omstandigheden met even
lastige dilemma's
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Laatste restje demonstranten op
het Malieveld.
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Demonstranten tegen '1,5 meter'
opgepakt op Malieveld omdat ze niet
wilden vertrekken
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309 ATS Malieveld en totaal
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In de media: Grapperhaus achter politieoptreden
Malieveld9
Laatst gewijzigd: 23-06-2020 1 08:58
Bron: Communicatie Den Haag
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De afdeling Communicatie selecteert op doordeweekse dagen het belangrijkste nieuws over onze eenheid
uit de media. Vandaag onder meer nog veel berichten over de demonstratie van afgelopen zondag, verder

br
Minister Grapperhaus staat achter optreden politie tijdens protest Malieveld
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie staat 'volledig' achter het optreden van de politie tijdens het protest op het
Malieveld tegen de lockdown. Vandaag gaat de minister om de tafel met de politie. Afgelopen zondag trokken
vierhonderd hooligans naar Den Haag om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens de minister is er
te snel commentaar geleverd op het optreden van de politie, die onder meer een waterkanon inzette. Dit meldde
onder andere het cRTL Nieuws.
Rutte: 'Doorgesnoven hooligans misbruikten demonstratie Den Haag'
Premier Rutte is boos op de hooligans, maar zegt wel begrip te hebben voor de overige demonstranten. ,,Er
stonden vooral oprecht bezorgde mensen. Dat respecteer ik zeer." Hij wil zelf ook graag dat Nederland de 1,5
meterregel kan loslaten. Toch gaat dat volgens hem niet, omdat het virus 'zit te wachten tot wij verslappen'. Dit
meldde het cAD.
Politie op zoek naar meer verdachten na ongeregeldheden Malieveld-protest
cOmroep West meldde: Vanwege de ongeregeldheden zondag in het centrum van Den Haag is de politie een
groot onderzoek gestart waarbij naar meer verdachten wordt gezocht. In het gebied rond station Den Haag CS en
het Malieveld ontstonden rellen met de ME, nadat een demonstratie tegen de coronamaatregelen was afgelopen.
Politiebond luidt noodklok na rellen Den Haag: 'We raken grip op samenleving kwijt'
Politieagenten die de afgelopen maanden betrokken waren bij ongeregeldheden en rellen, zoals gisteren in Den
Haag, zijn 'het gestigmatiseer en de foute frames' van de samenleving beu en overwegen te stoppen met hun
werk. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, tegen deze nieuwssite. ,,We dreigen de
grip op de samenleving compleet te verliezen. Dit stond in het cAD.
Chef veiligheidsregio's over onrust Den Haag: kleine groep verpest het
De voorzitter van het overleg van de veiligheidsregio's, de Nijmeegse burgemeester Bruis, vindt het jammer dat
gisteren in Den Haag een aantal mensen het heeft verpest voor de rest. Tijdens een demonstratie tegen

coronamaatregelen braken ongeregeldheden uit waarbij volgens de politie voetbalsupporters de confrontatie
opzochten met agenten. Dit berichtte de cNOS.
Politie verwijdert tweet over meisje met 'kutbloemen'
De politie heeft een bericht van twitter gehaald waarin een agent verbaal uit de bocht vloog over een
demonstrante met 'kutbloemen'. Het bericht van de politie Moerwijk ging over een vrouw die gistermiddag te
midden van de ongeregeldheden bij Den Haag Centraal met haar met bloemen gevulde handen in de lucht staat.
Ze heft haar armen omhoog terwijl er om haar heen gevochten wordt tussen relschoppers en ME'ers. Dit stond in
hetcAD.

In de media: Remkes reageert op onrustige dag in Den
Haag9
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Laatst gewijzigd: 22-06-2020 1 08:53
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De afdeling Communicatie selecteert op doordeweekse dagen het belangrijkste nieuws over onze eenheid
uit de media. Vandaag onder meer: 'Remkes reageert op onrustige dag in Den Haag', 'Politie arresteert
ongeveer vierhonderd mensen',·--------------------------

Remkes reageert op onrustige dag in Den Haag; politie arresteert ongeveer vierhonderd mensen

Alle media berichten over de onrust zondag in Den Haag naar aanleiding van de verboden demonstratie.
Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zondagavond gereageerd op de onrustig verlopen demonstratie
op het Malieveld in Den Haag. 'Dit heeft niets meer met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken.
Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde', zegt hij. De politie heeft ongeveer
vierhonderd aanhoudingen verricht. Lees verder op cOmroepwest.nl, eNOS, cTrouw en cTeleqraaf.nl.

br

Onrustige dag in Den Haag
Laatst gewijzigd: 21-06-2020121 :01

e
Op het Malieveld verzamelden zich zondagochtend vroeg verscheidene mensen, ondanks het verbod om
te demonstreren. Vrij snel zagen we het aantal demonstranten op het Malieveld toenemen. De aanwezige
collega's spraken de demonstranten aan en vroegen hen om weg te gaan. De betoging verliep
aanvankelijk rustig, maar rond 13.30 uur sloeg de sfeer om en kwam het tot confrontaties met de ME. Het
totaal aantal aanhoudingen is op dit moment nog niet bekend.
Afgelopen vrijdag verbood de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio de anti-lockdown demonstratie. De reden
daarvoor was dat een grootschalige demonstratie een gevaar voor de gezondheid zou opleveren. Daarnaast
werd de demonstratie verboden vanwege de vrees voor wanordelijkheden.

Wisselend beeld
Het publiek op en rondom het Malieveld liet een gemengd beeld zien, van jong tot oud en van hippies tot
voetbalsupporters. De burgemeester gaf korte tijd toestemming om te demonstreren, maar daarna werd de sfeer
grimmig. Een groep onruststokers waaronder voetbalsupporters trok richting de binnenstad en zocht bij het
Centraal Station de confrontatie met de ME op. De ME heeft meerdere charges uitgevoerd en de waterwerper is
ingezet. Verschillende onruststokers zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Geweld
Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen
en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. Hierbij is vooralsnog één Amsterdamse collega gewond geraakt tijdens
een aanhouding, gelukkig is hij inmiddels weer thuis.

Aanhoudingen
Aan het begin van de dag hielden wij zeven personen. Korte tijd later hielden wij een demonstrant aan die een
samoeraizwaard bij zich had. Op dit moment zijn wij nog bezig om een grote groep aan te houden op het
Malieveld. Een deel van deze aangehouden personen zijn overgebracht en zullen worden gehoord door de
ARAF.

Kordaat optreden
Algemeen Commandant

kijkt tevreden terug op een roerige dag: "Dankzij onze goede

e

informatiepositie wisten wij dat er ondanks het demonstratieverbod, toch verschillende groepen naar het
Malieveld zouden komen. Daarom hebben we de oorspronkelijke inzet niet afgeschaald. Aan het begin van de
middag sloeg de sfeer op het Malieveld om toen groepen voetbalsupporters daar verschenen en de binnenstad in
wilden trekken. Door kordaat en professioneel optreden, konden wij dit voorkomen mede dankzij de bijstand van
verschillende eenheden".

Vastleggen strafbare feiten
Tijdens de ongeregeldheden vanmiddag zijn veel strafbare feiten gepleegd. Veel daarvan zijn gefilmd en kunnen
op social media of op telefoons van collega's circuleren. Het verzoek is om deze filmpjes veilig te stellen om zicht
te krijgen op eventuele verdachten of strafbare feiten. Deze filmpjes mogen gemaild worden naar: J&,%, +îM Ç'

J:

. Is het bestand te groot, stuur dan een mail en overleg hoe het bestand op een veilige manier
verstuurd kan worden.
Rechercheonderzoek
Op maandag 22 juni is een grootschalig rechercheonderzoek gestart naar aanleiding van de ongeregeldheden op
het Malieveld. Het Waterwegteam draait vanaf de Overgoo en is te bereiken via;

__.

e,_

Delftenaar voorgeleid voor betrokkenheid rellen zondag9
Laatst gewijzigd: 24-06-2020
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Een 45-jarige Delftenaar is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Haagse rechtbank
voor betrokkenheid bij de rellen van afgelopen zondag rond Oen Haag Centraal. Oe rechter-commissaris
heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.
De overige tien verdachten die voor openlijke geweldpleging zijn aangehouden, zijn inmiddels uit voorarrest
vrijgelaten. Zij blijven verdachten in het onderzoek. Toekomstige, nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.
[bron: OM Den Haag]

Ongeregeldheden Malieveld - Rechercheteam qestarts
Laatst gewijzigd: 24-06-2020 1 08:47
Bron: Recherche
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Naar aanleiding van de ongeregeldheden die op zondag 21 juni plaatsvonden na de verboden
demonstratie op het Malieveld is een grootschalig rechercheteam gestart.
Tijdens de confrontaties met de ME is door de onruststokers fors geweld gebruikt. Zij gooiden met rookbommen
en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. Er werden die dag 425 personen aangehouden. Het rechercheteam stelt
een onderzoek in naar verdachten die betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar die niet konden worden
aangehouden.

Uitgebreid onderzoek
Het team is specifiek op zoek naar collega's die op zondag 21 juni op of rondom het Malieveld actief zijn
geweest. Daarbij is er het volgende verzoek;

Alle beelden gedurende de demonstratie met het team te delen (ook toen het nog rustig was).
Bevindingen te delen die nog niet in een proces-verbaal van bevindingen zijn verwerkt.
Collega's waar tegen strafbare feiten zijn gepleegd en van wie deze aangiften nog niet zijn
opgenomen worden verzocht contact te leggen met het rechercheteam.
Het team is gestart onder de werknaam "Waterweg" met als teamleider

__,. Het team is gehuisvest

aan bureau Rijswijk.
Het rechercheteam is te bereiken op 088---- of via de mailbox----------------

Rechercheteam zoekt identiteit relschoppers; kijk je
mee?9
Laatst gewijzigd: 01-07-2020 l 15:11

Het rechercheteam dat de ongeregeldheden onderzoekt van zondag 21 juni na de verboden demonstratie
op het Haagse Malieveld, is op zoek naar de identiteit van een aantal relschoppers. Deze kunnen uit het
hele land komen. Help je mee ze te identificeren?
Tijdens de confrontaties met de ME gebruikten de onruststokers fors geweld. Er werden die dag 425 personen
aangehouden. Rechercheteam 'Waterweg' doet onderzoek naar verdachten die niet konden worden
aangehouden. De eersten staan inmiddels op Blue Focus.
Autoriseer jezelf in drie klikken voor Blue Focus
Als de onderstaande link niet werkt, ga dan naar de startpagina van intranet en klik linksboven op de knop
'Aanmelden voor BluePortaal' (afbeelding 1 ). Klik vervolgens in het dialoogscherm op de knop 'Ja ik wil
BluePortaal aanvragen' (afb. 2). Klik daarna op de startpagina van het intranet linksboven op de knop
'BluePortaal openen' (afb. 3).

Afb@eldmg 1

Ja. 1k ~-,1 8lvoPorta.o! oanvraçen

Afbeelding

2

BliHPertul op•n•n 1

Afbeelding 3

Een eerste reeks verdachten staat met foto op het landelijke aBlue Focus. Via Blue Focus kun je het

. ..

rechercheteam direct laten weten of je een van hen herkent. Klik hiervoor op de groene knop naast of in de dia

.

Reageren via mail

