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AANTEKENEN 

onderwerp Informatieverzoek 

Geachte heer Van Amersfoort, 

Op 22 april 2015 heeft de Staf Korpsleiding van de Nationale Politie een viertal brieven 
van u ontvangen. In die brieven verzoekt u om informatie met betrekking tot 
studentenprotesten in Amsterdam in de periode 2014 — 2015. Meer specifiek verzoekt 
u (samengevat) om: 

1. Alle documenten met betrekking tot mensen die actief betrokken zijn bij of 
deelnemen aan protesten in Amsterdam tegen het College van Bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de periode 2014-2015. 

2. Alle documenten met betrekking tot contacten tussen de politie en de UvA 
met betrekking tot protesten in Amsterdam in de periode 2014 — 2015. 

3. Alle documenten met betrekking tot organisaties in Amsterdam die actief 
betrokken zijn bij of deelnemen aan protesten in Amsterdam tegen de UvA 
in de periode 2014 -2015. 

4. Alle documenten met betrekking tot contacten tussen politie en de UvA 
met betrekking tot organisaties in Amsterdam die actief zijn betrokken of 
deelnemen aan protesten in Amsterdam tegen de UvA in de periode 2014 
- 2015. 

Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
De Wob is enkel van toepassing op informatie in bestaande documenten. De Wob 
bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande 
documenten zijn neergelegd. Artikel 7 Wob voorziet in de diverse mogelijkheden om 
informatie te verstrekken. De artikellen 10 en 11 Wob noemen uitzonderingsgronden 
en beperkingen. Door middel van dit besluit wordt op alle vier uw verzoeken beslist. 

Gebleken is dat de navolgende documenten onder uw verzoek vallen: 

I. Briefing Ontruiming Maagdenhuis, ongedateerd. 
II. Journaal Mobiele Eenheid Ontruiming Bungehuis, d.d. 24 februari 2015 
III. Matrix stand van zaken Maagdenhuis, d.d. 9 maart 2015 
IV. E-mail n.a.v. bezoek politie aan Maagdenhuis, d.d. 11 maart 2015 
V. E-mail n.a.v. telefonisch contact politie met Hoofd beveiliging UvA, d.d. 9 april 

2015 
VI. PowerPoint presentatie Ontruiming Maagdenhuis, d.d. 11 april 2015 

Daarnaast zijn diverse registraties aangemaakt in het politieregistratiesysteem, de 
Basis Voorziening Handhaving (BVH). Deze bestaan uit registraties betreffende 
specifieke personen, bijvoorbeeld processen-verbaal van aangifte of aanhouding, en 
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meer algemene registraties, bijvoorbeeld een proces-verbaal van bevindingen naar 
aanleiding van een bezoek van de politie aan het Maagdenhuis. 

lk overweeg als volgt. 

Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder I. (Briefing Ontruiming Maagdenhuis). 
Dit document wordt bijgaand openbaar gemaakt. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 
10, tweede lid, Wob zijn evenwel bepaalde passages geweigerd. Bij de doorgehaalde 
passages is bij deze en bij alle volgende documenten met een letter aangegeven 
welke weigeringsgrond van toepassing is. Daarbij geldt het volgende. 
De passages ten aanzien van de inzet van politiepersoneel zijn geweigerd. Uit deze 
passages is of te leiden welke inzet de politie voorbereid bij een dergelijke acties, 
zowel ten aanzien van de opsporingstaak als ten aanzien van de toezichthoudende 
taak. De politie hoeft Been inzicht te verschaffen in haar werkwijze en toe te passen 
tactieken. Openbaarmaking kan de politie benadelen bij toekomstig optreden, omdat 
dan op de werkwijze en de toe te passen tactieken kan worden geanticipeerd 
waardoor de politie gedwongen wordt haar werkwijze aan te passen. Hierbij is niet 
relevant dat de informatie ziet op gebeurtenissen die reeds achter de rug zijn. 
Vergelijkbare gebeurtenissen kunnen zich in de (nabije) toekomst immers opnieuw 
voordoen. Gelet op artikel 10, tweede lid, onder c en d Wob wordt verstrekking van 
informatie derhalve achterwege gelaten indien voornoemd belang (het belang van de 
opsporing en vervolging van strafbare feiten en het belang van de inspectie, controle 
en toezicht door de politie) zwaarder weegt dan het belang van de openbaarheid. /  

Voorts zijn op grand van artikel 10, tweede lid, onder e Wob de persoonsgegevens 
geweigerd. Openbaarmaking voor een ieder van namen van verbalisanten kan een 
veiligheidsrisico voor die verbalisanten met zich brengen. Het belang van 
openbaarmaking hiervan weegt dan ook niet op tegen het belang van bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de verbalisanten.2  

Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder II. (Journaal Mobiele Eenheid Ontruiming 
Bungehuis). 
Dit document wordt bijgaand openbaar gemaakt. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 
10, tweede lid, onder c en d Wob zijn evenwel bepaalde passages geweigerd. Het 
belang van openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het belang van inspectie, controle 
en toezicht door de politie. Voorts zijn op grond van artikel 10, tweede lid, onder e Wob 
de persoonsgegevens geweigerd. Het belang van openbaarmaking hiervan weegt niet 
op tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie ook de 
motivering onder punt I.). 

Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder III. (Matrix stand van zaken 
Maagdenhuis). 
In dit document worden ter voorbereiding op de ontruiming van het Maagdenhuis de 
drie meest voor de hand liggende scenario's geschetst en worden de daarbij 
voorgenomen maatregelen met de daaruit voortvloeiende consequenties vanuit de 
openbare orde en veiligheid en aangrenzende belangen geschetst. Openbaarmaking 
van dit document wordt geweigerd. Bedoelde informatie kan bij openbaarmaking een 
effectief en veilig optreden van de politie in de toekomst schaden omdat het inzicht 
geeft in de werkwijze van de politie (zie ook de motivering onder punt I.). 

Zie onder andere ABRvS 28 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN2615 en ABRvS 19 december 2012. 

ECLI:NLIRVS:2012:BY6779. 

2  Zie onder andere ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2060 
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Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder IV. (E-mail n. a. v. bezoek politic aan 
Maagdenhuis). 
Dit document wordt bijgaand openbaar gemaakt. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 
10, tweede lid, onder d Wob zijn evenwel bepaalde passages geweigerd. Het belang 
van openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
inspectie, controle en toezicht door de politic. Voorts zijn op grond van artikel 10, 
tweede lid, onder e Wob de persoonsgegevens geweigerd. Het belang van 
openbaarmaking hiervan weegt niet op tegen het belang van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (zie ook de motivering onder punt I.). 

Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder V. (E-mail n.a.v. telefonisch contact 
politic met Hoofd beveiliging UvA). 
Dit document wordt bijgaand openbaar gemaakt. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 
10, tweede lid, onder d Wob zijn evenwel bepaalde passages geweigerd. Het belang 
van openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
inspectie, controle en toezicht door de politic. Voorts zijn op grond van artikel 10, 
tweede lid, onder e Wob de persoonsgegevens geweigerd. Het belang van 
openbaarmaking hiervan weegt niet op tegen het belang van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (zie ook de motivering onder punt I.). 
Tot slot zijn op grond van artikel 11 Wob bepaalde passages geweigerd. Volgens vaste 
jurisprudentie wordt het interne karakter van een stuk (mode) bepaald door het 
oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene die het document heeft opgesteld moot de 
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor zichzelf of voor het gebruik door 
anderen binnen de overheid.3  In de e-mail zijn passages opgenomen waarin wordt 
aangegeven welke acties volgens de contactpersoon van de UVA zouden moeten 
volgen op bepaalde incidenten of wordt door deze persoon een conclusie getrokken 
ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen. Dit is dusdanig verweven met de 
persoonlijke beleidsopvatting van deze persoon dat dit niet voor openbaarmaking in 
aanmerking komt. 

Ten aanzien van uw verzoek genoemd onder VI. (PowerPoint presentatie Ontruiming 
Maagdenhuis). 
Dit document wordt bijgaand openbaar gemaakt. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 
10, tweede lid, onder c en d Wob zijn evenwel bepaalde passages geweigerd. Het 
belang van openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het belang van inspectie, controle 
en toezicht door de politic. Voorts zijn op grond van artikel 10, tweede lid, onder e Wob 
de persoonsgegevens geweigerd. Het belang van openbaarmaking hiervan weegt niet 
op tegen het belang van bescherming van diens persoonlijke levenssfeer (zie ook de 
motivering onder punt I.). 

Ten aanzien van de registraties in het politiesysteem BVH. 

De volgende registraties vallen onder de reikwijdte van uw verzoek .  

Zaak/registratie 
(BVH-nummer) 
2015044040 
2015044234 
2015045486 
2015045633 

Maatschappelijke klasse 	Begindatum 
G20 Aanhouding verdachte 	 24 februari 2015 
G20 Aanhouding verdachte 	 24 februari 2015 
Relaas bezetting 	 25 februari 2015 
G20 Aanhouding verdachte 	 26 februari 2015 

Zie onder andere ABRvS 3 juni 2009, 200806313/1/H3 en ABRvS 12 juni 2013. AB 2013/288. 

ECLI:NL:RVS:2013:CA2883. 
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2015047003 Algemene mutatie: sfeerbeeld 27 februari 2015 
2015063405 Bedreiging journalist 5 maart 2015 
2015058096 G21 Aanhouding gesignaleerde 12 maart 2015 
2015058881 G20 Aanhouding verdachte 13 maart 2015 
2015063147 Mishandeling journalist 18 maart 2015 
2015082766 G20 Aanhouding verdachte 11 april 2015 
2015082952 G20 Aanhouding verdachte 11 april 2015 
2015082903 G20 Aanhouding verdachte 11 april 2015 

Per registratie is een overzicht bijgevoegd van alle formulieren met een korte 
omschrijving van de inhoud van het formulier. 

Voor zover de registraties zien op specifieke personen bestaat de daarin opgenomen 
informatie uit politiegegevens. Op grond van artikel 1, aanhef en onder a van de Wet 
politiegegevens (Wpg) dienen als politiegegevens te worden gekwalificeerd 
'persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitoefening van de 
politietaak'. Bij de beoordeling of gegevens als politiegegevens dienen te worden 
gekwalificeerd, is onder meer bepalend of die gegevens een geidentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. Daarbij dient te worden beoordeeld of 
die gegevens alleen of in combinatie met andere gegevens zo kenmerkend zijn voor 
die persoon dat deze daarmee kan worden geIdentificeerd. Bij deze beoordeling 
mogen alle middelen worden betrokken waarvan mag worden aangenomen dat zij 
redelijkerwijs door de politie dan wel enig ander persoon in te zetten zijn om die 
persoon te identificeren.4  
Gelet op het feit dat u verzoekt om alle documenten met betrekking tot mensen die 
actief betrokken zijn bij of deelnemen aan protesten in Amsterdam tegen het College 
van Bestuur van de UvA, verzoekt u om gegevens van geidentificeerde dan wel 
identificeerbare natuurlijke personen. Dat brengt met zich mee dat uw verzoek ten 
aanzien van deze registraties aan de hand van de Wpg dient te worden beoordeeld. 
De Wpg bevat een uitputtende regeling voor de verstrekking van politiegegevens. 
Omdat u niet valt binnen de groep personen of instanties waaraan op grond van de 
Wpg kunnen worden verstrekt, kan ik ten aanzien de registraties die zien op 
geidentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijke personen niet aan uw verzoek 
tegemoet komen. 

Voor zover het algemene registraties betreft overweeg ik tot slot als volgt. 
Op grond van artikel 3 Wob kan een ieder een verzoek doen om informatie, 
neergelegd in documenten, betreffende een bestuurlijke aangelegenheid. Onder een 
bestuurlijke aangelegenheid dient ingevolge artikel 1 onder b Wob worden verstaan 
een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, 
daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Nu de algemene 
registraties zien op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de politie vallen 
deze registraties onder de reikwijdte van uw verzoek en komen deze voor 
openbaarmaking in aanmerking. U treft de documenten bijgaand aan. 
Gelet op hetgeen bepaald in artikel 10, tweede lid, Wob worden evenwel bepaalde 
passages geweigerd. Net belang van openbaarmaking van deze informatie weegt niet 
op tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het belang 
van inspectie, controle en toezicht door de politie. Voorts zijn op grond van artikel 10, 
tweede lid, onder e Wob de persoonsgegevens geweigerd. Net belang van 
openbaarmaking hiervan weegt niet op tegen het belang van bescherming van de 

Zie onder andere ABRvS van 5 december 2012, 201107020/1/A3. 
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persoonlijke levenssfeer van de betrokken verbalisanten en derden (zie ook de 
motivering onder punt I.). 

Er vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
de korpschef van politie. namens deze, 
de politiechef va 	'8terdam, 
voor de z. 

mr. Th---anja — 
Chef BVI-eaulJundische Zaken 
lndien u ziabh piet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit kunt u overeenkomstig de Algemene wet 
bestuursre* binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk 
bezwaar mafen. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij de korpschef van politie en te worden 
gericht aan de chef van het Bureau Juridische Zaken van de eenheid Amsterdam, postbus 2287. 1000 CG 
Amsterdam/  
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• Maagdenhuis, Spui 21 
• Bezet door studenten 

Rechter staat ontruiming toe 
• Aangezegd door deurwaarder 
• VVeigeren te vertrekken 
• Vandaag feest gepland 

Toestand 
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Journaal Mobiele Eenheid 
BRAVO/FOXTROT 

Aard optreden 

Datum optreden 

: Ontruiming Bungehuis 

: 24 februari 2015 

HOHA  

Bratra Commandant  

Pelotonscommandant  

Sectiecommandant A sectie 

Sectiecommandant B sectie 

Chauffeur  

Verbindelaar 

Toegevoegde 

Wijzigingen personeel: (wie is er voor wie? Naam en stamnummer) 

Personeelsleden to laat: (hoe laat uiteindelijk en hoe laat nagebracht) 

Personeelsleden afwezig: (naam en stamnummer) 

Start feitelijk dienstverband: Tijdstip 

Einde feitelijk dienstverband: ]jdstip 



i.z..- 

08.45 	B100 

t.,-, 	•;: 	,, 	=-,,,,, 

Op weg naar ugs 

08.46 	TOO Rijden afzonderlijk van peloton naar ugs 

08.50 A00 Contact met deurwaarder, hij houdt zich op in omgeving, wacht op ons sein en komt 

dan naar ons toe om over te gaan tot de uiteindelijke vordering. 

08.53 	I TOO Richting ugs 

08.53 	I B100 Ter plaatse ugs 

08.57 A00 Contact HIN, het is in de social media bekend dat vandaag de ontruiming gaat plaats 

vinden.  

Zowel voor als achter rustig bij het pand. De beredenen zijn reeds waargenomen. 

08.58 D10/D20 Beiden op ugs CS 

08.58 A00 / BOO Op ugs 

09.08 TOO Op ugs Tabak Marnixstraat 

09.10 HIN _114 er staat inmiddels pers voor de deur, vanuit het pand wordt naar buiten 

gekeken. Geen enkele beweging vanuit Vrankrijk en het Slangenpand. 

09.11 HOHA NW-  . 	 Toestemming om op te 

rijden en te starten met de actie. 

09.13 TOO 

imommit 	 D10/D20 en mogen oprijden 

richtl il 1 Dam en krijgen daar straks nader bericht. 

09.15 BOO 1--- 	.2, mogen oprijden naar de Dam. Graag aangeven als zij daar staan.  

09.16 BOO 

09.16 TOO Staan nu op Raadhuisstraat in afwachting van iedereen in positie 

09.17 D20 Zijn nu verbindingen en op weg naar Dam 

09.17 BOO IMINSIL______ _ Atnizatm_ -Ana--  

09.18 D10 Ter plaatse Dam 

09.18 Buco 1 

09.19 BOO Alle 	r 	1 ictie mag van start, u mag oprijden en de actie in gang zetten 

09.20 A00 start actie 

09.20 TOO Gaat nu Spuistraat in 

09.20 D10/D20 Ter plaatse 

09.22 TOO - 	 - 

titinidlge* 

09.24 A00 Belt deurwaarder zodat deze ter plaatse komt 

09.25 A00 -- 	 M_____ 
Ter plaatse bij de locatie 09.25 A00 / BOO 

09.26 D20 Veel verkeer fietsers en ander verkeer, 

09.27 Deurwaarder Sluit aan bij VC1 en gaat over tot vordering: "Hier spreekt de deurwaarder, aan hen die 

verblijven in het pand Spuistraat 210 te Amsterdam, doe ik nu het bevel om het pand 

onmiddelijk te verlaten!" (Dit is driemaal luid en duidelijk gevorderd via de 

dakmegafoon). 

09.29 BOO 

09.31 BOO Niemand te zien achter de 

ramen, geen trap en stilop straat 

09.32 	P10 " . 	 - 

09.34 	D10 In het pand van Vrankrijk, links waar vlag uit hangt, heeft men houten blokken ter grote 



TOO 

1 Buiten ruit 

laten sneuvelen, en 1 ruit binnen in het kantoorpand ook nog stuk gemaakt.  

TOO, de deurwaarder wil graag mee naar binnen. Met toestemming A00 mag dat 

_begeleid deurwaarder naar binnen. De Deurwaarder kan dan in ieder geval binnen 

ook nog even de vordering doen.  

TOO 
	

Heeft 15 mensen aangetroffen in kantine. Gaat zorgen dat de 

deurwaarder en de buco veilig naar binnen kunnen komen.  

TOO 
	

Veel gebariccadeerd met stoelen en tafels, hebben even tijd nodig om toegang te 

krijgen tot de fietsenkelder.  

Meubilair in trappenhuis gestort, IIIIMMON 

TOO 09.44 

BOO 09.45 

TOO 09.35 

A00 09.36 

BOO 09.39 

AllU711111111111111  

~au- -stailMONNOMMINI-17--  JIMIIIMMENIMO  
Gaan kijken of het mogelijk is om via de hoofdingang te kijken of .0111111misinumegim 

EBE 

De draaideur is leeg, staan nu bij hoofdingang, kijken of we de deuropen kunnen 

krijgen.  

Toegang tot Bungehuis, graag de deurwaarder naar de hoofdingang, zodat die de 

vordering nogmaals kan doen.  

Neem de deurwaarder mee zodat die de vordering nogmaals kan laten horen aan 

demensen die in de bedrijfskantine zitten.  

op de hoogte gesteld (00V) conform actie  

Via hoofdingang komen nu mensen naar buiten die op basis van de vordering het 

pand zullen verlaten.  

D10 er komen nu studenten naar buiten, er is een hoop pers. 

Er zit nog een groep in bedrijfsrestaurant die niet mee willen werken, gaat om 11 

personen, ze houden zich aan elkaar vast. 

BOO B100 graag 	r beschikking hebben voor afvoeren arrestanten 

Comestmaiiiisiti.Liiiimassitaiinesuf-± 

anti ----Pnel40--  

a111171111111111111T1171 
0117.171tWat.  
Heeft Hops geinformeerd over de aankomst van enkele arrestanten 

Kan 7 arrestanten vervoeren,----  

De groep heel duidelijk de consequentie uitgelegd, men wil niet weg, men blijft 

ingehaakt zitten. 	 Men wenst niet mee te werken. 

Ook uitleg over consequentie van antecedenten uitgelegd.  

10.04 

10.04 TOO 

10.05 BOO 

TOO 10.00 

10.02  

10.02  

10.02 

10.02 A00 

10.04 110 

BOO 

110 

BOO 

09.57 

09.57 

09.58 

09.52 

09.58 

09.51 

09.48 

09.46 

TOO 

TOO 

A00 

TOO 

09.59 BOO 

09.59 TOO 

A00 

09.53 

09.56 

TOO 

TOO 



duurt het even lets langer 

Rustig beeld, alles netjes heel, alles wat voor 
%Marl nahoold 

10.07 BOO 

dat er veel gejoel zal zijn,maar het 

oogt vriendelijk, I!, kan ,TJT 	t, aan voorzijde zetten. Oat is akkoord. 

aan voorzijde zodra MINN 	komt. 

10.08 HON Er komt een 	-- 	- 	die gaat zich melden op het aktie kanaal.  

eanalm MOMS Aligleab. 
10.09 BOO 

vegi 	 D. De mensen mogen blijven staan. 

10.09 D20 Gaat over 

10.09 B1.00 B1.40 staat ter plaatse bij de hoofduitgang. 020 moment om het verkeer tegen to 

houden nu. 

10.10 	I 020 B1.40 staat or al, als de 1-eenheid ter plaatse zijn kunnen 	 . 

10.11 BOO 110 mag oprijden en naar het object Spuistraat 210. 

10.12 TOO 

10.13 B1.00 61#0111r---7.--gia7-°-°----  

10.15 BOO 

- otal=  	De I-bus graag zo dicht mogelijk tegen de trap aan. 

10.16 BOO 110 waar bent u nu? NieuweZijdsvoorburgwal 

10.17 TOO WV--  ,-,_Tru T:11111Rgaindanagatosi 	_L 	 -1. 

. 

' - 	- ' - ' 	7---WINPFP1friAsgaw0-  

10.19 B100 Van....i, L 1 	, 	ag of awanalL....:.:-..._,_ 	- 	, 	..,_____T____,-  _______________ 

10.19 B100 ' insfigur 	11111JUNKr --:j? Gaan we controleren. Zijn ter plaatse en hebben 

evabissiligi 	ons. Gaan ons positioneren. 

10.20 020 I is gearriveerd en staat voor het pand. 

10.21 BOO TOO de I-eenheid is ter plaatse voor u. 

10.21 TOO ( 
M 	 Deze 

120 is aanrijdend. 

10.22 010 Er wordt een rookbom gegooid door een fietsende voorbijganger. Gaan nu over tot 

- - 	door betere werkruimte. 

10.23 TOO Gaan zo beginnen met vervoer naar 

10.23 BOO , gemoedelijk. 020 bevestigd dit. TOO u kunt nu 

naar buiten met arrestanten. 

10.24 010 Collega's bij hek, 	_ 

10.24 BOO -  110 u kunt raillimaaleimisom 

10.25 TOO ii CI He arrestanten willen lopen dus 

worden getild. 

10.25 BOO alialialialideliistiiiiiiiiiiNdiefiriefaall 

10.28 HON --- austansier 

10.28  TOO Er zijn nog 3 personen aangetroffen op de zolderetage, gaat samen met de 

deurwaarder nogmaals aan hen het verhaal afsteken. Krijgt zo terugkoppeling. 

10.29 TOO 1 

. 	_ 



10.37 BOO ' 120 wat is uw positie? 	 ze weten waar ze naar toe moeten 

10.39 D10 , misschien lets voor verkenning 

10.39 	I TOO Er wordt veel gescandeerd dat men het niet eens is met het beleid. 

10.39 A00 Vraagt Hin of de verkenning zich tussen publiek kan begeven omedi 
Volgens 	- ,, .. "7 	wam er een rookbom 

uit het slangenpand, dat is door hen waargenomen. 

10.44 BOO  _120 locatie? iot — --- 	'--__- 

10.44 TOO Zijn nu bij 6 personen klaar, nog 1 persoon en dan naar buiten. 120 is nagenoeg ter 
plaatse. 

10.46 HIN Belt in bij A00. 	_..._. 
fluitje, maar houdt ze in de gaten. 

	 een is irritant met een 

10.48 TOO 

10.52 

10.49 BOO 

10.49 

BOO 

BOO 

10.53 A00 

10.53 TOO 

10.54 BOO 

er klinkt eenluid gejoel vanuit de aanwezige 

menigte.  

120 waar bent u? Ter plaatse en gaan opstellen nabij de iM) 

Contact met 	 wij wij als politie doen de operationele woordvoering, hebben 

inmiddels 14 arrestanten gemaakt, dat kan gecommuniceerd worden.  

10.58 D20 

10.59 P10 

IsonamilloWNIMMegananger---  

wordt belaagd door omstanders.  

Hebben even moeten ondersteunen met 
rijden, geen zichtbare schade. 

om de 	ieg to laten 

10.57 
	

110 ptreden omdat de 1-eenheid 

11.01 D20 

11.03 A00 

11.04 BOO 

11.06 P10 

11.07 
	

P10 

11.08 
	

P10 

ba"-- 	 Ook halirPamffealik—.4E 	laat ze even kijken. 

WA. 	En. Er wordt nu door het pand gelopen. Er zitten nu nog 

die ook nog naar buiten moeten.  

Die twee personen die ze wilde aanhouden, zijn 

Vil 	' 

ossiessuomotiooto 

or' 	 Wdmr - 
Zien duidelijk dat een van de twee anderen steeds aanspreekt en de ander spreekt 

woordvoerder van de studenten aan. 



B100 11.26 11.26 

retour na wegbrengen van de arrestanten.  

In de ruimte 4.15 treffen we nog 21 personen aan. Volgen dezelfde procedure met 

aanzeggen/vorderen. Zolder en etage 5 zijn verder leeg? Dat is nog niet zeker, 

B1.20 treft op derde verdieping ook nog 9 personen aan. Waarschijnlijk onafhankelijk 

van de eerdere 21 personen van de TOO.  

21 mensen die niet mee willen werken en ook niet willen praten, dus 	 C_ 	cA  

11.13 
	

TOO 

B1.00 

11.17 TOO 

11.18 	B1.00 

A00 

11.19 A00 

B1.20 is begonnen met vorderen, TOO de deurwaarder moet vorderen. TOO zorgt dat 

de deurwaarder daar komt.  

Gebeld voor de oefening die nu loopt, kan niet ter plaatse vanwege de ontruiming, 

wordt door iemand anders overgenomen.  

Contact met de HON ivm de komst van 

11.19 

11.21  

11.21 

11.22 

11.23 

TOO 

BOO 

B100 

Ook in de kamer 4.15 is gevorderd door de deurwaarder, dus we hebben 21 

arrestanten. 	 - 	- PIM ■■■■•Th- 

.- 	  

11.20 TOO 

  

BOO 

liatievapssimminsesikonk 

C- 

C- 

Ruimte 3.15 en aanvullend de consequentie uitgelegd, daar zitten er 9.  

4404filifigiefiNfiatifiMINNIEWNEEMOSO:Eglitif 	Dit hangt of van wat de TOO wil, 

11.24 CCC 

11.24 BOO 

11.29 

11.30 

11.30 

11.28 
	

B100 

TOO 

A00 

120 

Telefonisch contact 
b 2:_ diiissargiimpepol~.101VA  

Kan 1 '17-7-:issaisaggiaii" Gaan we regelen. 	C- 

De Lijnbaansgracht als de Ijtunnel als de Beursstraat zouden extra kratten moeten 
C- 

staan met Wielitsails  

Neemt de mensen van de beveiliging mee naar binnen voor I 	C_ 

1.110ffigiDverleg HON, geassiiialigiatigtw'_ mar 	 C-±-04  

gereageerd op het vertrek.  

alle eenheden goed gewerkt en goed 

c4 

Op derde etage hebben we geen sleutels van. Alle deuren zijn dicht, dat betekent dat 

alle deuren gesloopt moeten worden om de deuren to openen. Het pandmoet leeg 

opgeleverd worden, dus als het moet dan moet het.  

Er is een sitdown aan de gang, 	Mt- 
Sitdown ingehaakt op de kruising, Spuistraat met 

Paleisstraat.  

WiWm7):7- 

einalakte 
11.35 BOO 

en. 

HON zorgt voor een extra 11.35 A00 

11.38 B100 

11.38 TOO 

11.40 P10 

tcMORCIVONFOMOO'Imisie  
Het loopt allemaal goed, lensill11.11111 	 Alle arrestanten gaan 

aewoon inaeboekt worden voor 184 SR. 
11.42 HOPS 

11.31 
	

TOO 

11.32 
	

P10 

11.33 BOO 



D20 
	

-pan nu richting het commandovoertuig om de I-eenheid even tegen 	eyk 

te houden als die er weer aan komt. Hij staat ook weer te bellen.  
Mensen gaan nu verplaatsen en inhaken naar de nieuwe plek waar 

assiessam Ook aan de andere zijde wordt nu een sitdown geformeerd. 

11.43 

11.44 D10 

11.45 BOO 

A  n De sitdown is verplaatst. 

11.46 A00 - c  
trAgent.  

	

1 D20 
	

Ook op de Paleisstraat - Spuistraat zitten er nu 30-40 personen. 

	

TOO 	1 LiPi.assAff 
De bouwvakkers gaan vertrekken, onder begeleiding =MEW 

B100 	assi'llirIPINIIMMOUROMOS - 
130 eITTINISEMO daar even blijven 
H10 

BOO 
	

zittend op de groep, scanderend, en een auto die er 

niet ,1 

BOO 	 - 
Ruimte 3.17 twee personen 

ritikkjggi 

TOO 

11.58 BOO 

11.58 BOO 

11.59 BOO 

eskaiklIgmballwinaminagsisidiegissimg.107- )  

11.54 
11.55 
11.56 
11.56 

11.48 
11.49  
11.50 
11.50  
11.51 
11.53 
11.53  
11.53 

BOO 

BOO 

D10 
1411611Ma' 

ot 

C 
eA 

c c( 
cit 

Q

ot 
d 

c oi 

c_ 

A00 

12.00 BOO 0.  
12.01 

12.03 
12.04 
12.04 

P10 

P10 

BOO 

HON 

Organisator is bezig om weer mensen te verplaatsen naar de zijde VC1,1-eenheid 

C4seditalooltoolatearannumear 

rnmiffROMPORREEMINIFVOndmisi§.  

TOO 
	

De situatie is als volgt: 6e  etage leeg, 5e  etage leeg, 4e  etage leeg behalve ruimte met 

21 personen, Op derde etage een deur geforceerd met een moker, derde nu nog 

doorzocht, 2e  etage is leeg, 1e  is leeg, begane grond is leeg maar verzamelplaats van 

arrestanten, kelder moet nog onderzocht worden.  

12.07 

12.09  
12.09 

12.10 

12.11  
12.11  
12.11 
12.12 
12.13 
12.13 

12.14 

Communicatie 

P10 
	

Hoek Spuistraat - Paleisstraat is een man omhoog gekiommen op de begane grond, 

graag weghalen  
Toestemming om een blokkade vreedzaam op te heffen, gelijk de Spuistraat vrij 

houden. B100 heeft opdracht om 
TOO de opdracht gegeven om de persoon te verwijderen. 

B100 

B100 	Gaat met sectie het opheffen van de blokkade vreedzaam in gang zetten. 
D10 
	

Aan voorzijde VC1 zitten inmiddels 3-5 personen op de grond. 
BOO 

BOO 

BOO 

BOO eeft de opdracht gekregen om de sitdown op te heffen en moet 

daarna de straat vrij houden daar eventueel bij assisteren.  
D10 
	

Moet de mensen van de sitdown verwijderen, 



12.14 130 Is vertrokken met de arrestanten bij zich, nadat de weg was vrijgemaakt 
12.20 B100 f 

12.21 BOO AVVINIIEU 

=mesa . 
12.22 P10 Er worden foto's gemaakt van een gewonde man op de grond. Er moet even iemand 

gaan kijken, bij Cafe het Schuim er moet worden gekeken. Er moet iemand gaan 
kijken.,11.„.„,,,„-- 

12.24 	BOO 1__112ft, ., 
12.25 OC Krijgen meldingen dat er eenpaard zou zijn gevallen opeen persoon en dat er 

eenambu nodig is? Kunt u dit bevestigen? We zijn aan het kijken. 
12.26 TOO Heeft nog 26 arrestanten, nog 	og nodig. De kelder moet nog gedaan 

worden. De rest van het pand is leeg. 
12.27 HIN Soc. Media oproep om de college zalen te verlaten en naar de Spuistraat te komen. 
12.27 P10 De personen die verplaatst worden gaan nu weer een sitdown doen voorbij het hek 
12.28 A00 Door een paard is op iemand zijn voet gestaan, heeft gebroken teen, ambu komt, gaat 

gegevens noteren van SO. OC Iaten weten dat deambu idd aan komt rijden. 
12.30 TOO Hele derde etage is ookleeg, nu alleen nog de huidige arrestanten afvoeren en de 

kelder checken. I 

12.32 BOO D20 er komt een ambu ivm de gewonde persoon 
12.32 M10 Er komt eenambu aan ivm de gewonde persoon 

12.33 B100 Heeft ongeveer met 5 minuten de kruising Spuistraat - Paleisstraat vrij. 

12.33 D20 De ambu is er maar kan er niet door 

12.34 P10 Het personeel van de ambu kunnen we begeleiden en dan kunnen ze er bij. Ze zijn er 
door heen en kunnen naar SO. 

12.34 A00 Het SO wenst geen gegevens op te geven, ook gewezen op mogelijkheid van klacht 
maar men wilde niets. 

12.36 B100 .  

Retwasieli -i 	,,-,-, t- 

12.36 BOO 

12.37 BOO Commissie man kan goederen afgeven aanl-eenheden 

12.37 TOO Het hele pand is nu schoon alleen nog afvoeren van de aanwezige arrestanten. Nu 
nog 26 personen. Nog , 

12.39 81.00 D20 moet nu zijn positie gaan innemen, is gevangen 

12.41 A00 Gebeld door EL hebben we aan W 	MetMot gedacht? Ja uiteraard 

12.43 B100 Route voor 1-eenheid is gewijzigd 	 _ 	en men kan nu op 
komen rijden 

12.43 110/120/130 Mogen achter elkaar op komen rijden richting het pand. Hebben ze spullen van de 
commissieman gekregen? 

12.46 P10 Twee arrestanten auto's achter de sitdown, gaan nu weer verplaatsen. 

12.47 Ordebus D1 We moeten ons melden bij u, 

12.48 A00 Gebeld door Hin, de grootste oproerkraaier is via Hin aangehouden, zit nu bureau 

Lijnbaansgracht aangehouden terzake opruiing. 

12.51 A00 1.1.--,1,...-1ar, 	 _ -;.------ms 
12.51 BOO 1130 zijn op V\ONNWO  

12.55 TOO 1 Persvak ingericht?Of vrij bewegen? Geen persvak 

12.56 BOO Totaal aanhoudingen tot nu toe: 46 in het pand aangehouden tz 184 SR en 1 voor 
opruiing. 

12.57 A00 ivm aanvraag 2.5 ATW voor recherchedetachement ivm de grote 
hnpvpplhpirl arrActantpn clip nnn inripkInnt mngd.pn wnrcipn pn clip IN/S mnpten 



Ter plaatse bij Maagdenhuis, 150 personen aanwezig, men staat op het bordes, maar 
deuren zijn dicht  

Telefonisch overleg met F-Eissokistannithostil,PM 

Apr 
Mogen wij de kruising vrij geven? Ja dat mag. Het verkeer gaat er weer in vanaf de 
Raadhuisstraat.  

Telefonisch teru• • ko• elin aan 

Voicemail Waysza"ngesproken over situatie Maagdenhuis.  

Pand is overgedragen en gaan retour Jhlaan en gaan beginnen aan het tikwerk 
ni,=! 

TOO 

	

12.59 	130 

12.59 BOO  

	

13.01 	TOO  

13.02 BOO 

13.02 B100 

13.03 BOO 

13.04 TOO 

	

13.11 	110 

13.16 BOO 

13.16 B100 

13.19 A00 

13.24 110 

13.29 BOO  

13.29 P10 /D10 / 
D20  

13.34 110  

13.35 BOO 

13.36 BOO 

13.37 TOO 

13.38 BOO 

13.39 BOO 

13.46 A00 

14.01 OC 

14.05 A00 

14.06 A00 

14.07 BOO 

1 4.09 

14.12 

14.13 A00 

14.15 M10 

14.15 BOO 

14.15 

14.15 A00 

14.16 
14 17 1 -rnn 

Is op de 	 kunnen we al oprijden? De P-eenheden geven aan 
dat we op kunnen rijden  

B100 de laatste I-eenheid komt er ook aan, kan dat? 

TOO graag even vervoegen bij VC1, gaat gebeuren. 

Sitrap: kruising is onder controle. 1 bus gevuld, graag via zelfde route weer vertrekken 
nadat ze gevuld zijn.  

110 u mag vertrekken zodra u gevuld bent, en graag via de route zoals u bent 
gekomen weer vertrekken.  

Als alle arrestanten zijn afgevoerd, gaat TOO samen met deurwaarder en beveiliging 
een ronde door het pand en leveren dan het pand op aan de deurwaarder.  

Zijn weg en gaan CZO 

D30 onder dankzegging mag u vast retour eigen onderdeel 

Belt in en vraagt wat de bedoeling is. Bijgesproken 	 c-f 
TOO gaat daarna een ronde doen door het pand, 

en daarna dragen wij het pand over.  

Terugkoppeling 	akkoord op de 2.5 ATW voor het Recherchedetachement 

Is op CZO 

010 wat is de situati^ 	'''1? Nabij de hekken?Er zijn welwat sympathisanten, 
maar wel 	11- 1M Dat kan wel ja.  

120 u mag rechtdoor rijden door de hekken. 130 is ook vol en gaan ook rijden. 

Belt in, Sectie komt naar buiten en TOO maakt een laatste ronde door het pand. 

B100 de twee 1-eenheden zijn vertrokken via 	 et de arrestanten. 

Aan elle eenheden: TOO maakt een laatste ronde door het pand met de deurwaarder 
ter oplevering, voorlopig  

Het persbericht gaat er nu uit, Communicatie wordt overstelpt met persverzoeken en 

vragen.  

Grote demonstratie op het Spui, GVB staat gestremd op Spui 

Gebeld naar Hin en gevraagd o 	 an kijken bij het Spui over de toestand 
aldaar. 

ze staan nu stil bij het Maagdenhuis. Men wil het waarschijnlijk gaan 
bestormen. 

cA 

C 

of 



worden nu de B1.70  

HIN 

Alle extra aangebrachte goederen (assmassie") brengen naar VC1 

14.18 

14.19 

14.19 

BOO 

CCC 

14.20 

14.20 

14.21 

14.22 BOO 

P10 

EL 

BOO 

14.23 BOO 

M-eenheden bedankt voor uw inzet en retour eigen onderdeel.  

belt in en informeert naar stavaza, door.-"a°4_geinformeerd.  

Belt in, kan retour eigen onderdeel, zijn bedankt voor bewezen inzet 

D10/ D20 /B100 /110 /120 /130 alle commandanten graag inventariseren naar geweld 

gebruik, dan retour JH laan. Debriefing zal zijn omstreeks 15.00 uur.  

H10 bedankt voor inzet en retour Eenhoorn 

Geweidgebruik: Alle commandanten moeten binnen eigen eenheid navragen gebruik van 

geweld, dit rapporteren bij de HOHA. 

C 

Omgehangen en/of 

opgetreden in ME verband: 

Aanhoudingen: Totaal 46 personen aangehouden tz 184 SR in het pand, 1 pand elders 

aangehouden tz opruiing. 

Gebruik vordering: "Hier spreekt de deurwaarder, aan hen die verblijven in het pand Spuistraat 

210 te Amsterdam, doe ik nu het bevel om het pand onmiddelijk te verlaten!" 

(Dit is driemaal luid en duidelijk gevorderd via de dakmegafoon). Dit is 

bevestigd door de D10. Naam van de deurwaarder is 	 Tijdstip was 

09.27 uur. 

Gewonden: 1 burger gewond, paard heeft op zijn voet gestaan, wenst geen ID gegevens of 

te geven. 

MatzakITFS: 

Overige collega's 

Algemeen: 



Briefing:  

Operationele uitvoering:  

Verbindingen/Communicatie. 

Logistiek: 

15.00 uur 

 



44e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

 

 

e._ 
04 mei 2015 9:31 
6111,008,04. €.— 
FW: Bezoek aan het Maagdenhuis. 

 

	Oorspronkelijk bericht 
Van: Jinn 
Verzonden: 11 maart 2015 21:30 
Aan: C - 
( 
Onderwerp: Bezoek aan het Maagdenhuis. 

Beste collegae. 

Vandaag ben ik een uurtje in het Maagdenhuis geweest. 
opengebroken deuren van kamers van bestuursleden en het kantoor van ck 

het hoofd van het archief. 
Ook de kamer van 	111700 _ was opengebroken. e_ 
Behalve dat er vele deuren vernield zijn is men ook op enkele kamers geweest. 
De beheerder van het Maagdenhuis heeft zoveel mogelijk deuren die toegang geven tot de gangen waaraan de open 
gebroken ruimtes liggen met enorme schroeven vastgezet. 
Dwars door de mooie oude deuren en sponningen heen. 

;n de trappenhal waren ook mensen en op bijna alle verdiepingen lagen matrassen en dekens. Op een metres onder 
een deken lad een meisje te slapen. 

gaat aangifte doen van de meest recente vernielingen. E. 

lk heb met enkel mensen gesproken en hen gevraagd iedereen op te roepen om geen deuren meer open te breken in 
dat schitterende gebouw. 
Men gaf aan dat al eerder verzocht te hebben in een vergadering en dat weer zou doen. 

Ok 

ci 

De sfeer was rustig en hartelijk dat bleef zo toen ik, de politie, binnenkwam. 

 

Er wordt volgens 
Afgelopen week heeft 
risico van ongelukken. 

nog steeds regelmatig op het hoge puntdak van het gebouw geklommen. 
en aantal jonge scholieren (14,15 jaar)uit de buurt van het dak gestuurd ivm 



Groet 	 

Volg mij op Twitter: @polwallenzuid 

Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: 11 maart 2015 20:59 
Aan: 
Onderwerp: s"\.. ' 
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1111M11111111111111111111116 CC: e_ 

Van: 

Verzonden: 09 april 2015 11:24 

Aan: MI11111=1=111111111-  

Onderwerp: FW: Tussenstand of sfeerplaatje 

Beste allemaal, 

Hierbij een korte stavaza mbt het Maagdenhuis. lk heb gevraagd of men wil kijken of wij er achter kunnen 
komen wat bedoeld wordt met "hardere acties", waar men in de pers mee dreigt. Tot nog toe zien wij dear 
niets van, de barbecue (Spui gisteravond) is gisteren ook probleemloos verlopen. 

groeten, 

Van: 
Verzonden: 09 april 2015 9:20 
Aansv-
Onderwerp: Tussenstand of sfeerplaatje 

Dag collegae, 

lk heb hedenmorger -
volgende mede: 

  

UVA, aan de lijn gehad. Hij deelde mij o.m. het 

   

   

    

 

 

Maar 

   

0 
® 's nachts verblijven er rond de dertig personen, dat zijn dan mensen van buitenaf. 

's ochtend, rond 09.00 uur, zijn er meestal acht mensen wakker en ligt de rest nog to slapen. 

Incidenten: 

® Het akkevietje met Pownieuws. Sd-kaart uit de camera gehaald. 
0 
® Mensen worden minder snel toegelaten, door het heimelijk filmen 
0 
0 
0 
® Er is frequent gebruik van drugs. Men loopt 'stijf rond'. 

® De beveiliging heeft enige dagen geleden een trippende jongen naar buiten gewerkt. 
0 
® Men is veelvuldig onder invloed van drank en drugs, daardoor zijn er vaak schermutselingen 
0 

® Er lopen mensen rond, die men herkent na de recente ontruimingen van het Bungehuis en de 
Spuistraat. 

An( U 6)06 

n4 (Y7 It'll< 



Blank Page 2 of 2 

• Aanloop van 'Vrankrijk' is stabiel. 

® Er zijn Franstalige mensen binnen 

 

Ant- R 1u6s 

 

• De zes Ghanezen zijn inmiddels weg 
0 
® Er komen wel 'backpackers'. Hiervan heeft men er een naar een huisarts moeten brengen of dat hij 

paddenstoelen zou hebben gebruikt. 

M.vr.gr. 

Buurtregisseur 'Singelgebied' 

VVijkteam Burgwallen 

125963 

Beursstraat 33 

1012 JG te Amsterdam 

Twitter: @polSingelbuurt 

	 politie.nl  

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde 
(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van 
een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

06-07-2015 



Ontruiming Maagdenhuis 11-04-2015 

CA-. de 
mmtmen__ 
Toestand: 

-127.1"71±-7-7: 
Maa deithuis 

= 3 Ib.' oaring.: 

Toestand: algemeen 

• Maagdenhuis 
• Spui, Handboogsteeg, Voetboogsteeg 
• Eigendom UvA 
• Bezet door studenten 
• Veel andere "gasten" 
• Verscheidene incidenten 
• Zaterdag gepland feest 
• Spuistraat recent ontruimd 

• Vonnissen 
• KG, Civielrechtelijk 
• Driehoek in overleg 

• Flankerende evenementen/activiteiten: 

a 

Het voorkomen dan wel doen 
beeindigen van ongeregeidheden 

in de openbare orde- en 
strafrechtelijke sfeer 

Opd 

• Creeren veilige werkruimte tbv ontruimingseenheden 
• 

. Ontruiming Intern mbv 
• Verzorgen vorderingen 

• 1 sectieella. 

• groep gailtalb 
. Openbare Orde 

• veilige werkruimte creeren tbv ontruimingseenheid 
® het tegengaan van confrontaties 
• handAlAnd nntrrien als cieze er ziin 

. Scan op gooimaterialen 
• Ceurwaarder I machfigingen 
. Oplevering aan de UvA 



• Chirn,c 
Lento 04,g Farlg 

, • MLA 

oraule 
Voet Hand, 

VIMIM 
Uitvoering: kaart 2 

stn nsvele. 
Arnaterdam%4Ner.V.T1 

ts, 

CalLrS.prit 
Th,ntneriear 
nook Cenn. 

Ring 1 

Elloementmt 't 	1 

W.ncr..tern.'s nod did 
T 	Ainnerclarn OV 

Ring 2 

Uitvoering: aanclachispur!t,i 

7-77  
opdracht: 

• Stendaard beleids- en tolerantiegrenzen 

• Strafrecht, strafvordering, APV 

Verzorging / logistiek 

• Diensttijden: 
Zaterdag: 09:00-17:00 uur (exci cdtenbr.) 

. Briefing: JH-laan 

• Tenue!Middelen: 

c_ d 

Ftevevooi-iicj 

aAlgemeen 
.Bijzonderheden, sitraps obv feitelijkheden 

OBERIng- 
•Geweldlaanhoudingentgewonden melden 
•Aanhoudingen / CZO 

at Media vice versa / persvak 

.Overig: 

.Weersverwachting 

.Ambulance 

• Ontruimingstitel 
Civiel, evt mbv de sterke arm 

• Deurwaarder vordert, daarna politievordering 
• 184 Sr 

Versteanbaer 

. Desnoods button en binnen 

Verzorging: 





Samengestelde 
naam 	 Geboorteda um 

Overzicht BVH incidenten m.b.t. Maagdenbuis Spinhuis Bungehuis 

Rol 
1 verdachte 
2 verdachte 
3 
4 verdachte 
5 
6 
7 signalering 
8 verdachte 
9 
10 verdachte 
11 verdachte 
12 verdachte 

Zaaklregistratie 
Leeftijd 	(BVH-nummer) 

2015044040 
2015044234 
2015045486 
2015045633 
2015047003 
2015063405 
2015058096 
2015058881 
2015063147 
2015082766 
2015082952 
2015082903 

Maatschappelijke klasse 
G20 Aanhouding verdachte 
G20 Aanhouding verdachte 
Relaas bezetting 
G20 Aanhouding verdachte 
Algemene mutatie: sfeerbeeld 
Bedreiging journalist 
G21 Aanhouding gesignaleerde 
G20 Aanhouding verdachte 
Mishandeling journalist 
G20 Aanhouding verdachte 
G20 Aanhouding verdachte 
G20 Aanhouding verdachte 

Begindatum 
24 februari 20151 
24 februari 2015 
25 februari 2015 
26 februari 2015 
27 februari 2015 

5 maart 2015 
12 maart 2015 
13 maart 2015 
18 maart 2015 

11 april 2015 
11 april 2015 
11 april 2015 



Registratie 

2015044040-
99 

2015044040-
98 

Incident/Actie 

Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

Datum/ Tijd 

di 24-02-2015 
11:50:00 

di 24-02-2015 
15:08:00 

015 

G20 Aanhouding verdachte 

2015044040-
96 

Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

di 24-02-2015 
15:08:00 

J7 015 

Zoekresultaten 

2015044040-  
G20 Aanhouding verdachte 

di 24-02-2015 
93 	 11:15:00 

F 2015044040-9 1131 Voorgeleiding hovj 	
di 24-02-2015 
11:57:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeimeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeinieer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijImeuneer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmerrneer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeitheer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 

2015044040-
97 

I10 	Inverzekeringstelling 
di 24-02-2015 
15:10:00 

2015044040-
95 

110 	Inverzekeringstelling 
di 24-02-2015 
15:10:00 

F 2015044040-
94 

1131 Voorgeleiding hovj 
di 24-02-2015 
14:28:00 

2015044040-
92 

G15 
Verhoor bij 	di 24-02-2015 
inverzekeringstelling 15:18:00 

2015044040-  
I10 

91 
Inverzekeringstelling di 24-02-2015 

15:21:00 

F 2015044040-  
015 

90 
Verhoor bij 	di 24-02-2015 
inverzekeringstelling 15:12:00 



2015044040-
89 

110 	Inverzekeringstelling 
di 24-02-2015 
14:15:00 

2015044040-
87 

110 Inverzekeringstelling 
di 24-02-2015 
15:09:00 

2015044040-
85 

110 	Inverzekeringstelling 
di 24-02-2015 
15:05:00 

2015044040-  G20 Aanhouding verdachte 
di 24-02-2015 

81 	 12:00:00 

F 2015044040-80 G15 Verhoor bij. 	 di 24-02-2015 1 
inverzekeringstelling 

2015044040-
88 

Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

di 24-02-2015 
15:07:00 

015 

2015044040-
86 

Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

di 24-02-2015 
15:03:00 7 015 

015 
Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

110 Inverzekeringstelling 

1131 Voorgeleiding hovj 

2015044040-
84 

di 24-02-2015 
14:59:00 

2015044040-
83 

2015044040-
82 

di 24-02-2015 
15:01:00 

di 24-02-2015 
14:38:00 

F 2015044040-8 G20 AanhoudinG di 24-02-2015 11:09:00 
verdachte 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeinieer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
F 2015044040-79 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:58:00 	Flierbosdreef 

27/Zuidoost- 

4:56:00 



F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

2015044040-78 
015 Verhoor bij

. 	 di 24-02-2015 14:53:00 
inverzekeringstelling 

I10 	Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:55:00 

015 Verhoor bij 
	 di 24-02-2015 14:50:00 
mverzekeringstelling 

I10 	Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:52:00 

015 Verhoor bij 
	 di 24-02-2015 14:45:00 
inverzekeringstelling 

I10 	Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:47:00 

Verhoor bij 
015 	 di 24-02-2015 14:43:00 

inverzekeringstelling 

110 	Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:45:00 

015 Verhoor bij 
	 di 24-02-2015 14:40:00 
inverzekeringstelling 

1131 Voorgeleiding hovj 	di 24-02-2015 11:36:00 

I10 	Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:41:00 

1131 Voorgeleiding hovj 	di 24-02-2015 14:35:00 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 

2015044040-77 

2015044040-76 

2015044040-75 

2015044040-74 

2015044040-73 

2015044040-72 

2015044040-71 

2015044040-70 

2015044040-7 

2015044040-69 

2015044040-68 



27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

Pr 
Aanhouding 	 Spuistraat 

2015044040-67 020 	 di 24-02-2015 11:20:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

17 2015044040-66 015 . 	 di 24-02-2015 14:37:00 
inverzekeringstelhng 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

P 2015044040-65 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:38:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

17 2015044040-64 015 . 	 di 24-02-2015 14:35:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmelineer 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-63 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:36:00 	Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 

17 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-62 015 . 	 di 24-02-2015 14:33:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-61 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:34:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 

17 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-60 015 . 	 di 24-02-2015 14:30:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 

17 
Aanhouding 	 Spuistraat 

2015044040-6 G20 	 di 24-02-2015 10:24:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

2015044040-59 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 14:32:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

PT 2015044040-58 G44 Onderzoek overig 	di 24-02-2015 11:00:00 	
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

17 2015044040-57 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:40:00 	
Amsterdam, 
Flierbosdreef 



2015044040-56 G20 Aanhouding  
verdachte 

27/Zuidoost-
bijlmetineer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

di 24-02-2015 11:30:00 	Amsterdam, 

di 24-02-2015 11:15:00 

2015044040-55 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:45:00 

F7 2015044040-54 G20 Aanhouding  
verdachte 
	di 24-02-2015 11:30:00 

Pc 2015044040-53 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:35:00 

17 2015044040-52 G20 Aanhouding  
verdachte 

.17 2015044040-51 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:45:00 

P" 2015044040-50 G20 Aanhouding  
verdachte 

F7 2015044040-5 	1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 11:57:00 

P " 2015044040-49 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:30:00 

2015044040-48 G20 Aanhouding  
verdachte 

17 2015044040-47 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 13:41:00 

F7 2015044040-46 G20 Aanhouding 

di 24-02-2015 11:15:00 

di 24-02-2015 11:55:00 

di 24-02-2015 11:14:00 



F7 

Pr 

F7 

Pr  

17 

Fr' 

17 

17 

17 

1:7 

17 

2015044040-45 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhoudina 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhoudina 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
G20 

verdachte 

Aanhoudina 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhoudina 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

di 24-02-2015 13:35:00 

di 24-02-2015 11:30:00 

di 24-02-2015 12:45:00 

di 24-02-2015 11:20:00 

di 24-02-2015 12:35:00 

di 24-02-2015 11:18:00 

di 24-02-2015 10:54:00 

di 24-02-2015 12:05:00 

di 24-02-2015 10:20:00 

di 24-02-2015 12:54:00 

di 24-02-2015 11:50:00 

di 24-02-2015 12:49:00 

Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeimeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 

2015044040-44 

2015044040-43 

2015044040-42 

2015044040-41 

2015044040-40 

2015044040-4 

2015044040-39 

2015044040-38 

2015044040-37 

2015044040-36 

2015044040-35  



Pr 

P 

Pr 

17 

Pr 

17 

17  

17 

17 

1,7 

i;i" 

2015044040-34 
Aanhouding 

020 
verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding, 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

G20 Aanhouding 
verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
G20 

verdachte 

1131 Voorgeleiding hovj 

G20 Aanhouding 

di 24-02-2015 11:35:00 

di 24-02-2015 11:42:00 

di 24-02-2015 10:20:00 

di 24-02-2015 12:55:00 

di 24-02-2015 11:20:00 

di 24-02-2015 11:45:00 

di 24-02-2015 12:39:00 

di 24-02-2015 11:20:00 

di 24-02-2015 11:25:00 

di 24-02-2015 10:20:00 

di 24-02-2015 12:19:00 

di 24-02-2015 10:55:00 

Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmetnieer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeinieer 

Amsterdam, 

2015044040-33 

2015044040-32 

2015044040-31 

2015044040-30 

2015044040-3 

2015044040-29 

2015044040-28 

2015044040-27 

2015044040-26 

2015044040-25 

2015044040-24  



verdachte 	 Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-231 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmeimeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-230 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-23 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 12:30:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-229 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-228 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-227 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-226 120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-225 120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-224 120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj F 2015044040-223 120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 

27/Zuidoost-
bijlmezmeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

2015044040-222 120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

2015044040-221 

2015044040-220 

2015044040-22 

2015044040-219 

2015044040-218 

2015044040-217 

2015044040-216 

2015044040-215 

2015044040-214 

2015044040-213 

2015044040-212 

2015044040-211 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuldoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

020 	 di 24-02-2015 10:57:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	. 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Heenzenden op last 	
Amsterdam, 

 
120 

hovj 	
wo 25-02-2015 17:30:00 	Flierbosdreef 

27/Zuidoost 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	. 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:30:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-210 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-21 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 11:29:00 	
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-209 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-208 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijImermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-207 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmeliueer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-206 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

F 2015044040-205 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmelineer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

2015044040-204 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-203 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-202 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijimenneer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef F 2015044040-201 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj F 2015044040-200 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 

27/Zuidoost-
bijlmermeer 



Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

1 7 2015044040-20 G20 	 di 24-02-2015 10:20:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, msterdam, 
 

17 2015044040-2 G20 
verdachte 	

di 24-02-2015 10:34:00 	Spuistraat 
210/Centrum 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

1 7 2015044040-199 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

1 7 2015044040-198 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

1 7 2015044040-197 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bij imermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

1 7 2015044040-196 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

R7  2015044040-195 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

1 7 2015044040-194 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

1 7 2015044040-193 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

1 7 2015044040-192 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

,17 2015044040-191 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

F7 2015044040-190 120 	 wo 25-02-2015 17:00:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



Amsterdam, 

	

F7 2015044040-19 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 11:35:00 	
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmeuneer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

2015044040-189 120 	 wo 25-02-2015 10:40:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 
hovj 

2015044040-188 120 	 wo 25-02-2015 10:50:00 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

ry- 	2015044040-187 120 	 di 24-02-2015 20:10:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

17 
Heenzenden op last 	 Flierbosdreef 

2015044040-186 120 	 di 24-02-2015 20:15:00 
hovj 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-185 G15 . 	 di 24-02-2015 17:31:00 
mverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

2015044040-184 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:33:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

17 2015044040-183 G15 . 	 di 24-02-2015 17:28:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-182 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:30:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Verhoor bij 	
Amsterdam, 

 
17 2015044040-181 G15 inverzekeringstelling 

	

di 24-02-2015 17:18:00 	Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 

	

Pr 2015044040-180 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:20:00 	
Flierbosdreef 
27/Zaidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Aanhoudina 	 Spuistraat 

Fi 2015044040-18 020 	 di 24-02-2015 10:20:00 
verdachte 	 210/Centnim- 

burgwallen 



Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-179 G15 . 	 di 24-02-2015 17:12:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-178 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:15:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-177 G15 . 	 di 24-02-2015 17:23:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-176 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:25:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-175 G15 . 	 di 24-02-2015 17:16:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-174 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:17:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-173 G15 . 	 di 24-02-2015 17:00:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-172 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 17:09:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-171 G15 . 	 di 24-02-2015 16:19:00 
mverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-170 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:22:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-17 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 12:15:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmeitheer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-169 015 . 	 di 24-02-2015 16:16:00 
mverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



Amsterdam, 

	

17 2015044040-168 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:18:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijImermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

F 2015044040-167 G15 . 	 di 24-02-2015 16:20:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijimermeer 

Amsterdam, 

	

F 2015044040-166 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:21:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

F 2015044040-165 J30 Algemene mutatie di 24-02-2015 11:00:00 	
Spuistraat 

 
210/Centrum- 
burgwallen 

Amsterdam, 

F Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

2015044040-164 G15 . 	 di 24-02-2015 16:18:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 

	

F 2015044040-163 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:20:00 	Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

,17 2015044040-162 G15 . 	 di 24-02-2015 16:17:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

F 2015044040-161 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:19:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

	

F 2015044040-160 015 . 	 di 24-02-2015 16:13:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

F 2015044040-16 G20 	 di 24-02-2015 11:20:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

F 2015044040-159 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:15:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-158 015 . 	 di 24-02-2015 16:14:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



i7 2015044040-157 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:16:00 

	

r7 2015044040-156 015 Verhoor bij. 	 . 	di 24-02-2015 16:13:00 
inverzekeringstellmg 

F.  2015044040-155 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:15:00 

17 2015044040-154 015 Verhoor bij 	 di 24-02-2015 16:10:00 
inverzekeringstelling 

Pr  2015044040-153 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:12:00 

	

2015044040-152 015 Verhoor b
1j

. 	 di 24-02-2015 16:11:00 
inverzekeringstelling 

Pr 2015044040-151 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:13:00 

1,  7 2015044040-150 G15 
Verhoor bij 

di 24-02-2015 16:07:00 
inverzekeringstelling 

   

7  2015044040-15 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 11:32:00 

P.-  2015044040-149 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:08:00 

r7 2015044040-148 015 Verhoor bij. 	 . 	di 24-02-2015 16:10:00 
inverzekeringstellmg 

17 2015044040-147 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 16:11:00  

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmenneer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeinieer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 



F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

Verhoor bij 
2015044040-146 015  di 24-02-2015 16:08:00 

di 24-02-2015 16:10:00 

di 24-02-2015 14:02:00 

di 24-02-2015 11:15:00 

di 24-02-2015 13:57:00 

di 24-02-2015 11:15:00 

di 24-02-2015 16:01:00 

di 24-02-2015 10:20:00 

di 24-02-2015 11:30:00 

di 24-02-2015 14:00:00 

di di 24-02-2015 11:15:00 

di 24-02-2015 14:10:00 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Spuistraat 
210/Centrum-
burgwallen.  

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

210/Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, 
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

mverzekeringstelling 

2015044040-145 I10 	Inverzekeringstelling 

2015044040-144 1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
2015044040-143 G20 

verdachte 

2015044040-142 1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
2015044040-141 020 

verdachte 

2015044040-140 1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
2015044040-14 	G20 

verdachte 

Aanhouding 
2015044040-139 G20 

verdachte 

2015044040-138 1131 Voorgeleiding hovj 

Aanhouding 
2015044040-137 G20 

verdachte 

2015044040-136 1131 Voorgeleiding hovj 



Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

F 2015044040-135 G20 	 di 24-02-2015 11:20:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

F 2015044040-134 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:30:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bij lmermeer 

Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

F 2015044040-133 G20 	 di 24-02-2015 11:30:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

F 2015044040-132 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:18:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Aanhoudina 	 Spuistraat 

F 2015044040-131 G20 	 di 24-02-2015 11:15:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

F 2015044040-130 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:03:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmeimeer 

Amsterdam, 

F 2015044040-13 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 12:05:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat 

F 2015044040-129 G20 	 di 24-02-2015 11:15:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

F 2015044040-128 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:29:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmeimeer 

Aanhouding 	
Amsterdam, 

F 2015044040-127 G20 verdachte 	
di 24-02-2015 11:15:00 	Spuistraat 

201/Centrum 

Amsterdam, 

F 2015044040-126 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:45:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmeimeer 

Amsterdam, 
AanhoudinG 	 Spuistraat 

F 2015044040-125 G20 	 di 24-02-2015 11:15:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 



Amsterdam, 

	

Pr 2015044040-124 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:45:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
AanhoudinG 	 Spuistraat F 2015044040-123 G20 	 di 24-02-2015 11:15:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-122 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:24:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bij lmermeer 

Amsterdam, 
AanhoudinG 	 Spuistraat 

2015044040-121 G20 	 di 24-02-2015 11:45:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-120 G15 . 	 di 24-02-2015 15:23:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bij lmermeer 

Amsterdam, 
Aanhouding 	 Spuistraat P 2015044040-12 G20 	 di 24-02-2015 11:16:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-119 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:25:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijImermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-118 015 . 	 di 24-02-2015 15:20:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmei 	weer 

Amsterdam, 

	

P 2015044040-117 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:22:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

F 2015044040-116 015 . 	 di 24-02-2015 15:22:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 

P 2015044040-115 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:24:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

P 2015044040-114 015 . 	 di 24-02-2015 15:20:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 



Amsterdam, 

	

F7  2015044040-113 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:26:00 	
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

P 2015044040-112 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:34:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

ri 2015044040-111 G20 Aanhoudina 
	

di 24-02-2015 11:15:00 	
Spuistraat 

verdachte 	 210/Centrum- 
burgwallen 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 17,  2015044040-110 015 . 	 . 	di 24-02-2015 15:14:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 

	

7 2015044040-11 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 12:12:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-109 I10 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:20:00 	Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, 

	

7 2015044040-108 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:15:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 

P` 2015044040-107 G20 Aanhoudina 
	

di 24-02-2015 11:15:00 	
Spuistraat 

verdachte 	 210/Centrum- 
burgwallen 

Amsterdam, 

ri 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-106 015 . 	 di 24-02-2015 15:11:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmeimeer 

Amsterdam, 

	

F 2015044040-105 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:13:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 
inverzekeringstelling 1,7 2015044040-104 015 	 di 24-02-2015 15:12:00 

 27/Zuidoost- 
bijlmermeer 

Amsterdam, 

P7  2015044040-103 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:18:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 



Amsterdam, 

17 
Verhoor bij 	 Flierbosdreef 

2015044040-102 G15 . 	 di 24-02-2015 15:15:00 
inverzekeringstelling 	 27/Zuidoost- 

bijlmermeer 

Amsterdam, 

	

17 2015044040-101 110 Inverzekeringstelling di 24-02-2015 15:20:00 	
Flierbosdreef 
27/Zuidoost-
bijImermeer 

Amsterdam, 

	

,17 2015044040-100 1131 Voorgeleiding hovj di 24-02-2015 14:23:00 	
Flierbosdreef 

 
27/Zuidoost-
bijlmermeer 

Amsterdam, 
Aanhoudina 	 Spuistraat 

2015044040-10 G20 	 di 24-02-2015 11:10:00 
verdachte 	 210/Centrum- 

burgwallen 

Niet voldoen aan 	
Amsterdam, 

 
17 2015044040-1 	F18 

bevel/vordering 	
di 24-02-2015 10:12:00 	Spuistraat 

210/Centrum 



—IMMEMBEF 

POLITIE 
EENHEID AMSTERDAM 
DISTRICT AMSTERDAM-ZUID 
BASISTEAM ZUID BUITENVELDERT 

Proces-verbaalnummer 	: P1,1300-2015044040-58 

PROCES-VERBAAL 
van bevindingen 

Ik, verbalisant, 	 , brigadier van politie Eenheid 	(7 
Amsterdam, verklaar het volgende: 

Op dinsdag 24 februari 2015, omstreeks 11.00 uur beyond ik mij, verbalisant, in 
uniform gekleed, met bureauwerkzaamheden belast in het cellencomplex zuid-oost van 
Eenheid Amsterdam-Amstelland. Aldaar werd mijn assistentie verzocht voor het 
administratief afhandelen van aangehouden arrestanten naar aanleiding van de 
ontruiming van het Bungehuis aan de Spuistraat 210 te Amsterdam. Ik, verbalisant, 
zag ge/ 

Op dinsdag 25 februari 2015, omstreeks 12.30 uur zag ik dat er een man het 
cellencomplex werd binnengebracht. Deze man werd aangehouden terzake overtreding 
van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. welke ik, verbalisant, 	 C 4. 

. Ik zag dat deze man dezelfde uiterlijke kenmerken in cl 
. Nadat ik, verbalisant, de op 

damenmemov:,_ bleek de volledige personalia van deze man te zijn: 
	 e_ 

geboren 	 te 
wonendel --11111ENNIMirlp te 	 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te 
Amsterdam op 24 februari 2015. 

     

op ambtsbelofte e_ 

     

c4 c1  
--7=.0iistife 

zijn gelaat vPrtoonde als 



Registratie 
	

Incident/Actie 

2015044234-  
120 	

Heenzenden op last 
1,77   

5 	 hovj 

2015044234-  
G44 Onderzoek overi 

4 

2015044234- 
1131 Voorgeleiding hovj 

3 

2015044234-
2 

2015044234-
1 

G20 Aanhouding verdachte 

Samenscholing, 
R1121 ongeregeldheden en 

ordeverstoringen (apv 
asd) 

Zoekresultaten 

Datum/ 
Tijd 

di 24-02- 
2015 
20:05:00 

di 24-02- 
2015 
12:17:00 

di 24-02- 
2015 
13:17:00 

di 24-02- 
2015 
12:45:00 

di 24-02- 
2015 
12:45:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijImermeer 

Amsterdam, Spuistraat 
120/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, 
Lijnbaansgracht 
219/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, De 
clercgstraat 80/West-
overtoomsesluis 

Amsterdam, Spuistraat 
120/Centrum 



2015045486- 
G44 Onderzoek overio- b 8 

Zoekresultaten 

Registratie 
	

Incident/Actie 

2015045486-  
E16 

 Ruzie/twist (zonder 
7 	 vervolg) 

2015045486- 
C40 	 b 

Vernieling overige 
6 	 objecten 

2015045486-  
G44 Onderzoek overio 

5 

2015045486- 
4 
	 E01 Begeleiding manifestatie 

2015045486-  
C40 

 Vernieling overige 17;  
3 	 objecten 

2015045486-  
F550 

 Eenvoudige 
. 

2 	 mishandeling 

2015045486-  
F15 Huisvredebreuk 

1  

Datum/ 
Tijd 

wo 08-04-
2015 
19:00:00 

do 26-03-
2015 
04:05:00 

vr 13-03- 
2015 
14:15:00 

wo 25-02-
2015 
20:00:00 

wo 25-02-
2015 
17:00:00 

wo 25-02-
2015 
20:00:00 

wo 25-02-
2015 
20:00:00 

wo 25-02-
2015 
20:00:00 

Locatie/VVerkgebied 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
O/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 



POLITIE 
EENHEID AMSTERDAM 
DISTRICT AMSTERDAM-CENTRUM /-NOORD 
BASISTEAM CENTRUM-BURGWALLEN 

Proces-verbaalnummer 	: PL1300-2015045486-5 

  

 

PROCES-VERBAAL 
van bevindingen 

 

   

inspecteur van politie 1k, verbalisant, 

  

Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende: 

  

Naar aanleiding van protestacties van diverse studentenbewegingen contra het 
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de daarop volgende 
bezetting van het Bungehuis en de ontruiming daarvan is op dinsdag, 24 februari 
2015 een demonstratieve optocht door de studenten gepland en aangekondigd. 

De aankondiging en toestemming van de Burgemeester van Amsterdam tot het houden van 
een demonstratieve optocht door de studenten heeft geresulteerd in een optocht op 
25 februari 2015 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

De demonstratie begon om 17.00 uur bij het Bungehuis aan de Spuistraat te 
Amsterdam. Bij de start waren ongeveer 400 personen aanwezig. Deze groep groeide 
bij de aanvang van de demonstratie snel tot een geschatte 1000-1500 personen. De 
demonstratie werd begeleid door een 50-tal personen die vanuit de organisatie waren 
aangesteld voor het begeleiden van de optocht en voor het handhaven van de orde 
tijdens de optocht. 

De demonstratie werd tevens begeleid door 	 van de politie, 
Doelstelling van het aanwezige 

politiepersoneel was het zorgen voor een ordentelijk verloop van de demonstratieve 
optocht en ondersteuning van de ordehandhavers van de organisatie. 

De optocht werd vergezeld van veel vlagvertoon, muziek, spandoeken en sirenes. 

De demonstratie liep via de rijbaan van Singel, via de Raadhuisstraat, langs het 
zogenaamde PC Hoofdhuis (universiteitsbibliotheek), weer terug via de Singel, 
Koningsplein om te eindigen op het Spui, bij het Maagdenhuis. 

De demonstratie verliep ordentelijk, op sommige momenten zelfs vrolijk en zeker 
ontspannen. 

Bij het Maagdenhuis aan het Spui zou de demonstratie worden afgesloten middels 
toespraken, waarna de demonstratie zou worden ontbonden. 

De gehele demonstratieve optocht is in een vriendelijke, ontspannen 'sfeer verlopen 
waarbij oponthoud voor verkeer waaronder het openbaar vervoer tot een minimum werd 
beperkt. 

Op woensdag 25 februari 2015 omstreeks 18.30 uur was de demonstratie gearriveerd 
aan het Spui bij het Maagdenhuis. 

De hoofdingang van het Maagdenhuis aan de voorzijde is voorzien van een zogenaamd 
hordes. Op het hordes is plaats voor ongeveer 10 personen. Om op het hordes te 
komen zijn aan beide kanten van het hordes trappen. Op de trappen kunnen ongeveer 
20 personen staan. 

De toegangsdeur bestaat uit 2 helften die naar binnen draaien. 

Het hordes werd door de demonstranten gebruikt als podium. ik hoorde en ik zag dat 
op het hordes personen stonden die toespraken hielden in de richting van de voor 
het Maagdenhuis opgestelde demonstranten. 1k hoorde en ik zag dat de diverse 
toespraken door de aanwezige demonstraten werden begeleid met gejuich, tromgeroffel 
en sirene-gehuil. Op het hordes en de trappen stonden ongeveer 30 personen. De 
toegang tot het hordes en de trappen werd geblokkeerd door de overige 250-300 
demonstranten. 



Tijdens de toespraken, zowel tijdens de optocht als de statische demonstratie op 
het Spui was sprake van een ontspannen sfeer. Tijdens de toespraken was er geen 
sprake van opruiende, beledigende of anderszins openbare orde verstoringen 
oproepende teal. 

Op woensdag 25 februari 2015 omstreeks 19.00 uur is de groep 
ordehandhavers/verkeersgeleiders vertrokken. Op mijn vraag daartoe verklaarde een 
lid van de groep dat de demonstratie waarvoor zij waren was afgelopen on dat zij 
huiswaarts gingen. 

Een grote groep van ongeveer 300 personen bleef op het Spui, voor het Maagdenhuis 
staan on luisterend naar muziek on toespraken. 

Not hoofd van de beveiliging van de Universiteit van Amsterdam stond bij mij 
verbalisant. Op mijn daartoe strekkende vraag verklaarde hij dat hij dacht dat de 
toegangsdeur van het Maagdenhuis op slot en vergrendeld was, maar hij zou dat nog 
even extra controleren. Tevens verklaarde hij dat het aanwezige 
beveiligingspersoneel zich in het Maagdenhuis had opgesteld. Vooralsnog bestond 
niet de vrees dat de toegangdeur zou worden geforceerd en dat de demonstranten naar 
binnen zouden komen maar was de vraag en de controle preventief. 

Na ongeveer 10 minuten kwaM het hoofd bewaking weer terug en verklaarde dat de 
toegangsdeur van het Maagdenhuis op slot was en dat de sluiting extra word 
ondersteund door een ijzeren balk. 

Ik verbalisant zag dat een 15-tal personen het Spui op kwam lopen. Via omstanders 
begreep ik verbalisant dat deze groep eerder in het Bungehuis was aangehouden 
tijdens de eerdere bezetting. Ik zag en ik hoorde dat deze groep personen onthaald 
werden als ware het helden. Ik zag dat een gedeelte van de groep het bordes opklom 
en zich door de nog aanwezigen lieten toejuichen. Ik zag en ik hoorde dat een van 
de personen een toespraak hield. De inhoud heb ik niet kunnen verstaan. 

Niets woes op dat moment erop dat de mogelijke bestorming of bezetting van het 
Maagdenhuis op handen was. De sprekers, demonstraten op het bordes en op de trappen 
stonden met hun rug naar de toegangsdeur gericht. De sfeer was niet anders dan 
tijdens de demonstratieve optocht en manifestatie op het Spui. 

Ik zag dat de toegangsdeur van het Maagdenhuis bewoog. Ik vroeg aan het hoofd van 
de beveiliging van het Maagdenhuis of hij wel zeker wist dat de toegangsdeur het 
zou houden. Hij verzekerde dat dit het geval was en dat een stalen balk de 
toegangsdeur good zou borgen. 

Onmiddellijk na deze mededeling zag ik dat de beide gedeelten van de toegangdeur 
geopend werden. Ik zag dat de groep die op het hordes stond onder luid gejuich near 
binnen rondo. Ik zag dat de groep die op het Spui stond vervolgens via het hordes 
ook naar binnenrenden. 

Binnen 1 minuut waren ruim 200 personen via de toegangsdeur van het Maagdenhuis 
naar binnen gelopen en zich in diverse ruimten van het Maagdenhuis geposteerd. 
Tevens waren diverse landelijke en plaatselijke media binnen in het Maagdenhuis. 

Ik verbalisant heb nog diverse personeelsleden van de beveiliging van het 
Maagdenhuis gesproken. Een van de personeelsleden verklaarde dat hij en zijn 
collega waren mishandelt door de binnenstormende groep maar dat hij geen eventuele 
dader zou kunnen herkennen door de hektiek. 

Ik zag dat de toegangsdeur vernield was. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende to 
Amsterdam op 26 februari 2015. 

op ambtseed 



Registratie 

Titel 

Korpslid 

Actie 	 Onderzoek overig 

Tijdstip kennisname 08-04-2015 om 21:54 

Periode van 	08-04-2015 19:00 

Pand 	 Universiteit van asd 

Locatie 	 Spui 21 

1012WX Amsterdam 

Amsterdam 

Toelichting 

Nay een binnengekomen bericht dat er vanavond vanaf 19.00 uur een demo zou 
zijn bij het Lieverdje het volgende: 
16:00 Vanaf HB bericht dat er opgeroepen was om te komen ivm "Radicaal 
Veganistische BBQ" vanuit het Maagdenhuis. 
16:30 Rapp heeft bij de ingang even contact gehad met een vijftal "bezetters"die 
aangaven dat e.e.a. een demo was tegen de BIO industrie en NIET gebruikt zou 
gaan worden om de openbare orde te verstoren. 
17:45 contact met - , geen bijzondere inzet en indien nodig ingrijpen bij 
ordeverstoringen. 
Inzet: 

-----Nbas 
Op beide locaties geen echte bijzonderheden. Wel werd gezien dat er een aantal 
muziek/rock bands naar binnen gingen in het Maagdenhuis en dat daar naar 
schatting zo'n 150 bezoekers/bezetters binnen waren. 
Uiteindelijk werd rond 20:30 uur een hele kleine BBq naar buiten gebracht waar 
een man of tien omheen zijn gaan zitten voor de ingang. 

Rapp orteur(s) 

Bezetting maagdenh. 2015045486-8 



2015045633-
2 

F 

Zoekresultaten 

Datum/ 
Tijd 

do  
F 

2015045633- 
 120 

Hee
.
nzenden op last 

2015 
26-02- 

6 	 hovj  
12:06:00 

2015045633- 	
do 26-02- 

5 	
1814 Inzet hond 	 2015 

02:00:00 

2015045633- 	
do 26-02- 

4 	
G44 Onderzoek overig 	2015 

02:00:00 

do 26-02-
2015 
02:17:00 

do 26-02-
G20 Aanhouding verdachte 2015 

02:00:00 

2015045633- 	Overtreding overig 
20  

5
6-02-  

2015
26-02- 

1 	 (wetboek van strafrecht) 
02:00:00 

Registratie 
	

Incident/Actie 

2015045633-  
1131 Voorgeleiding hovj 

3 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Spui 
1/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
1/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Spui 
1/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
1/Centrum-burgwallen 



Proces-verbaalnummer 	: P01300-2015045633-4 

PROCES-VERBAAL 
van bevindingen 

Ik, verbalisant, 	 hoofdagent van politie Eenheid 
Amsterdam, verklaar het volgende: 

Op donderdag 26 februari 2015 omstreeks 01:50 uur, beyond ik mij, in uniform 
gekleed en met assistentiedienst belast, alszijnde hondengeleider AD 0044, op de 
Prins Hendrikkade te Amsterdam. Aldaar hoorde ik, verbalisant, via het OC van de 

politie Amsterdam dat de AD 2092 werd gestuurd naar het Spui te Amsterdam waar een man met 
een fles was bekogeld. Direct nadat de AD 2092 ter plaatse was hoorde ik, verbalisant, 

dat de collega daar solo was en dat er voor het Maagdenhuis, wat aan het Spui te Amsterdam 
is gevestigd, een grote groep mensen stond. 

De AD 2092 vroeg er een auto bij. 

Direct ben ik, verbalisant, ter plaatse gegaan om de AD 2092 te ondersteunen. Ik, 
verbalisant, kwam daar enkele minuten later aan. Ik, verbalisant, zag dat de AD 
2092 rustig met een tweetal personen stood te praten op het Spui tegenover het 
eerder genoemde maagdenhuis. Voor dat maagdenhuis stood een groep van ongeveer 50 
personen. 

Direct hierop zag ik, verbalisant dat er een tweetal collega's zich bij de 2092 
voegden. Ik, verbalisant, zag dat he gesprek ten einde kwam. De drie genoemde college's 
met de 2092 kwamen mijn kant oplopen en vertelde mij dat er verder niet zoveel aan de hand 
was. We zouden daar weg gaan. 

Ik, verbalisant, reed met mijn dienstvoertuig over het Spui in de richting van 
de Kalverstraat. Ik, verbalisant, hoorde rechts van mij iemand schreeuwen maar weet 
niet wat er werd geschreeuwd. Hierop draaide ik, verbalisant, mijn dienstvoertuig naar 
links om. Ik zag dat de AD 2092 samen met de 2 eerder genoemde collega's met een man 
probeerde te praten. Ik, verbalisant, zag dat de man hevig stood te gebaren. Vervolgens 
zag ik, verbalisant, dat de man, door de college's, naar de grond werd gebracht. 

Direct hierop zag ik, verbalisant, de eerder genoemde groep van ongeveer 50 personen, 
die voor het Maagdenhuis stonden, naar de collega's toe rennen die de verdachte onder 

controle probeerde te krijgen. 

Hierop heb ik, verbalisant, met mijn dienstvoertuig een buffer verzorgd tussen 
de collega's die de verdachte onder controle probeerde te krijgen en de, aan komen, 
rennenden personen. Bij dit naar voren rijden heb ik, verbalisant, vermoedelijk een 
aantal personen met mijn bus geraakt. Er waren geen gewonden. 

Nadat ik, verbalisant, 

gibmiwniummommispipitiRr 1111EF—. 

Genoemde geweld is op de gebruikelijke wijze gemeld bij de chef van dienst ter 
plaatse zijnde de AD 2092 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te 
Amsterdam op 26 februari 2015. 

c d 



Registratie 
	

Incident/Aetie 

2015047003-  J30 Algemene mutatie 
1 

Datum/ 
Tijd  

vr 27-02- 
2015 
15:00:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Zoekresultaten 



POLITIE 

EENHEID AMSTERDAM 

DISTRICT AMSTERDAM-CENTRUM /-NOORD 

BASIS TEAM CENTRUM-BURGWALLEN 

Registratienummer : PL1300-2015047003-1 

Mutatie rapport 

(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijdstip 	: vrijdag 27 februari 2015 te 18:03 uur 

Zelfstandige actie 

Volgnummer 	 : 1 

Maatschappelijke klasse 	: Algemene mutatie 

Datum/tijdstip kennisname 	: vrijdag 27 februari 2015 te 15:00 uur 

Pleegdatum/tijd 	 : Tussen vrijdag 27 februari 2015 te 15:00 uur en 

vrijdag 27 februari 2015 te 15:30 uur 

Pleats voorval 	 : Spui 21, 1012 MX Amsterdam (in het maagdenhuis) 

Soort lobatie 	 : School/opleidingsinstituut 

Verbalisant 

Toelichting bij zelfstandige actie 

Rapp is n.a.v. een melding van het hoofd beveiliging van de UvA TP geweest in het 

bezette Maagdenhuis. 

De deur van het archief was opengebroken en er waren mensen binnen geweest. Men 

weet niet of er goederen of dossiers zijn weggenomen. 

Het archief bevat namen en adressen van studenten en docenten. Aldus Hoofd 

beveiliging. De mensen waren er inmiddels weer uit en de deur is provisorisch dicht 

gemaakt. 

De sfeer binnen was prettig en rustig er werd in de grote hal college gegeven. Ik 

was in uniform en men vond dat, klaarblijkelijk niet vreemd of vervelend. 

Er liepen veel mensen in en uit en door het gebouw. Kwam zelfs mensen met kleine 

kinderen tegen. 

In het gebouw zag ik veel opengebroken deuren. In sommige kantoren stonden de 

computers en zat men erachter. 

Mijn zorgen over de situatie vat betreft de diefstalgevoeligheid kon ik makkelijk 

kwijt bij een aantal bezetters. 

Men beloofde in de vergadering van 17.00 uur dit aan de orde te stellen. Men wilde 

zelf een soort toezichtdienst in stellen om te voorkomen dat er diefstallen zouden 

plaatsvinden. 

Ook wilde men een soort deurbeleid instellen om te voorkomen dat zwervers, 

verslaafden, dronken mensen dieven binnen zouden komen. 

Heb hierbij het voorbeeld van Occupy gegeven. 

Mel moest het eea door de vergadering goedgekeurd worden. 

Binnen met allerlei vriendelijke jonge mensen gesproken en mijn telefoonnummer aan 

een soort van organisator gegeven. Hem gevraagd in de vergadering te vertellen dat 

ik de (tijdelijke) wijkagent ben en dat ik zo nu en dan even binnen kom lopen. Dat 

zou hij doen. 

Als men vragen heeft of anderszins zou men mij bellen. 

Kreeg later een SMS van het hoofd beveiliging dat er vanavond een optreden zou 

komen van de popgroep Typhoon. Geen tijden bekend. 

Het eea doorgegeven aan chef van dienst en de 1091 

Waarvan akte. 



Zoekresultaten 

Registratie 	 Incident/Actie 

2015063405-  
1281 

 Terugmelding aan 
,177   

2 	 aangever 

2015063405-  
F530 Bedreiging 

1  

Datum/ 
Tijd 

ma 30-03-
2015 
10:34:00 

do 05-03-
2015 
13:45:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Rode 
kruisstraat 79/Boven ij 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 



Zoekresultaten 

Reistratie 
	

Incident/Actie 

2015058096-  
G51 

 Overgedragen andere 
3 	 eenheid/instantie 

2 
2015058096-  G21 Aanhouding 

gesignaleerde 

Gesignaleerd voor 
2015058096- 	

externe instantie/andere J50 
1 	

eenheid 

Datum/ 
Tijd  

do 12-03-
2015 
22:04:00 

do 12-03-
2015 
21:00:00 

do 12-03-
2015 
21:00:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 



POLITIE 
EENHEID AMSTERDAM 
DISTRICT AMSTERDAM-CENTRUM /-NOORD 
BASISTEAM CENTRUM-BURGWALLEN 

Registratienummer : PL1300-2015058096-1 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijdstip 	: donderdag 12 maart 2015 te 22:02 uur 

Hoofdincident 
Registratienummer:2015058096 
Titel:Arr: 
Maatschappelijke klasse:Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 
Datum/tijdstip kennisname:donderdag 12 maart 2015 te 21:40 uur 
Pleegdatum/tijd:Op donderdag 12 maart 2015 te 21:00 uur 
Plaats voorval:Spui 21, 1012 EX Amsterdam 
Soort locatie:School/opleidingsinstituu 
Verbalisanten: 

-777MWMIPAMOMMENOP 
i-iLL31111 

Toelichting bij incident 
Op de Beursstraat kwam een melding binnen via collega 	 Evan Basisteam e_ 

Er was daar een anonieme tip binnengekomen dat er een vermiste 
minderharige in het Maagdenhuis zou zitten. 

Vervolgens heeft 	 contact gehad de meldkamer, om door te geven dat we naar e- 
het Maagdenhuis zouden gaan. Zij gaven echter te kennen dat er een protocol was 
aangaande het betreden van het Maagdenhuis op het Spui 21 te Amsterdam. 

Vervolgens protocol gevolgd: Contact gehad met as  	 Hij e_ 
gaf toestemming voor het betreden van het Maagdenhuis voor het vinden van de 
vermiste minderjarige. Daarna is er contact geweest met 

hij gaf ook toestemming. Vervolgens teruggekoppeld 
naar het operationeel Centrum (meldkamer). 

Vervolgens binnengetreden in Maagdenhuis. Daar de beveiliging aangesproken an foto 
getoond van de desbetreffende vermiste minderjarige. Zij sloegen meteen aan op de 
jongen an verklaarden dat de jongen zei dat hij 20 jaar was. 

Tevens was er een student welke vroeg waarvoor wij kwamen. Dit betrof een 
vrouwspersoon met blonde haren an een dun bandje met bloemetjes in haar haren. Haar 
identiteit is onbekend gebleven. Zij zei dat ze even ging zoeken. In werkelijkheid 
is zij meteen naar de desbetreffende jongen gegaan. 

De jongen beyond zich in een ruimte, welke bereikbaar was door een deur. Door deze 
deur hadden we geen zicht op de ruimte an de jongen. Daarnaast beyond zich een 
nooduitgang in de ruimte. De jongen wenste alleen te spreken. Hierin ging 
echter niet mee, daar hij mogelijk weer weg zou lopen. Daarnaast werd meteen 
gevraagd of hij een advocaat mocht spreken. 

Ze wensten allemaal afscheid te nemen van hem, dit echter beperkt. De studenten 
zagen er verdrietig uit. Ze vroegen allemaal of ze mee mochten met hem naar het 
bureau. Bij zich droeg hij een plastic tas met spullen. 

Uiteindelijk jongen meegenomen naar Politiebureau Beursstraat en overgedragen aan 

Signalering:OMMEMMIWWW 	 

resessimmomm77.-  

Actie volgnummer 2 aangemaakt onder incident 

e_- 



Zoekresultaten 

Registratie 
	

Incident/Actie 

2015058881-  
110 Inverzekeringstelling 

9 

2015058881-  
010 Verhoor verdachte 

8 

2015058881-  
G10 Verhoor verdachte 

7 

2015058881- 
6 
	 C40 Vernieling overige objecten 

2015058881-  
1131 Voorgeleiding hovj 

5 

2015058881-  
1131 Voorgeleiding hovj 

2015058881-  
G20 Aanhouding verdachte 

3 

2
2015058881-  

G20 Aanhouding verdachte 

2015058881-  
121 Heenzenden op last ovj 

18 

2015058881-  
120 Heenzenden op last hovj 

17 

2015058881-  
F11 

 Openlijke geweldpleging 
 

16 	 tegen goederen 

2015058881-  
G44 Onderzoek overia 

15 

2015058881-  
G10 Verhoor verdachte 

14 

2015058881-  
010 Verhoor verdachte 

13  

Datum/ 
Tijd 

za 14-03- 
2015 
09:52:00 

za 14-03- 
2015 
09:25:00 

za 14-03- 
2015 
08:55:00 

vr 13-03- 
2015 
19:10:00 

vr 13-03- 
2015 
19:52:00 

vr 13-03- 
2015 
19:49:00 

vr 13-03- 
2015 
19:10:00 

vr 13-03- 
2015 
19:10:00 

ma 16-03-
2015 
14:19:00 

zo 15-03- 
2015 
21:00:00 

za 14-03- 
2015 
15:00:00 

za 14-03- 
2015 
15:23:00 

za 14-03- 
2015 
13:00:00 

za 14-03- 
2015  

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Nieuwezijds 
voorburgwal /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Nieuwezijds 
voorburgwal /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Nieuwezijds 
voorburgwal /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Nieuwezijds 
voorburgwal /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 33 
/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/C entrum-j ordaan 



2015058881-  
015 

 Verhoor bij 
. 

12 	 inverzekeringstelling 

2015058881-  
110 Inverzekeringstelling 

11 

2015058881-  
G15 

 Verhoor bij 
. 

10 	 inverzekeringstelling 

2015058881-  
1 

F13 Brandstichting  

12:30:00 

za 14-03- 
2015 
09:55:00 

za 14-03- 
2015 
09:58:00 

za 14-03- 
2015 
09:50:00 

vr 13-03- 
2015 
19:10:00 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Nieuwezijds 
voorburgwal 



Zoekresultaten 

Registratie 
	

Incident/Actie 

2015063147-  
1281 

 Terugmelding aan 
4 	 aangever 

2015063147-  
3 
	

B95 geweld 
Overige diefstallen met 

2015063147-  
G12 Verhoor aangever 

2 

2015063147-  
F550 

 Eenvoudige 
. 

1 	 mishandeling 

Datum/ 
Tijd 

ma 30-03-
2015 
09:27:00 

wo 18-03-
2015 
22:00:00 

wo 18-03-
2015 
22:00:00 

wo 18-03-
2015 
22:00:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Rode 
kruisstraat 79/Boven ij 

Amsterdam, Spuistraat 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 



Registratie 
	

Incident/Actie 

9
2015082766-  

1131 Voorgeleiding hovj 

2015082766-
8 

2015082766-
7 

2015082766-
69 

020 Aanhouding verdachte 

Niet voldoen aan 
F18  

bevel/vordering 

G44 Onderzoek overig 

2015082766- 
G44 Onderzoek overig 

68 

6
2015082766- 

G44 Onderzoek overig 

2015082766- 
G44 Onderzoek overig 

66 

2015082766-
65 

121 Heenzenden op last ovj 

,17 

P 

2015082766-
64 

2015082766-
63 

G15 Verhoor bij 
inverzekeringstelling 

110 Inverzekeringstelling 

2015082766-
62 

010 Verhoor verdachte 

P 2015082766-
61 

1281 Terugmelding aan 
aangever 

2015082766-
60 

G10 Verhoor verdachte 

2015082766-  G20 Aanhouding verdachte 
6 

59
2015082766-  G44 Onderzoek overig 

2015082766-  1131 Voorgeleiding hovj 
58 

Zoekresultaten 

Datum/ 
Tijd 

za 11-04- 
2015 
12:11:00 

za 11-04- 
2015 
11:20:00 

za 11-04- 
2015 
10:00:00 

ma 11-05-
2015 
21:00:00 

ma 11-05-
2015 
16:00:00 

zo 12-04- 
2015 
09:00:00 

za 11-04- 
2015 
21:20:00 

zo 12-04- 
2015 
20:46:00 

za 11-04- 
2015 
19:50:00 

za 11-04- 
2015 
19:54:00 

za 11-04- 
2015 
19:20:00 

di 21-04- 
2015 
14:16:00 

zo 12-04- 
2015 
10:40:00 

za 11-04- 
2015 
11:20:00 

za 11-04- 
2015 
17:15:00 

za 11-04- 
2015 
16:11:00  

LocatiefWerkgebied 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
3 3/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Rode kruisstraat 
79/Boven ij 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-jordaan 

Amsterdam, Spui /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Beursstraat 
33/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost 



• 2015082766- 
G20 Aanhouding verdachte 

57 

2015082766-  
G44 Onderzoek overig 

56 

2015082766-  
1131 Voorgeleiding hovj 

55 

2015082766-  
020 Aanhoudina verdachte 

54 

2015082766- 
121 Heenzenden op last ovj 

53 

2015082766- 
010 Verhoor verdachte 

52 

2015082766-  
G10 Verhoor verdachte 

51 

50
2015082766- 

1131 Voorgeleiding hovj 

2015082766-  
1131 Voorgeleiding hovj 

5 

2015082766-  
G20 Aanhouding verdachte 

49 

2015082766- 	Overgedragen andere 
48 
	051 

eenheid/instantie 

• 2015082766-
47 

015 Verhoor bij inverzekeringstelling 

46
2015082766-  

I10 Inverzekeringstelling 

• 2015082766-  G44 Onderzoek overig 

44
2015082766-  120 Heenzenden op last hovj 

4
2015082766-  

1131 Voorgeleiding hovj  

za 11-04- 
2015 
15:15:00 

vr 13-03-2015 Amsterdam, Beursstraat 
23:00:00 	33/Centrum-burgwallen 

za 11-04- 
2015 
12:20:00 

za 11-04- 
2015 
11:30:00 

za 11-04- 
2015 
18:14:00 

za 11-04- 
2015 
16:15:00 

za 11-04- 
2015 
14:30:00 

za 11-04- 
2015 
12:14:00 

za 11-04- 
2015 
12:05:00 

za 11-04- 
2015 
11:10:00 

zo 12-04- 
2015 
09:30:00 

za 11-04- 
2015 
14:48:00 

za 11-04- 
2015 
14:51:00 

za 11-04- 
2015 
11:10:00 

za 11-04- 
2015 
14:30:00 

za 11-04- 
2015 
11:58:00 

Amsterdam, Spui 
1/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmeii 	leer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Spui /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmet 	meer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Spui /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijImermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 



2015082766- 
30 

za 11-04- 
2015 
10:15:00 

za 11-04- 
2015 
11:53:00 

za 11-04- 
2015 
11:00:00 

za 11-04- 
2015 
11:05:00 

wo 22-04- 

11:00:00 

wo 22-04- 
I39 	 2015 

11:00:00 

zo 12-04- 
2015 
09:42:00 

zo 12-04- 
2015 
09:37:00 

zo 12-04- 
2015 
09:37:00 

zo 12-04- 
2015 
09:30:00 

za 11-04- 
2015 
19:08:00 

za 11-04- 
2015 
19:00:00 

za 11-04- 
2015 
16:00:00 

za 11-04- 
G15 Verhoor bij inverzekeringstelling 2015 

16:14:00 

za 11-04- 
2015 
12:20:00 

za 11-04- 
2015 

Amsterdam, Spui 
25/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spuistraat 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Johan 
huizingalaan 757/Nieuw 
west-zuid 

Amsterdam, Johan 
huizingalaan 757/Nieuw 
west-zuid 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmeimeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmeimeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

2015082766- 
39 

2015082766-
38 

2015082766-  
F 

42 	
G20 Aanhouding verdachte 

2015082766- 
1131 Voorgeleiding hovj 

41 

2015082766-  
G20 Aanhouding verdachte 

40 

2015082766-  
G20 Aanhouding verdachte 

4 

Verstrekking gegevens (niet 
rechtstreeks geautomatiseerd) 

I90 	 2015 

Controle identiteit (wetboek van 
strafrecht) 

2015082766-  
G51 

 Overgedragen andere 
37 	 eenheid/instantie 

2015082766- 
 051 

 Overgedragen andere 
36 	 eenheid/instantie 

2015082766- 
 051 

 Overgedragen andere 
35 	 eenheid/instantie 

2015082766- 
 051 

 Overgedragen andere 
34 	 eenheid/instantie 

2015082766-  121 Heenzenden op last ovj 
33 

2015082766-  G10 Verhoor verdachte 
32 

2015082766-  010 Verhoor verdachte 
31 

2015082766-  
Fi 

3 	
1131 Voorgeleiding hovj 

2015082766-  Il 0 Inverzekeringstelling 
29 



16:19:00 

za 11-04- 
G15 Verhoor bij inverzekeringstelling 2015 

16:39:00 

za 11-04- 
2015 
16:42:00 

za 11-04- 
2015 
16:00:00 

za 11 -04- 
015 Verhoor bij inverzekeringstelling 2015 

15:22:00 

za 11-04- 
2015 
15:27:00 

za 11-04- 
r— 	 015 Verhoor bij inverzekeringstelling 2015 

15:15:00 

za 11-04- 
2015 
15:21:00 

za 11-04- 
2015 
15:15:00 

za 11-04- 
2015 
14:32:00 

2015082766- 	
za 11-04- 

2 	
G20 Aanhouding verdachte 	2015 

11:00:00 

za 11-04- 
2015 
14:30:00 

za 11-04- 
015 Verhoor bij inverzekeringstelling 2015 

14:36:00  

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijImeimeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmerrneer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmeimeer 

Amsterdam, Spui /Centrum-
burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost 

2015082766-
28 

2015082766-  
110 Inverzekeringstelling 

27 

2015082766-  
010 Verhoor verdachte 

26 

2015082766-
25 

2015082766-  
110 Inverzekeringstelling 

24 

2015082766-
23 

2015082766-  
F7 

	

	 110 Inverzekeringstelling 
22 

2015082766-  
010 Verhoor verdachte 

21 

2015082766-  010 Verhoor verdachte 
20 

2015082766-  
010 Verhoor verdachte 

19 

2015082766-
18 

2015082766-  I10 Inverzekeringstelling 
17 

16
2015082766-  010 Verhoor verdachte 

2015082766- H10 Inbeslagname 
15 

za 11-04- 
2015 
14:37:00 

za 11-04- 
2015 
14:20:00 

za 11-04- 
2015 
14:28:00 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmeimeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijimenneer 



14
• 2015082766- 

G44 Onderzoek overig 

2015082766- 
F51 Belediging 

13 

• 2015082766- 
1131 Voorgeleiding hovj 

12 

2015082766-  
1131 Voorgeleiding hovj 

11 

2015082766- 
020 Aanhouding verdachte 

10 

2015082766-  
F93 Misdrijven anders 

1  

za 11-04- 
2015 
14:00:00 

za 11-04- 
2015 
14 :13 :00 

za 11-04- 
2015 
13:10:00 

za 11 -04- 
2015 
11:53:00 

za 11 -04- 
2015 
11:05:00 

za 11 -04- 
2015 
08:24:00 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Elandsgracht 
117/Centrum-j ordaan 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 

Amsterdam, Spui 21 
THV/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 



Zoekresultaten 

Registratie 

2015082952-  
R1121 

1 

Samenseholing, 
ongeregeldheden en 
ordeverstoringen (apv 
asd) 

atom/ 
Tij d 

za 11-04- 
2015 
14:56:00 

za 11-04- 
2015 
10:15:00 

za 11-04- 
2015 
10:15:00 

Locatie/Werkgebied 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
21/Centrum-burgwallen 

Incident/Actie 

2015082952-  
120 	

Heenzenden op last 
3 	 hovj 

2015082952- 
G20 Aanhouding verdachte 

2 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bij lmermeer 



Zoekresultaten 

F 

Registratie 
	

Incident/Attie 

2015082903- 
 051 

 Overgedragen andere 
9 	 eenheid/instantie 

2015082903-  
G15 

 Verhoor bij 
. 

8 	 inverzekeringstelling 

2015082903- 
110 Inverzekeringstelling 

7 

2015082903-  
010 Verhoor verdachte 

6 

2015082903- 
G44 Onderzoek overig 

5 

2015082903- 
4 
	 F17 Wederspannigheid (verzet) 

2015082903-  
1131 Voorgeleiding hovj 

3 

2015082903-  
G20 Aanhouding verdachte 

2 

2015082903- 
10 
	1281 Terugmelding aan aangever 

2015082903-
F12 

 Openlijke geweldpleging 
1 	 tegen personen  

Datum/ 
Tijd  

zo 12-04-
2015 
09:39:00 

za 11-04- 
2015 
16:05:00 

za 11-04- 
2015 
16:10:00 

za 11-04- 
2015 
15:45:00 

za 11-04- 
2015 
14:39:00 

za 11-04- 
2015 
11:20:00 

za 11-04- 
2015 
12:29:00 

za 11-04- 
2015 
11:20:00 

vr 24-04- 
2015 
09:50:00 

za 11-04- 
2015 
11:20:00 

LocatiefWerkgebied 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Spui 
/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Spui 
/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Flierbosdreef 
27/Zuidoost-bijlmermeer 

Amsterdam, Spui 
/Centrum-burgwallen 

Amsterdam, Rode 
kruisstraat 79/Boven ij 

Amsterdam, Spui 
/Centrum-burgwallen 
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