
Tabel verwerken Hoor- en Wederhoor 

 



Nr. Inzagepartij Hoofdstuk/ para-
graaf 

Te corrigeren tekst (eer-
ste…laatste woord) 

Argumentatie/onderbouwing 
van uw reactie 

Reactie Inspecties 

1 Politie eenheid  
Amsterdam 

1 / 1.2 ‘In…jaar.’ Amsterdam kent gemiddeld 1500 
demo’s per jaar (gemeld + niet-
gemeld) waarvan 700-800 op de 
Dam. 

Aangepast. 

2 Politie Korpsstaf 1 / 1.2 ‘Ten tijde…deelnam.’  Beide alinea’s zijn niet helder: 
een snelle lezer zou kunnen con-
cluderen dat de regels uit de 
noodverordening toezien op de-
monstraties. Het is echter an-
dersom, de aanvraag voor een 
demonstratie dient mede ge-
toetst te worden aan de dan gel-
dende regels die zijn opgesteld 
i.v.m. de bestrijding van het Co-
rona virus. In de tekst zou on-
derscheid gemaakt moeten wor-
den naar: 
1. De voorschriften die golden 

op basis van de noodveror-
dening, gebaseerd op de 
aanwijzing van de minister 
van VWS d.d. 26 mei ter 
voorkoming van verspreiding 
van het virus. (Suggestie is 
in de noot de datum van de 
aanwijzingsbrief toe te voe-
gen en de versie van de 
noodverordening). 

2. De versoepeling die daardoor 
optrad per 1 juni en dus 
meespeelde bij de demon-
straties. Belangrijk daarbij 
was vooral dat er geen limiet 

Aangepast. Beide alinea’s zijn 
aangescherpt.   



meer was voor het aantal 
personen dat buiten mocht 
samenkomen . Dat is in deze 
casus relevanter dan het feit 
dat vanaf 1 juni 30 mensen 
mochten samenkomen in 
openbare gebouwen. 

3. Voorschriften die eventueel 
gesteld werden aan de     
respectievelijke demonstra-
ties. 

3 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 /2.1 ‘Hierbij…demonstranten.’ Het aantal (geschatte en/of ge-
melde) demonstranten ontbreekt 
hier als factor bij de risico in-
schatting 

Toegevoegd. 

4 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.1 ‘Op…tegendemonstratie.’ Risico inschatting is geen afzon-
derlijk product dat de politie op-
maakt, maar een onderdeel van 
de werkwijze. De politie werkt 
enkel operationele scenario’s 
uit. Bij aangekondigde/bekende 
grootschalige demonstraties 
werkt de politie conform SGBO-
model waarbij ook bestuurlijke 
partners (o.a. OOV) zijn betrok-
ken teneinde bestuurlijke scena-
rio’s uit te werken.  

Toegevoegd in het rapport dat 
het opstellen van een risico in-
schatting onderdeel uitmaakt van 
de werkwijze en dat operationele 
scenario’s worden uitgewerkt. 

5 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.1 ‘Het…escalatie.’ Wordt er nu met politieoptreden 
bedoeld: ingrijpen? Of de behan-
deling van de demo door de poli-
tie in het algemeen? Het alge-
mene uitgangspunt is niet alleen 
voorkomen van escalatie. Het 
uitgangspunt ten aanzien van 
demo’s betreft: Het kunnen uit-
oefenen van het recht, een veilig 

Toegevoegd.  



en ordelijk verloop en voorko-
men van escalatie. 

6 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.1  ‘Naast…houden.’ Ten aanzien van het handhaven 
van de openbare orde is binnen 
de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland afgesproken dat de 
politie als sluitstuk optreedt. Er is 
dan sprake van een exces. De 
lijn betreft: verantwoordelijkheid 
burger, verantwoordelijkheid uit-
bater/organisator/branche, 
handhaving door gezag, handha-
ving door politie. Voor demon-
straties geldt een afzonderlijke 
beleidslijn zoals genoemd in 
voetnoot 8. 

Geen aanpassingen.  
In paragraaf 2.1 staan de taken 
voor de politie beschreven.  
Bij de specifieke taak ten aanzien 
van het coronavirus staat de ver-
antwoordelijkheid van de burger, 
organisator, het gezag en de po-
litie beschreven. (Dat is conform 
de beschrijving hiernaast.)  

7 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.1 ‘De…leven.’ Het voorafgaand aan een demo 
checken van de locatie of deze 
geschikt om de 1.5 m na te le-
ven is geen taak die specifiek is 
voorbehouden aan de politie. De 
geactualiseerde beleidslijnen de-
monstraties (voetnoot 8) spreekt 
van lijn van optreden waarbij de 
locatie van te voren wordt ge-
checkt. Dat doet de gemeente of 
de politie. Voorts wordt bekeken 
of er goede afspraken te maken 
zijn met de organisator voor het 
naleven van de corona-maatre-
gelen. Deze goede afspraken wa-
ren er met de organisatie van de 
1 juni demo. 

Toegevoegd. 
 

8 Politie eenheid Den 
Haag 

2 / 2.1 ‘De burgemeester…demonstra-
tie.’ 

In dit specifieke geval, in de situ-
atie van het coronavirus is het 

Niet aangepast. Zie tevens opm. 
14. Conform de Wet openbare 



niet de burgemeester, maar de 
voorzitter van de veiligheidsregio 
die uiteindelijk het besluit neemt 
over de locatie en het al dan niet 
laten doorgaan van een demon-
stratie. 

manifestaties neemt de burge-
meester een besluit over de loca-
tie. 

9 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.2 ‘Op…gehouden.’ Er staat zaterdagavond. De infor-
matie kwam die dag echter 
13:15 binnen (HOVD). Ergo, za-
terdag. 

Aangepast. 

10 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.2 ‘Op…stonden. (drie zinnen)’ In deze alinea wordt een (moge-
lijke) verklaring gegeven voor de 
massale toestroom van mensen 
naar de Dam. Daarin ontbreekt 
de constatering dat het over-
grote deel van de demonstranten 
jongeren betrof. De verklaring 
kent weliswaar geen feitelijk on-
juistheid, maar deze constatering 
is wel een noemenswaardig/ 
kenmerkend deel van de verkla-
rende tekst. 

Niet aangepast.  
Op basis van de ons beschikbare 
informatie kunnen we niet con-
cluderen dat de toestroom voor 
het overgrote deel jongeren be-
trof.  

11 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.3 ‘Omdat…verplaatsten.’ Het politie feitenrelaas geeft an-
dere redenen om de demo te 
verplaatsten naar de Dam, te 
weten: De nabijheid van het 
Amerikaans consulaat betref-
fende het Museumplein alsmede 
de eerdere bekladding daarvan, 
die BLM-gerelateerd was. Het ge-
ringe aantal demonstranten én 
de symbolische waarde van de 
Dam wat betreft demonstreren. 

Uit de interviews en het beeld 
van de eenheid van 31 mei 
16:30 uur, blijkt dat de organisa-
tor heeft voorgesteld om de de-
monstratie te verplaatsen naar 
de Dam.  
Tegelijkertijd was het museum-
plein beklad in de nabijheid van 
het Amerikaanse consulaat. Dit is 
als voetnoot toegevoegd.  



12 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.3 ‘Volgens…staan.’ De schatting van de politie betrof 
4.300 mensen.  

Niet aangepast.  
De schatting van de politie betrof 
het aantal demonstranten dat 
zou komen opdagen. Dat staat in 
paragraaf 2.2 beschreven.  
Het aantal demonstranten dat op 
de Dam kan plaatsnemen met 
anderhalve meter afstand wordt 
door de analisten geschat op 
7.000 – 8.000. Gezien de grootte 
van de Dam lijkt dat een realisti-
sche inschatting.  

13 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.3 ‘In…ordedienst.’ Politiepersoneel behorende bij de 
bussen was vanwege corona ver-
deeld over vier bussen in plaats 
van twee. 

Aangepast. 
 

14 Politie eenheid  
Rotterdam 

2 / 2.3 ‘In…bepaald’ In overleg met de driehoek is de 
locatie van de demonstratie be-
paald en deze is door alle drie 
partijen ondersteund. 

Conform de Wet openbare mani-
festaties neemt de burgemeester 
een besluit. Aangepast in: Na 
overleg met de driehoek… 
 

15 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.4 ‘Het…15.000.’ De schatting van het aantal de-
monstranten ten tijde van de 
demo was 10.000 en oplopend. 
Achteraf werd dit aantal geschat 
op ca. 14.000 

Aangepast.  

16 Politie eenheid  
Rotterdam 

2 / 2.4 ‘Op…beëindigen’ De aangewezen demonstratielo-
catie was toereikend voor de 
verwachtte opkomst van tussen 
200 en 4000 demonstranten. 
Wegens de aanzuigende werking 
van het podium kwamen de de-
monstranten in groten getale 

Aangepast.  
 
 



rondom het podium staan. Hier-
door werden andere gedeelten 
van de aangewezen demonstra-
tielocatie niet bruikbaar omdat 
de demonstranten daar niet wil-
den staan. In dit geval was het 
niet te druk, zoals op blz. 14 ge-
steld wordt, maar lukte het niet 
om de demonstranten op vrijwil-
lige basis goed te verspreiden 
over de locatie. 

17 Politie eenheid  
Rotterdam 

2 / 2.4 ‘Na…gegooid’ Na het ontbinden van de demon-
stratie was er sprake van een 
onrustige situatie, werden er 
vernielingen gepleegd en werd 
vuurwerk naar de politie ge-
gooid.  

Aangepast.  
In het rapport is toegevoegd dat 
er vernielingen werden gepleegd.  

18 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.5 ‘Om…grijpen.’ Om ongeregeldheden te voorko-
men adviseerde de politie de 
burgemeester niet af te wijken 
van de lijn van optreden gezien 
de naderende eindtijd van de de-
monstratie (18:30 uur) in combi-
natie met de risico’s van politie-
ingrijpen.  

Toegevoegd. 
De naderende eindtijd van de 
demonstratie is toegevoegd.  

19 Politie eenheid  
Amsterdam 

2 / 2.5 ‘Tijdens…ingrijpen.’ De politie heeft zich gehouden 
aan de eerder afgesproken lijn 
van empathisch en de-escale-
rend optreden. Met andere woor-
den: het was juist niet zo dat de 
politie bij voorbaat dacht dat er 
ingegrepen moest worden én er 
vervolgens voor koos dit terug-
houdend te doen.  

Aangepast. 
  



 

20 Politie eenheid Den 
Haag 

Diverse plekken in 
de tekst 

Wordt gesproken over ‘net-
werkpolitieteam’ of ‘netwerkpo-
litie’ => is in de Eenheid Den 
Haag enkel bekend als ‘Politie-
netwerkteam’ 

 Aangepast.  


