Info overzicht dossier ‘fietskaravaan bezoekt Utrecht’ 5 mei 2007
Vooraf:
Aankondiging van de demonstratie via flyers & posters in de stad (o.a. naast hoofd bureau van politie)
en aankondigingen op internet.
De gemeente heeft contact over de aangekondigde demonstratie met de organisatie Dissent.
Voor het tijdstip van verzamelen op het Jaarbeursplein wordt de viering van BEVRIJDINGSDAG in de
Utrechtse Domkerk bijgewoond door burgemeester Brouwer en premier Balkende. Beide
applaudisseren voor de toespraak van Jan Pronk ‘Vrijheid zonder grenzen’ waarin hij stelt dat vrijheid
en eerlijke verdeling van welvaart geen vanzelfsprekendheden zijn maar zaken waar voortdurend voor
op de bres moet worden gestaan.
Fietstocht Utrecht verslag:
op aanvraag ook op CD-rom verkrijgbaar
http://peoplesartnet.org/fietskaravan/photojournal.html
http://peoplesartnet.org/Videos/fietscaravan.html
http://www.indymedia.nl/media/2007/05//44261.mpg
http://www.indymedia.nl/nl/2007/05/44231.shtml) eerste reacties massa arrestaties
http://www.indymedia.nl/media/2007/05//44261.mpg
5-5-07 proces verbaal(PL0913/07-148728) over gang van zaken door 3 verbalisanten M.S. t B.
Vervolg fietskaravaan via Zeist naar Nijmegen:
http://www.youtube.com/watch?v=wvMreWYzx-Y - 6-5-2007
Het vervolg:
7-5-07 Politiewoordvoerder Aling (liegt) tegen de pers over gang van zaken.
7-5-07 AD ’verzet of toch niet, politie en activisten blikken terug’
8-5-07 Ingezonden brief naar AD over leugens politiewoordvoerder
9-5-07 Publicatie ‘Repressie neemt steeds grotere vormen aan’ - Ons Utrecht
16-5- 07 Raadslid mocht niet spreken
4-6-’07 Begründung der Einreiseverweigerung bij Duitse grens van 3 mensen, wegens deelname
fietskaravaan te Utrecht
6-6-07 Brief Dissent (organisatie) aan de Gemeenteraad van Utrecht
6-6-’07 Persbericht Dissent G8-activisten vast aan Duitse grens
8-5-07 Memorandum Marechaussee over samenwerking van 25-5-07 t/m 9-6-07 met Bundespolizei
(vrijgegeven 18-3-08)
7 -6-‘07 Kamervragen over het doorspelen gegevens aan Duitse autoriteiten en proportionaliteit
politieoptreden (nummer 2060717480)
14-8-07 Kamervragen i.v.m. uitblijven antwoord op vragen 7-6-‘07
19-12-07WOB verzoek verstrekking documenten inzake maatregelen van de overheid met
betrekking totG8-top in Duitsland mei 2007door onderzoeksburo Jansen & Janssen
18-3-08 Ministerie Defensie verstrekt overzicht ( 19-12-07) gevraagde documenten maar wil meeste
stukken geheim houden. Het memorandum van de Marechaussee van 8-5-07met
vermelding van het registreren van ‘reisbewegingen van (groepen) personen naar de G8
27-6-07 Aankondiging politiek debat café Averechts
28-6-07 Publiek debat met politie, burgemeester, raadsleden en tientallen fietsdemonstranten
De burgemeester geeft toe dat er geen vergunning nodig was en belooft opnieuw met

demonstranten in gesprek te gaan als blijkt dat het optreden van de politie onrechtmatig
blijkt. Advocaat Stelling laat weten dat de rechter-commissaris weigert onderzoek in te
stellen hetgeen de burgemeester bevestigt.
Tien geboden voor politieoptreden bij demonstraties worden aangeboden.
2-7-07 Verslag van een demonstrant van het debat café Averechts
Gang van Zaken in de Gemeenteraad:
8-5-07
7-5-07

Vragen aan de burgemeester van SP en GroenLinks in commissie gemeenteraad Utrecht
Raadslid GL mag van de burgemeester het woord niet voeren (wegens vermeende
belangenverstrengeling op grond van sympathie voor doel van de demonstratie).
9-5-07 Burgemeester zegt dat het eigen schuld is van de demonstranten en dat er niets mis was
met de manier waarop men werd opgesloten.
16-5-07 Raadslid dat zwijgen werd opgelegd krijgt hiervoor geen excuses aangeboden.
6-6-07 Brief Dissent aan B&W en aan de leden van de gemeenteraad
13-12-07 Rapport Nationale Ombudsman ‘demonstreren staat vrij’
16-4-08 Brieven van demonstranten aan B&W en leden van de gemeenteraad met verzoek
te erkennen dat de ingediende klachten terecht zijn en excuses aan te bieden.
6-5-08 Drie demonstranten dienen officieel een klacht in tegen het optreden van burgemeester
wegens laakbaar gedrag om anders-globalisten in gemeenteraad en media in een verkeerd
daglicht te stellen door zich uitsluitend op politie informatie te beroepen zonder hoor en
wederhoor toe te passen met betrokkenen van de op 5 mei 2007 ontstane conflictsituatie.
Klachtenbehandeling:

…
Dissent stuurt gebundelde klacht over optreden politie
7-5-07 Persoonlijke klachten ingediend door verschillende betrokkenen
3-7-07 Uit interview van klachtbehandelaar met hoofdinspecteur M. bleek deze al 2 weken te voren
op de hoogte te zijn geweest van de aankondiging van de fietsoptocht. Hij uit insinuaties
over ‘linkse actie’ die per definitie gevaar op zou leveren met het bezoek van premier
Balkenende elders en eerder op de dag in de stad. Ook liegt hij over vorderingen die de
politie zou hebben gedaan en dat demonstranten het verkeer hinderden.
11-7-07 Twee demonstranten geven mondeling toelichting bij klachtbehandelaar
17-7-07 Hoofdinspecteur M. maakt aanvulling op zijn oorspronkelijke proces-verbaal (PL0913/07148728) De door agenten veroorzaakte aanrijdingen worden hierin nog steeds niet
vermeld.
17-7-07 Klachtenbehandelaar ondervraagt teamchef RAPT (Regionale Arrestantenzorg Parkettaken
en Transport) cellencomplex
8-8-07 Uitslag klacht Dissent: de politie ontkent vrijheid van vrije meningsuiting en recht op
demonstratie te hebben beperkt, maar zegt enkel wegens verkeersveiligheid te hebben
ingegrepen. Men ontkent dat het politieoptreden gevaarlijk was. Debiteert dat
ordehandhaving noodzakelijk was met het bezoek van Balkenende (die op dat tijdstip de
stad al verlaten had). Ontkent zelf het verkeer onnodig te hebben opgehouden. Stelt dat het
boeien van de arrestanten zou nodig zou zijn geweest om ontvluchting onmogelijk te maken.
En geeft uitsluitend toe dat de omstandigheden in het cellencomplex als ‘niet geheel
vlekkeloos’ gekenschetst kunnen worden.
…
Uitslag individuele klachten: enkel voor de toestand in cellencomplex wordt excuus
voor aangeboden en belooft men als ‘leermoment’ voor toekomstig politieoptreden te
beschouwen.
20-12-07 Hoorzitting klachtencommissie
17-3-08 Uitslag klachtenprocedure door de korpschef: politie heeft zelf demonstranten, omstanders
en verkeer in gevaar gebracht; opsluiting was onder mensonwaardige omstandigheden.
Over onrechtmatig optreden en eventuele mishandeling wil hij zich niet uitlaten omdat deze
zaak ‘onder de rechter’ is. Hij ontkent dat er is opgetreden volgens vooropgezet plan
om mensen te arresteren en hun gegevens door te spelen naar het buitenland.
14-5- 08 Tijdens de lange zittingsdag (9-18.30 uur) misdragen agenten zich voor het gebouw van
de rechtbank tegenover wachtende demonstranten. Hierover wordt een formele klacht
ingediend en later als terecht beoordeeld.
Verslag in AD
Schadevergoeding:

14-4-08 Via aansprakelijkheidsverzekering politie heeft 1 persoon schade aan fiets uitbetaald
gekregen en kregen 2 mensen het aanbod voor zowel schadevergoeding aan fiets als € 75,00
immateriële schadevergoeding voor omstandigheden in cellencomplex.
Rechtszaken / gerechtelijk onderzoek
25-6-07
29-6-07
4-7-07
25-7-07
26-7-07
27-7-07
19-2-08
25-2-08
25-3-08
27-7-07
2-4-08
23-4-07
28-4-08
7-5-08
14-5-08

Eerste verzoek advocaat tot onderzoek door rechter commissaris
GVU bevestiging dat de bussen om arrestanten af te voeren al besteld waren om 14:45 uur
Verzoek van de advocaat aan de rechter-commissaris om onderzoek (wordt afgewezen)
Persbericht Dissent over rechtzaken 26-7-07 van de NNers en buitenlanders.
AD: verdediging eist onderzoek politieoptreden
AD: eerste rechtzaken tegen 26 fietsers aangehouden, rechter beveelt toch onderzoek
Getuige-verhoor een der organisatoren Dhr.V.
Getuige-verhoor brigadier S., hoofdinspecteur M. en hoofdagent tB.
Vertoning door Dissent aangeboden filmmateriaal (dat getuigenis agenten tegenspreekt)
Getuige-verhoor betrokkene mevr.W.
AD verslag eerste rechtzaak
Tientallen dagvaardingen voor rechtszaak op 7 mei uitgevaardigd.
Persbericht inzake rechtszaken 7 mei tegen meer dan 80 fietsers
AD-bericht over rechtszaken ‘fietsdemonstranten met goed geweten voor rechter
Marathon-rechtzitting tegen 82 fietsers.
Uitspraak: 1 ontslag van rechtsvervolging + 81 vrijspraken
Pleitnota op schrift verkrijgbaar

Procedure aangifte onrechtmatig optreden en mishandeling door de politie
9-5-07 Na diverse pogingen eindelijk aangifte mogen doen op hoofdbureau van politie.
19-5-07 AD bericht over mishandeling door politie bij arrestatie
9-9-07 Onbevoegde politieambtenaar en secretaris parket weigeren, namens het
OM, om de aangifte in behandeling te nemen.
13-9-07 Beklag bij arrondissementsrechtbank tegen afwijzen strafrechtelijk onderzoek
29-9-08 Beklag van advocaat over afdoening aangifte bij Hoofdofficier van Justitie.
…….. Tweede beklag
14-5-08 Derde aanmaning aan Officier van Justitie om aangifte in behandeling te nemen
5-2- 08 Klacht bij Nationale Ombudsman over uitblijven reactie van OvJ en verzoek deze tot
antwoord te bewegen.
6-2- 09 Hoofdofficier van Justitie besluit geen strafvervolging in te stellen.
23-2-10 Klaagschrift (art 12) tegen beslissing OvJ om geen strafvervolging in te stellenbij gerechtshof
te Arnhem
5-8-10 Beschikking K10/0060 voorzitter rechtbank Arnhem geen vervolging in te stellen.
Deze beschikking is een niet voor beroep vatbaar besluit.
10-8-10 Brieven aan Nationale Ombudsman en Amnesty International inzake beschikking.

