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C0ntactperso0n

N.L" Kools

Telefoonnummer

020-6039578

Mutatíenummer

pr27fip/19-118624

Onderzoek

Demonstratie Greenpeace 14 december 2019

Verdachte{n}

tt/m24

/

19-118626

I rg-lrgtCa

/

Parketnummeris)
Sluitingsdatum dossÍer

09 juli 2CI20

DO§§IER

Demonstratle

G

reen peace

te Schiphol
3,4

december 20L9

*snhgudirlc:
fip z*tsrdag t4 december È019 te 'lS:§3 uur wsrd de rrerdachte ËLOKHIJIZ§N *angehouden tor
zake de artikekn:
Artikel 184 Walboak van $trafrecht;

r
r
r

artikel§ W0M;

artikel 11 líd 1 b WOM.

8íoí,: PVW4 Per,es.rrerbeal ran aaaàcx"adtrg vaïdechte SLAKfiU[ZËN

Sp zaterdap 14 dscsmbar Ë01S crnstreek* 1S:Ë§ uur Ís flLOKl"{UlUEt{ geleid voor de hutpoÍficier
van justitie Gsnnes, ter !oal*i*g v*n de aanheuding.

ïijdens de v*orgeleiding is hcm ccneullatie" en verhe*rbi!*tand rcedegedesld. 8I-SKHUIUEN
verklaarde gee* gebruik te willen maken van ëan advocaat.
Verdachte BL{}KHtllUËN is niet opgehouden voor ondereoek.
Erpn; FV035 Froces-ver$a*l

re* uoorgelcafÍrE t-v.rr" sa{*,audifi§ SLO|{HUIZ§N

f nrrriih,aidft*llin* BI.QK[tt{l4F,ftl r
Op eaterdag 14 decËmbsr 2CI19 ts 1S:40 uur is ds verdachte BLOKHUIIËN, in overlag nn*t d*
ofÍicier van Justitie- door ds hulpofíici*r van justiti* §.N. Me$er in vdiheid geatold.

ëron: FVfi§§ lnvijttsrdst§r#rïg Al#{ttUr.rËJV

Àankidiner

§p eaterdag 14 decernbsr 2*19 waren collega's varr de politiediensl §chiph*i en de Ofïiei*r va*
*ien$ PoÍitie g*durende de g*hele dag aanwezis np $ehiBhalPíaza bij de dernonstra'ti* van

Gr*enpeace. Tijdens dees dernonstratie hàelt sën grote groep darnonstrant*ír zich niet g+houden
aan de voor de damonstratia a*ngëweasn locatie. Seae groep dsmonstíanlen ie §chiphol Flaaa
binnen gel*pen en hs*ft hier Flaza beeet om te demonstrersn. Nadat er moerdsre koran gevorderd

was Flee6 ta verlalan is do*r het §§BO basloten om onderstaandc ?0 verdachtsn aan te h*uden.
lnbastaqnamo gosderon;
Oo goeder*n, waar ds d*m*nstranten gebruik vafi Ínaakisn bii het demonslrëren, zijn in beslag
genomsn, Sore goederen eiin re*ds retsur naar Greanpoace.

àaqlul.udlrïqën yardf,qltqn *{rn Ë§;
Onderstaande verdachlsn zijn aangehouden ter:ake de artikelen:

.
*
*

artikel 1&4 t4/etboek van §tratr*cÈr§

artikslS W0Si;
artikelll *id 1 bWOM.

Éron: §VA6t Proda§"varàëd vsa

}avf*d*qoa *antoníLrg Oficisí r€,? PiéÍtS F6,ifs

ID Staat (Op basis van identificatie

met biometrie)

Porsonalla
SKOB (vestgëlagd)
Eloktruizen
Alfre<N S
17-§3-X955
§p§kenisse ftledertafid

Achternaam
V(]ornameÍl
Gebooítedatum
Geboorteplaats & Iand

Nationahteit 1
National'teit 2
6eslacht

Geconstateerde personalia
Blakhuiren
Alfred I
17-§3-1955

l**dedandse

gpijkenissP Nederland
Flederlandse

Ftan*elijk

It'tannelijk

Marga KlompÉstraat 47

Marga Kloorpési'Íaaï 47
Spijkenisse

8SN

F€lÈatltk€

r,t

oon- ot verblllfolàat.§

AdÍes

SpiJkenisse

Nissewailrd
Nederland

tàí!d

lJrgsewaaÍd

Nederland

Aaavul
Persoon stàat niet

erd in 5lSII.

l,lcldlngen rcglst€r§
'i,1

rëëds bek€fid

Àantal incidenten Havank

Afb*eldlngan

0pnàme dàtum
0pname 0rg;rnrsàtie
0pnarne piaats

14 deternber 2018 l§:47
BrigadË Grensbewaking Schiphol

Naam opsteller
SeraadpleeqdÉ HOvl

Badhoevadorp, Sloter,lïeg 40S, I
B va* dèr Wrnt
ldeiJ*r

ïransactiecode

l§219-r91?r4-2947639

Ccnversationld

rD219-r91?14,?S47639

l?lVN

van

1

(; fi.
t

*r,

I(oninkli j ke lth.rëshaussee
Landelijk ?acti*ch Caq$§anda
Brigade Polilie e Eeveiliging
pLziRP/::s-118?4s
t4'
/

QrAl

SNOCÉS*VBREAÀL
vAlI ÀAlr§ot Drr[§

Door onderget.ekertd* verbalisayrt t*ordt mËt betrekking Nst de
aanlrouding van de hieronder veraelde verdachte heE volgeade verklaard:
VE*DÀCHTE:

NAAM

;

BT.OKHUIZ§!{

VOOTNàGEN ; ÀT"FRSD BARI{AR§U§
Geboortedat§n r L7 sraarl 1955 ts

IfOONAdTEg :

WsonFlaëts I
DÀTUM EN

U&Lerdeg

tEXDEt{

I,T*R§À KI.OMPB§§TIAÀT

3?0? Dn §PI,,Id§HIS§Ë

{?

TIJD ÀÀNHOUDIT{§:
I{ december 2019 Ee 13:5f, uur,

LöCàTIE ÀÀ§ItffÍ§rÀl§l
Pï"AZà §I{OFpI}r§

CE}I?E*

tè

§CtlIPr{OL

Bijzond*rheid locatier plaza shopping centër
fià§HOI.TDITË DOOR:

f,e aanhoudiag nerd v*rrlcht do*r verhalisant.:
Í{ÀEI.I§}I, },!IXE §§RËAN, {Ë896S},
I§ashtmeasler der xËn,Harechaua§€e district §chiphol, brigade
Beveil.igiag.
GNO}TD VOOR,

palitie

&

AÀ§XOilI}INËI

Àrtikel 18{ t{etbtrek van §traf,recht
en wond plaats naËr a&n}*iding van hei volgeade:
Op zaterdaq ljr dec€ísber 2019. ornstreek§ 15:00 uur, bevond
ik, ïíà§I.rElIf lretrkz&ëÈr biJ de KoniÍ*Lijke !.hrechàusseer
brigad* 9sl1f,ie & BstrëÍ:.igÍng, mij op de l(oningln
Maximakaaerne. Eelegen in Badhoevedorp. gemeerÈe
Haarlemmermeer.

Ík, verbalieani, raa geb*zígd met, de afbandeli"ng var de
verdashtën, r+elhe aijn aangehouden tijden* de dernsnetratie
«:p de luchLhaven §chiphol-. Ik. verbalisant, heb narnens de
aanhoudende verbaliEanten het proc**-verbaal rra$ aanhoudtng
opg*maakt en ondertekend.
q) zattrrdög 1{ december 2019, ce 1"31§3 uur ie
verdaehee AIó&IíufaEN aaagehouden ter zak§
boveastaand ertik*l ën artlke} § Í§(X{ Jo artike}
rl0lt{.

lf tid

1b

Ik hoorde dat, verdachLe voorafgaands aan de deÍronstrat,le Ee
horen heef,t gekr*gen dàt het verbden is srn op h*t Plaza
§hopptng Crnere të d*morr§t,reren. Verdacbte íË meerdere
§alen gevorderd sn h+E Plàza Shopplng Centf,e te verlafèn en
éeze uensis daaï nlee aan mec te rrerken.
ÍIlerop ig ver{achÈe a&nEetloudea ter zake boveugenoeÍtde
artikalen

TUFOX}BBS§

VERDÀC.T{T8 :

:-.i,1.7FiI,;'.1. !r -
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G

-

l-

PLc?Rp/le-rLa?46

EA

/P Hll

ïk, verbalisant leï }JÀ§I.]EN, deelde aan de verdachte mee waartran hiJ
verdacht serd, dat hij aiet t6t anër**orden verplicht was et1 dat hij rechh
had op consultati*- èír verhoorbijstand"
Vcorafgaand aar: de voorgeleiding voor d* hulpotfí*ier van juslille
verstrekÈe ik bem de brochure 'Mededelingen van rech?en verdachlë voor
vsll{&.§aen€Ír'

"

ftE§§§ VÀ§ P§ FOI}ÏÏ,L§RTNG:
ftri reden van veil"igheid uerd. na aanhouding, eer onderzoek
aan de kleding ingë§t.eld op grond van arEikel ?, lid 3. van
de PcliàÍeuet 201?.
O1IERB§.81{68§ TER V*OE,GELETBTÏ'IË :

Ter geleiding voor een hulpofficicr vau juetitie *rerd verdachte ten
epcedigste overgebracht naar de volgende looaiie:
honingln maxi*a kaaerne,
SI$tËRl{Ëë 4cil te ËÀ§l{0§VËm&P.
?ijdsEip aankomst; zererÉaE 14 december 2o1,9 I€ 15:0§ uur.
TDE§'TI?E T1TV3§ T§?§Í"&T§G :

Ter vaslsteS.li.nE van de identitelts werden, ge1e8 oB arti"keL 2?a van het
Itetboek van Sgrafvordering, de identiËicerende gegevens van d* verda.eht.e
vastgelegd in de §trafr*chtketendaLabank.
Daar heb

ik de huLpofficier va:: JustiEie,

gERMË§, ÀI,É;{À§f§ft OSCÀR,

{K0505}. Eeinformeerd ovsr de aanhouding.

ltfeervën doer raij.
Wà§LïEI{, MII(§ lïSR§Àl{, {I('89É9}. op ambLebe}of,L*
ie opgemaakt, die procee*verbaal, dat ik sl§ot en cekende Ee B,Alt{OElfgDoRP
op 14 d€csr&er 2019.

{verbalisant}

p],z?RP/19-118748* 2 *

i;7
AANHOUTilN§§IAAART
(0§inllijke Màrechàu5«€

BPS

Naam verbalisant
Naam verbalisant
Rang

bÍ&b r§k
l«nq6'4

Dienstnr

5)L"J

flkkprln<uu

/

lD-kaart /

Lt)-tt -eo{{r

Dag en daturn

Locatie

<-.- i,t rir

TeÍ zake
Meerdere feiten ten iaste
lndien ia, ter zake

Kledítg

l'{cl

lTtidstip

{l[ n r

lrtcl

,-

krr,n lrln rí. Ë,Q f\l $.A{l
f Itp1"-qlol,l*oro t).rt* It *l,-et \jm?*ptt,n/

Gem*ente

Uiterlijke kenmerken

ö73§

I Oienstnr

Aanhoud

LeeÍliid

iffib

sQ

s

fLv

Paspoort

Geslacht
Huidskleur

puoz§

FROCE§-V§RBAAL

MUTAïIENR.:

Rang

VCILGNUMMER

Ja I Iiles

§{,ar1

I Vrouw

{}la

ry À

qr, ïte Ja r
{' ,[* t à§ ,,

(1É,: r

Kleur haar

t7ï

Lengte

Posluur

ífL al-r {\{-} Oe\
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- 4à.§ *iL h,í4,
,Lr**,» *.r/ **/,
* V** nd.#r,-*1

i?6fi rr.a," I
OcrrtEfI í\ro.u t-., I fit d

bijgevoeqd:

Ja I l§e,'.

* Wd,{ 'rM*#^
,'§ ro.
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+ *n'U ,jt'
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Konrnkli jke MarechausÉee
Landelij k ïaccisch Command+
Brigade Poi.itie & Beveiliging

Mutatienr:

PLZ?RP/19-118?{8
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INVÉTJ}tE1D§?ELLIN§
d m\.lt at j.e
In ,rrijheid i -o.v
Reden in vrijheid

Datum/ e.i j

ÀRRESTÀNT
Nàam

Vocrnamen

Geboortedatum

Gebsorteplaat§
Adres
&Ioönplaats
Nat ional i ce i t

: Aàterdag 14 decelnber ,019
; À" Gerxies
: *lnde onderroek
: ËtOK§UfE§§
: Àlfred Bernardue
! :.? msarg 1955
l L,eiden
; Màrga Nle{ïËeströat 4?
: 32S? nn SPf'rlCg§IS§Ë
: }T§ËERIÀM§§E

latum/tijd in vri-iheid :

In vriJheid deor
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