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Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Op 17-05-2021 heeft het college schriftelijke vragen ontvangen van de leden Poot, Boomsma, 

Nanninga, Van Soest en Kuiper inzake uitingen tijdens de demonstraties op 16 mei jl. over het 

opgelaaide conflict tussen Israël en Hamas. Onderstaand treft u de beantwoording van deze 

vragen aan. 

 

Toelichting door de vragenstellers 

Het oplaaiende conflict tussen Israël en Hamas heeft op zondag 16 mei jl. aanleiding gegeven tot 

meerdere protesten in de stad, waaronder een mars vanaf de Dam naar het Amstelstation. 

Volgens berichtgeving van AT5 heeft de gemeente aangegeven dat de demonstraties rustig 

verliepen. Op sociale media doken er echter meerdere beelden op van uitingen met een 

extremistisch karakter, waaronder protestborden met leuzen zoals ‘Two state solution One state: 

the Caliphate’ en vlaggen die in verband worden gebracht met de Taliban. Ook zou er “Khaybar” 

zijn geroepen. Indieners van deze vragen willen graag weten of de driehoek weet welke uitingen er 

gedaan zijn of er grenzen zijn overtreden, zoals het oproepen tot haat of geweld.  

 

Gezien het vorenstaande stellen de leden Poot, Boomsma, Nanninga, Van Soest en Kuiper, namens 

de fracties van VVD, CDA, JA21, Partij van de Ouderen en ChristenUnie, op grond van artikel 84 van 

het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke 

vragen: 

 

Het college kan de gestelde vragen als volgt beantwoorden. 

 

1. Hoe oordeelt het college over het verloop van de demonstraties?  

 

De demonstratievrijheid is een verdragsrechtelijk en grondwettelijk recht, waar ook in dit bewuste 

weekend ruim gebruik van is gemaakt. Ongeacht een inhoudelijk oordeel van het college dient de 

overheid deze vrijheid in de eerste plaats te beschermen en dat is gewaarborgd. Net zoals in de 
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andere steden, hebben deze specifieke demonstraties een flinke omvang gekregen en heeft het 

verloop een forse politie-inzet gevraagd. Ondanks de complexe beheersbaarheidsvraagstukken en 

een enkel incident, zijn de demonstraties in het bewuste weekend veilig verlopen.   

  

2. Welke afspraken zijn er gemaakt met de organisatoren?  

 

Er zijn een aantal afspraken gemaakt met verschillende organisatoren, die tevens zijn bevestigd in  

zogenaamde WOM-brieven. 

 

3. Zijn de afspraken die gemaakt waren met de organisatoren voldoende nageleefd? 

 

Over het algemeen zijn de vooraf gemaakte afspraken met de organisatoren goed nageleefd en 

was er indien nodig gedurende de demonstraties goed contact om aanvullende afspraken te 

maken. 

  

4. Heeft het college voldoende zicht op de uitingen die gedaan zijn tijdens de demonstratie? 

 

De politie houdt zoveel mogelijk zicht op uitingen bij demonstraties. Een Officier van Justitie van 

het openbaar ministerie beoordeelt tijdens de demonstratie of een uiting die wordt voorgelegd 

strafbaar is. Ook achteraf kijkt het openbaar ministerie (OM) nog of sprake is geweest van 

strafbare uitingen en kan het een onderzoek instellen. De leuze die de vragenstellers noemen en in 

de aangifte van het CJO wordt genoemd, is door het OM in beginsel als strafbaar beoordeeld. De 

leuze is ten tijde van de demonstratie niet beoordeeld op strafbaarheid. N.a.v. de aangifte is 

alsnog een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ook zal het OM de witte vlag met Arabische letter 

beoordelen op strafbaarheid.  

 

5. Welke uitingen zijn er volgens het college gedaan tijdens de demonstratie?  

 

Er hebben dit weekend meerdere demonstraties plaatsgevonden waaronder steunuitingen naar 

de Palestijnen, maar ook steunuitingen richting Israël. Over de inhoud van de uitingen bij deze 

demonstraties verwijs ik naar de beantwoording van vraag 4. 

 

6. Is er tijdens de demonstratie opgeroepen tot haat of geweld?  

7. Zijn er uitingen gedaan met een antisemitisch karakter? 

 

Beantwoording vraag 6 en 7 

Over de inhoud van de uitingen bij deze demonstraties verwijs ik naar de beantwoording van 

vraag 4. 

 

8. Welke voorbereidingen zijn getroffen om goed ter plekke te kunnen beoordelen of er sprake is 

van ontoelaatbare uitingen? 

 

De politie heeft fors ingezet en de driehoek was geprepareerd om strafbare uitingen vroegtijdig te 

onderkennen en waar nodig hiertegen op te treden. Zo zijn er vooraf scenario’s en een lijn van 

optreden voorbereidt in het geval sprake is van strafbare uitingen. Aanvullend was een Officier van 
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Justitie in de commandokamer van politie aanwezig om integraal mee te kijken en uitingen 

gedurende de gehele demonstratie te beoordelen. Voor de beoordeling van in het Arabisch geuite 

leuzen was een tolk beschikbaar. Ondanks al deze inspanningen, kan het zijn dat bepaalde gedane 

(strafbare) uitingen van individuen tijdens een demonstratie niet ter plekke door de politie worden 

geconstateerd en dan ook niet worden voorgelegd aan de Officier van Justitie. Op basis van het 

strafrechtelijk onderzoek, kan alsnog deze beoordeling en mogelijke vervolging plaatsvinden.    

 

9. Zijn volgens het college de grenzen van de vrijheid van betoging overtreden? Zo ja, welke? En 

is dit tijdens de demonstratie geconstateerd of achteraf? 

 

De politie ziet toe op de bij wet gestelde grenzen van de betogingsvrijheid en het openbaar 

ministerie stelt vast of deze zijn overtreden. Zoals eerder gesteld heeft het college hierin geen rol. 

De politie heeft tijdens de demonstratie niet geconstateerd dat de belangen zoals genoemd in de 

Wet openbare manifestaties (Wom) dusdanig in het geding kwamen, waardoor de bevoegdheden 

die de Wom biedt moesten worden ingezet. 

 

10. Is er ingegrepen naar aanleiding van bepaalde uitingen (leuzen, protestborden etc.), zo ja, 

welke uitingen, waar en wanneer?  

 

Voor zover uitingen zijn beoordeeld gaven deze geen aanleiding om in te grijpen. Zoals in 

antwoord op vraag 4 is gesteld wordt de uiting die door de vragensteller en in de aangifte van het 

CJO wordt genoemd in beginsel als strafbaar beoordeeld. Naar die uiting wordt dan ook 

onderzoek gedaan.   

 

11. Is het college bekend met de definitie van antisemitisme in het Joods Akkoord,1 ondertekend 

door alle partijen in de raad behalve DENK en BIJ1? En acht het college voornoemde uitingen 

strijdig met deze definitie? Waarom wel/niet? 

 

In een democratische rechtstaat bepaalt het OM en uiteindelijk de rechter de reikwijdte van het 

geldende strafrecht. Die rol is in Nederland niet toebedeeld aan het college. 

 

12. In het Joods Akkoord is afgesproken dat het college zichtbare en concrete actie onderneemt 

en weerwoord geeft als er zich antisemitische incidenten of uitingen voordoen. Is hier sprake 

van geweest? Zo ja, hoe geeft het college opvolging en uitvoering aan deze afspraak?  

 

Amsterdam kent de grootste Joodse gemeenschap van Nederland. Elk signaal van antisemitisme 

verdient onverkort onze volle aandacht. Het negeren van zelfs het minste signaal verhoudt zich 

niet met het traumatische Amsterdamse verleden.  Het college onderkent dat antisemitisme ook 

in Amsterdam voorkomt maar bestrijdt dit waar het zich manifesteert. Het is daarbij wel van 

belang dat kritiek op Israël niet verward wordt met antisemitisme maar nog belangrijker is dat 

kritiek op Israël niet ontaardt in antisemitisme. 

 

                                                                    
1 https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-definitions-charters/de-werkdefinitie-van-

antisemitisme-van-de-ihra  

https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-definitions-charters/de-werkdefinitie-van-antisemitisme-van-de-ihra
https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-definitions-charters/de-werkdefinitie-van-antisemitisme-van-de-ihra
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13. Acht het college, eventueel in driehoeksverband, het noodzakelijk Joodse instellingen extra te 

beveiligen naar aanleiding van het opgelaaide conflict? Zo ja, is hier voldoende capaciteit 

voor?  

 

Naar aanleiding van de verhoogde dreiging die al jaren op de Joodse gemeenschap rust, zijn de 

afgelopen jaren verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze veiligheidsmaatregelen 

passen in het huidige dreigingsbeeld. De politie geeft aan dat de huidige spanningen daar geen 

verandering in brengen. Het college ziet dit opgelaaide conflict daarom niet als aanleiding om de 

joodse instellingen, bovenop de reeds bestaande veiligheidsmaatregelen, extra te beveiligen. 

Namens het college staat de burgemeester, mede over de Joodse Gemeenschap, in contact met 

de minister van Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid, de Nationale Politie en het openbaar ministerie.  

 

14. Vindt er overleg plaats tussen de Joodse gemeenschap en het college nu het conflict is 

opgelaaid? Zo ja, hoe verloopt de dialoog en zijn er vanuit de Joodse gemeenschap zaken 

benadrukt of wensen geuit? 

 

De gemeente monitort de ontwikkelingen in Amsterdam via de bestaande netwerken van de 

gemeente en haar stadsdelen. We gebruiken hiervoor het voorstadium van Draaiboek vrede 

waarin we alle voelhorens openzetten en partners uit het netwerk bevragen. De ontwikkelingen 

kunnen aanleiding zijn om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers om met name te bespreken 

hoe het ze raakt en hoe we kunnen zorgen dat we in Amsterdam vreedzaam van mening kunnen 

verschillen. Het is immers voor ons als Amsterdammers noodzakelijk om ervoor te blijven zorgen 

dat conflicten die ver buiten de stadsgrenzen hun oorsprong kennen en plaatsvinden, niet binnen 

de stadsgrenzen worden uitgevochten. Ik wil u als raad daarbij vragen het college hierin te helpen. 

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
 
Femke Halsema 
Burgemeester 
 
 

 

 


