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1 Aanleiding en aanpak 

1.1 Aanleiding 

Op zondag 24 januari 2021 vinden er ongeregeldheden plaats in Eindhoven. Een grote groep 

relschoppers zoekt de confrontatie met de politie en pleegt grove vernielingen rond en aan het station. 

De stad staat enkele uren in het teken van ernstig geweld. 

 

De lokale gezagsdriehoek (driehoek) van Eindhoven wil leren van de gebeurtenissen en heeft het COT 

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (hierna: COT) opdracht gegeven een extern 

onderzoek uit te voeren naar het handelen in de voorbereiding, gedurende de dag en tijdens de nafase. 

In deze rapportage presenteren we de uitkomsten van het onderzoek, waarin ervaringen en leerpunten 

centraal staan. Anders dan bij een verantwoordingsonderzoek ligt de nadruk niet op de precieze 

reconstructie van de feiten en het beoordelen op basis van kaders, maar op het in beeld brengen van 

uitdagingen, dilemma’s en leerpunten. 

1.2  Doel  

Het doel van deze evaluatie is leren van de gebeurtenissen op 24 januari, waarbij de focus ligt op de 

besluitvorming in de driehoek en de aanpak van de ongeregeldheden. Door te reflecteren op de 

gebeurtenissen dragen wij bij aan het borgen van ervaringen en leerpunten, mede als input voor de 

voorbereiding en respons op toekomstige situaties. De leerlijnen uit eerdere evaluaties bij de gemeente 

Eindhoven worden hiermee doorgezet. In dit onderzoek wordt geen gedetailleerde feitenreconstructie 

opgesteld. Wel is een tijdlijn op hoofdlijnen gemaakt. Deze evaluatie is geen onderzoek naar de 

proportionaliteit van de inzet van geweldsmiddelen door de politie of van specifieke inzetkeuzes.  

1.3 Scope 

De burgemeester wil weten of de driehoek - en in het verlengde hiervan het beleidsteam - alles heeft 

gedaan wat op dat moment in haar vermogen lag - gegeven de landelijke en regionale situatie - om: 

• te verbinden; 

• ongeregeldheden te voorkomen; 

• ongeregeldheden te beëindigen; en 

• tegelijkertijd schade voor de toekomst te voorkomen als het gaat om de verbinding met de stad . 

 

De reflectie richt zich op de beantwoording van deze vragen aan de hand van een aantal thema’s. Per 

thema maken we inzichtelijk wat de uitdaging was, hoe er (op hoofdlijnen) is gehandeld, wat het effect 

daarvan was, en wat de leerpunten zijn. Het gaat om de volgende thema’s: 

• Bredere context: de landelijke situatie; 

• Voorbereiding (waaronder het leren van eerdere demo’s Eindhoven maar ook van de recente 

ervaring in Amsterdam en leren van de eigen keuzes in de voorbereiding);  

• Omgaan met capaciteit/schaarste; 

• Informatie over signalen/inschattingen van aard en omvang vanuit de politie; 

• Scenario’s en draaiboeken; 

• Implicaties van samenstelling groep/meerdere groepen voor de aanpak; 

• Communicatie; 

• Afstemming/communicatie met crisispartners stakeholders (ondernemers en anderen); 

• Uitdagingen in de nasleep. 

1.4  Gevolgde aanpak 

Deze evaluatie is uitgevoerd in de periode tussen 28 januari en 8 maart 2021. Het COT is gestart met 

een analyse van verschillende documenten die door gemeente en politie op ons verzoek aan ons ter 

beschikking zijn gesteld. Voorbeelden hiervan zijn verslagen van driehoeksoverleggen, 

beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen, uitgewerkte scenario’s, draaiboeken, processen verbaal 
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van bevindingen, etc. De beschikbaar gestelde documenten zijn met de grootste zorgvuldigheid 

behandeld en uitsluitend ingezet om de feiten scherp te krijgen en inzicht te krijgen in de beschikbare 

informatie en in de gemaakte afwegingen. Daarnaast hebben wij toegang gehad tot de camerabeelden 

die op de dag van de ongeregeldheden zijn gemaakt door de vaste camera’s in de stad.  

  

In totaal hebben wij 23 individuele gesprekken en twee groepsgesprekken gevoerd met direct en 

indirect betrokkenen. Van deze gesprekken zijn geen schriftelijke verslagen gemaakt. De opbrengst 

van de gesprekken is direct verwerkt in een werkdocument van het COT. In de gesprekken is aan de 

hand van thema’s besproken wat, terugkijkend, de belangrijkste lessen zijn.  

1.5 Opbouw rapportage 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de context bij de ongeregeldheden . We beschrijven eerdere 

manifestaties die plaatsvonden in Eindhoven en de leerpunten die daarbij zijn benoemd.  

In hoofdstuk 3 beschrijven we de gebeurtenissen voor zover wij deze hebben kunnen reconstrueren. 

De nadruk ligt hierbij op ontwikkelingen in de stad, de inspanningen van gemeente, politie en justitie 

en het ontstaan en verloop van de ongeregeldheden.  

Onze observaties staan centraal in hoofdstuk 4. We gaan hierbij in op de thema ’s zoals benoemd in 

paragraaf 1.3. Op basis van de hoofdstukken 2 tot en met 4 komen wij in het laatste hoofdstuk 5 tot 

een conclusie, het beantwoorden van de onderzoeksvragen en tot leerpunten. 
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2 Bredere context: eerdere demonstraties en 

ongeregeldheden 

2.1 Context 

Voor heel Nederland geldt sinds 15 december 2020 een lockdown  als uitbreiding op de 

coronamaatregelen die al langer van kracht zijn. Op 23 januari 2021 zijn deze maatregelen uitgebreid 

met een avondklok. In het hele land is - onder een deel van de bevolking - onvrede over het instellen 

van een avondklok en de langdurende coronamaatregelen. Er zijn meerdere demonstraties in 

verschillende steden. Bij een aantal van deze demonstraties is de ME ingezet. 

 

De meest recente demonstratie voorafgaand aan de ongeregeldheden op 24 januari vond plaats in 

Amsterdam. Op zondag 17 januari ontstonden grote rellen ongeregeldheden op het Museumplein in 

Amsterdam nadat besloten werd een demonstratie van zo'n 2000 mensen op het plein te ontbinden. 

De demonstratie was gericht tegen de coronamaatregelen. Er waren demonstranten aanwezig, maar 

ook relschoppers die uit waren op een confrontatie met de politie en daarvoor middelen bij zich hadden 

zoals ploertendoders. Toen de relschoppers geen gehoor gaven aan de oproep vanuit de ME om van 

het Museumplein weg te gaan, werd ME, waterwerper en de politie te paard ingezet om het plein 

schoon te vegen. Daarbij bekogelden relschoppers de politie met stenen en vuurwerk.  

2.2  Eerdere ervaringen met demonstraties 

Eindhoven is geregeld het toneel van manifestaties en demonstraties. Politie, gemeente en OM 

hebben inmiddels de nodige ervaring met het voorbereiden hierop.  

 

Sinterklaasintocht 
De Sinterklaasintocht van 2018 in Eindhoven werd ontsierd door een gewelddadige botsing met de 

politie. Er waren demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aanwezig en een groep hooligans. 

Er werd geweld gebruikt tegen KOZP en de politie. De Sinterklaasintocht is geëvalueerd en er zijn 

meerdere leerpunten uit gekomen die in de voorbereiding van 24 januari 2021 mee zijn genomen:  

• Houd vast aan het standpunt dat het recht op demonstratie uitgeoefend moet kunnen worden. 

Wees realistisch en stel aan de voorkant een aantal voorwaarden. Bij het niet voldoen aan deze 

voorwaarden (bijvoorbeeld het hebben van één aanspreekpunt) kan de tole rantiegrens uitlegbaar 

verlaagd worden. 

• Zorg dat in de voorbereidingen van een evenement het scenario van demonstraties met rellen 

wordt meegenomen. Bespreek aan de voorkant in welke structuur wordt gewerkt en wat er 

verandert in deze structuur op het moment dat dit scenario zich afspeelt. De driehoek kan in 

gevallen van openbare ordeproblematiek worden aangehaakt, zodat één organisatievorm ontstaat 

waarin rollen en taken helder zijn. 

Kick Out Zwarte Piet 

Op 30 november 2019 vond een demonstratie plaats van Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven. De politie 

was voorafgaand bang voor ongeregeldheden zoals bij de Sinterklaasintocht in 2018. De politie en 

gemeente Eindhoven wilden koste wat kost nieuwe ongeregeldheden rond een protest van Kick Out 

Zwarte Piet voorkomen. Dit is gelukt, ongeregeldheden bleven dit keer uit onder andere door 

preparatie op basis van eerdere leerpunten.  

 

Boerenprotesten 

Eind 2019 en in 2020 vinden verschillende boerenprotesten plaats. In december 2019 missen enkele 

passagiers hun vlucht doordat honderden boze boeren onverwacht naar Eindhoven Airport trekken 

om de luchthaven te bezetten. Op 5 juli 2020 rijdt wederom een groep boeren op tractoren richting 

Eindhoven Airport om de toegangswegen te blokkeren. In een chatgroep in de communicatieapp 

Telegram wordt de actie eerder die avond aangekondigd. Een belangrijke observatie in de evaluatie 

van de boerenprotesten was dat er multidisciplinaire doorleving nodig is van de beleidsuitgangspunten 

en tolerantiegrenzen die door de politie worden opgesteld in dit soort situaties met landelijk karakter.  
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Black Lives Matter 

Op 6 juni 2020 vindt in Eindhoven een demonstratie plaats van de organisatie Black Lives Matter. De 

demonstratie vindt plaats kort nadat een demonstratie in Amsterdam negatief in het nieuws is gekomen 

omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. In de voorbereiding op de demonstratie in 

Eindhoven komen signalen naar boven van mogelijke tegenstanders die een ander geluid zouden 

willen laten horen. Hier is naar tevredenheid gewerkt met een ‘ringenmodel’ om de stad in te delen. 

Het model ondersteunt de politie en biedt de gelegenheid te monitoren wie de stad in komt. Het model 

werkt tijdens deze inzet naar tevredenheid en de demonstratie verloopt zonder ongeregeldheden.  
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3 Tijdlijn ongeregeldheden  
In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen wee r in relatie tot de 

ongeregeldheden van 24 januari 2021. De gebeurtenissen geven een beeld van de dynamiek in het 

optreden van de crisisorganisatie en betrokken partners. We markeren momenten die beeldbepalend 

waren voor het verloop van de ongeregeldheden. Het overzicht is zoveel als mogelijk chronologisch 

opgesteld en is gebaseerd op de beschikbaar gestelde documenten, de interviews met respondenten 

en de camerabeelden van politie en gemeente. Tijdstippen hebben kleine nuanceverschillen in de 

verschillende documenten. Wij hebben alle beschikbare documenten en beelden bekeken. Waar het 

kon hebben we in de tijdlijn het tijdstip van de camerabeelden aangehouden, omdat dit de tijd het 

meest feitelijk aangeeft. 

 

Maandag 11 januari 2021 

 

Pegida kondigt demonstratie aan 

Op maandag 11 januari kondigt de voorman van 

Pegida een demonstratie aan op het Eindhovense 

Stadhuisplein voor zondag 24 januari. In het bericht 

is te lezen dat Pegida van plan is “de fascistische 

koran [te] vernietigen”. Enkele weken eerder werd 

een demonstratie rond de jaarwisseling verboden. 

Hierover zei de burgemeester destijds “Ik ben van 

mening dat er een sfeer van provocatie en 

confrontatie rondom uw demonstratie hangt. Dit 

draagt bij aan de vrees voor het ontstaan van 

erns tige wanordelijkheden.”1  

 

Ook de groep ‘Nederland in Verzet’ is van plan 

zondag 24 januari te demonstreren in Eindhoven, 

vergelijkbaar met de demonstratie een week 

eerder in Amsterdam. Deze demonstratie richt 

zich tegen het corona-beleid van de regering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 19 januari 2021 

 

Overleg driehoek - Annulering/verbod aangekondigde demonstraties  

Op dinsdag vindt de eerste driehoek plaats waarin de aangekondigde demonstraties besproken 

worden. Nederland in Verzet heeft de kennisgeving van de demonstratie in Eindhoven inmiddels 

ingetrokken. De politie, GGD en programmamanager Integrale Veiligheid, Radicalisering, Polarisatie 

& Manifestaties geven elk vanuit hun eigen visie zicht op de risico’s die de aangekondigde 

manifestaties met zich meebrengen. De GGD benadrukt dat de samenkomst van grote groepen zeer 

onwenselijk is, met name vanwege de bijbehorende reisbewegingen en het risico op toenemende 

besmettingen. Gelet op de grote druk op de gezondheidszorg in Brabant Zuid -Oost is dit zeer 

                                                             
1
 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3318184/eindhoven-verbiedt-demonstratie-van-pegida-tijdens-jaarwisseling  
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onwenselijk.2 De politie waarschuwt o.a. voor (dreigende) wanordelijkheden vanwege tegenacties, het 

risico van open vuur, en de handhaving van de coronamaatregelen.3 De vrees voor wanordelijkheden 

en de zeer ernstige volksgezondheidssituatie zijn uiteindelijk doorslaggevend in het besluit van de 

burgemeester om de manifestatie van Pegida te verbieden.  
 
Op basis van bovenstaande wordt besloten de manifestaties voor Nederland in Verzet/ Weg met Rutte 
en Pegida te verbieden en om geen manifestaties toe te staan op zondag 24 januari in Eindhoven.  

 

Woensdag 20 januari 2021 

 

Communicatie over verbod op manifestaties 

Het persbericht over het verbod op manifestaties wordt woensdag 20 januari 2021 uitgegeven. De 

voorman van Pegida geeft dezelfde dag nog een reactie waarin hij meldt dat Pegida zich niet laat 

tegenhouden door het vebod: “wij hadden hiermee al rekening gehouden, maar Jorritsma weet dat we 

al vaker hebben laten zien maling aan zijn Befehlen te hebben. To t zondag Eindhoven!”4 

 

De organisator van de demonstratie van Nederland in Verzet heeft de demonstratie voor zondag 24 

januari zelf geannuleerd. De organisator laat het aan ieder voor zich om te bepalen of zij toch naar 

Eindhoven willen komen. Zelf kondigt hij aan een kopje koffie te gaan drinken op het Museumplein in 

Amsterdam.  

 

Tekstwagens en matrixborden 

Op woensdag wordt de inzet van tekstwagens en matrixborden voorbereid om bezoekers te wijzen op 

het gegeven dat er geen manifestaties zijn op zondag 24 januari. In totaal worden drie tekstwagens 

geplaatst, aan de voorkant van het station en aan beide kanten van het 18 Septemberplein. Daarnaast 

worden zeven matrixborden ingezet op invalswegen naar Eindhoven toe. De tekst op deze borden 

luidt: Er zijn geen manifestaties. Ga terug naar huis.5 

 

Donderdag 21 januari 

 

Driehoek 

Op donderdag vindt een tweede voorbereidende driehoek plaats. De politie geeft aan dat de capaciteit 

is uitgebreid omdat de kans bestaat dat verschillende groeperingen gaan testen hoe ver ze kunnen 

gaan in dit eerste weekend met avondklok. De politie zal werken met een ringensysteem rondom en 

in de stad. De eerste ring is de binnenstad van Eindhoven. Daarin zijn onder andere de ME, een 

aanhoudingseenheid, paarden en bikers werkzaam. De tweede ring bestrijkt een groter gebied. Het 

doel hiervan is onder andere in de gaten houden wie er de binnenstad in proberen te komen. Aan deze 

‘ringen’ zijn maatregelen verbonden zoals mensen die aanleiding geven (bijvoorbeeld door gedrag of 

kleding) op grond van de APV vorderen zich uit ring 1 te verwijderen.  

De ongeregeldheden in Amsterdam op 17 januari worden ook besproken. Op basis van die ervaringen 

en inzet van de waterwerper aldaar gaat de politie in Eindhoven de mogelijkheden onderzoeken om 

een waterwerper beschikbaar te hebben.  

 

Tijdens de driehoek wordt besproken dat zodra de uitgangspunten, tolerantiegrenzen en het 

bejegeningsprofiel aangepast zijn, via een schriftelijke consultatie akkoord aan de leden van de 

driehoek wordt gevraagd.  

 

 

 

 

 

                                                             
2
 GGD advies 

3
 Bestuurli jke rapportage van politie 20/01 

4
 https://www.trouw.nl/binnenland/burgemeester-verbiedt-demonstratie-pegida-in-eindhoven~b03a7438/  

5
 Mailverkeer specialist veiligheid & Accountmanager evenementen 

https://www.trouw.nl/binnenland/burgemeester-verbiedt-demonstratie-pegida-in-eindhoven~b03a7438/
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Vrijdag 22 januari 

 

Overleg driehoek 

De bijgewerkte versie van de uitgangspunten, tolerantiegrenzen en het bejegingsprofiel wordt op 22 

januari 2021 ter goedkeuring aan de driehoek aangeboden en goedgekeurd door de driehoek. In dit 

overleg worden ook scenario’s en het communicatiekader (o.a. inzet matrixborden, communicatielijn 

en -kanalen) besproken. Ook de inzet van juridische middelen (zoals een noodverordening en het 

instellen van een veiligheidsrisicogebied) komt aan bod: wat willen we bereiken, welk middel kan er 

ingezet worden en wanneer kan het ingezet worden.  

 

Zaterdag 23 januari 2021 

 

Overleg driehoek 

In de driehoek van 23 januari 2021 wordt ingestemd met het instellen van het voorgestelde 

veiligheidsrisicogebied op zondag 24 januari 2021 vanaf 11.00 uur tot 23.00 uur. Daarnaast wordt 

gesproken over het al dan niet toepassen van (nood)bevoegdheden. De noodbevelen zijn door juristen 

voorbereid en liggen klaar. De juristen geven aan dat algemene verboden in deze situatie niet passend 

zijn, omdat je te maken hebt met verschillende groepen. De politie geeft aan dat een noodverordening 

niet past bij de beleidsuitgangspunten. De politie geeft aan dat het vertrouwen heeft in de korte lijnen 

rondom het uitvaardigen van een noodbevel, dat er gezamenlijk met Amsterdam wordt opgetrokken 

en dat de politie voldoende heeft aan een noodbevel achter de hand  (in plaats van een 

noodverordening). De driehoek besluit dat er gewerkt wordt met de noodbevelen die klaarliggen en 

indien nieuwe informatie daar aanleiding toe geeft alsnog kan worden overgegaan worden tot het 

uitvaardigen van een noodverordening. 

 

Signalen 

Op 23 januari signaleert de politieberichten (‘harde informatie’) dat er, ondanks dat de manifestaties 

van Nederland In Verzet en Pegida verboden zijn, veel animo is voor manifestaties en 

ordeverstoringen in Eindhoven. Het gaat hierbij om complotdenkers, Pegida-aanhangers, harde kern 

voetbalsupporters, rechts-activistische groepen en links-activistische groepen. In berichten wordt 

actief opgeroepen om op 24 januari georganiseerd de confrontatie aan te gaan met de politie, naar 

aanleiding van de commotie rondom het politieoptreden tijdens de demonstratie in Amsterdam een 

week eerder. Er wordt opgeroepen om wapens en zwaar vuurwerk mee te brengen en dit te gebruiken 

tegen de politie en andere handhavers en hulpverleners. Ook zijn er concrete signalen dat men van 

plan is om gezichtsbedekkende kleding te dragen.6  

 

Zondag 24 januari 2021 

 

Afkondiging veiligheidsrisicogebied  

In de ochtend communiceert de gemeente 

Eindhoven via verschillende kanalen dat de 

binnenstad van 11.00 tot 23.00 uur is 

aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 

Binnen het afgekondigde veiligheidsrisico-

gebied heeft de politie de mogelijkheid om 

preventief te fouilleren. Doel hiervan is 

wapenbezit en wapenmisbruik tegengaan. Via 

informatieborden wordt opgeroepen om terug 

naar huis te gaan. In de ochtend van zondag 24 januari is het beeld dat het relatief rustig is in de 

binnenstad. Vanwege het mooie weer zijn er wel bezoekers. Deze bezoekers houden zich redelijk 

goed aan de coronamaatregelen (dit wil zeggen dat er afstand gehouden wordt en de groepjes klein 

zijn). De politie hanteert bij de inzet een ringensysteem. Deze werkwijze is in de driehoek bekend en 

ook bij eerdere manifestaties ingezet. De politie heeft diverse mensen aangesproken en weggestuurd. 

                                                             
6
 Bestuurli jke rapportage politie van 23/01 
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Het wegsturen resulteerde in het via andere wegen alsnog terugkomen en de inzet van het 

ringensysteem bood daarom in de inzet geen goede oplossing. 

 

In het begin van de middag worden 

door de politie verschillende 

groepen harde kern 

voetbalsupporters gespot op 

verschillende plekken in de stad. 

Met betrekking tot Pegida is het 

beeld dat zij willen gaan 

demonstreren in Valkenswaard. De 

pelotonscommandant van de ME 

vraagt rond 13.00 uur om een 

noodbevel omdat het vorderen op 

basis van de APV en de 

coronamaatregelen niet het 

gewenste effect heeft: mensen die 

worden weggestuurd, komen via 

een andere route weer terug. In het 

SGBO wordt de afweging gemaakt hier nog mee te wachten en de noodbevelen achter de hand te 

houden voor een eventueel later moment. Op deze manier is er nog een opschalingsmogelijkheid.   

 

Om 13.30 uur is het nog relatief rustig op het 18 Septemberplein. Er wordt veel afstand gehouden en 

het gezelschap op het plein is divers : mensen met kinderen, mensen die hun hond uitlaten, groepjes 

jongeren en groepjes demonstranten met en zonder borden.  

 

Vanaf 13.45 uur wordt het drukker. Het individueel aanspreken van personen door de politie helpt niet 

om de menigte te spreiden. Nog steeds is sprake van een gemêleerd gezelschap. Kort daarop volgt 

een eerste tweet van de Politie Oost-Brabant waarin wordt vermeld dat het te druk wordt op het 18 

Septemberplein om de coronamaatregelen na te leven. Het aanwezige publiek wordt opgeroepen het 

plein te verlaten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de dak-megafoon op het ME-voertuig om het 

publiek op te roepen het plein te verlaten omdat de coronamaatregelen niet in acht worden genomen. 

De drukte blijft echter toenemen en er is 

duidelijk sprake van groepsvorming. 

Handhaving op kleine schaal door de 

aanwezige ME is door de steeds groter 

wordende mensenmassa niet meer 

mogelijk.  

 

Omslagpunt 

Om 14.12 uur slaat de sfeer zichtbaar om. 

De groep relschoppers zwelt in snel 

tempo aan, er worden blikjes bier gegooid 

richting de politie, er wordt vuurwerk 

afgestoken en er worden slagwapens 

gezien. Het naleven van 

coronamaatregelen is niet meer haalbaar.  

 

 

 
  

Beeld om 13.43 uur   

Beeld om 14.11 uur  
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Inzet mobiele eenheid op het 18 Septemberplein  

Om 14.17 uur lopen de paarden op linie over het plein met als doel de groep uit elkaar te drijven. Dit 

geeft direct resultaat. Bij het keren aan het einde van het plein gaat echter één van de ruiters met 

paard onderuit. Dit leidt tot het snel oprukken van de groep relschoppers richting het plein en het 

noodgedwongen terugtrekken van de politiepaarden. Om 14.18 uur geeft de burgemeester na 

consultatie met de leden van de driehoek een noodbevel af. Het is onduidelijk waardoor het paard na 

het keren exact onderuit ging. Uit de 

beelden blijkt dat ook een tweede paard 

bij het teruglopen bijna uitglijdt. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 

gladde tegels op het 18 

Septemberplein.  

 

Het geweld wordt in korte tijd steeds 

heviger. In het SGBO wordt hierop snel 

verzocht aan de driehoek toestemming 

te vragen voor de inzet van de 

waterwerper. In de driehoek wordt 

hiervoor om 14.22 uur toestemming 

gegeven. 

 

Om 14.24 uur wordt de waterwerper ingezet. De inzet van de waterwerper zorgt, samen met een 

charge van de ME, voor verspreiding van de groep relschoppers. Rond 14.30 uur is het plein zo goed 

als leeg. De groep verspreidt zich richting 

stationsgebied en Vestdijktunnel. Over Pegida is 

op dat moment geen actuele informatie.  

Om 14.30 uur wordt een bijstandsverzoek 

gedaan aan Amsterdam. Een sectie ME uit 

Amsterdam gaat hierop korte tijd later 

verplaatsen naar Eindhoven. Het verzoek aan 

Amsterdam is een bewuste keuze. Het 

verplaatsen van een sectie die al in dienst en 

operationeel is gaat sneller dan een sectie in 

dienst roepen die op piket staat. Om 14.30 uur 

wordt het verzoek gedaan aan NS security het 

centraal station van Eindhoven te sluiten. Er is 

besloten eerst de voorzijde te sluiten.  

 

Via de Vestdijktunnel wordt de menigte richting het noordelijker gelegen Fellenoord gedwongen. De 

mobiele eenheid maakt bij deze actie ook gebruik 

van de waterwerper. Na dit optreden lijkt de rust 

langzaam terug te keren. Bij deze eerste 

confrontatie zijn ongeveer 30 mensen 

aangehouden.  

 

NS en ProRail leggen om 14.45 uur het 

treinverkeer stil op last van de politie.  

 

Defect aan waterwerper 

De ME vormt enige tijd een linie voor de Vestdijktunnel waardoor de relschoppers niet terug kunnen 

keren naar het 18 Septemberplein. De linie verplaatst zich naar een andere locatie waardoor de route 

richting het 18 Septemberplein open komt te liggen.  

De waterwerper is op dat moment niet meer inzetbaar vanwege een lekke band. Deze is veroorzaakt 

doordat een omstander een fiets onder de waterwerper gooide. De waterwerper moet hierdoor 

noodgedwongen worden teruggetrokken om gerepareerd te worden. Er wordt direct (om 15.09 uur) 

Beeld om 14.20 uur - paard zonder ruiter  
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een nieuwe waterwerper aangevraagd. Deze moet uit Rotterdam komen en heeft een aanrijtijd van 

tenminste anderhalf uur. Rond 15.15 uur maakt de menigte gebruik van het ‘gat’ dat ontstaat door via 

de Vestdijktunnel terug te keren naar het 18 Septemberplein. Dit resulteert in een groep 

relschoppers/betogers die leuzen scanderen, zwaar vuurwerk afsteken en de ME ernstig bekogelen 

met stenen en tegels die ze hebben losgemaakt uit de grond. De ME heeft te maken met exceptioneel 

geweld en de linie staat zwaar onder druk. De angst bestaat dat als de linie doorbroken wordt, dit kan 

leiden tot grootschalige vernielingen in de binnenstad. Het opnieuw inzetten van de groep 

politiepaarden behoort niet tot de mogelijkheden vanwege de gladde tegels op het plein (die door de 

waterwerper nog gladder zijn geworden). Daarnaast is de waterwerper niet meer beschikbaar. De 

politie staat tegenover een groep van rond de 300 tot 400 relschoppers. Om de druk op de ME te 

verminderen vraagt de politie toestemming aan de driehoek om traangas in te zetten.  

 

Inzet traangas 

Het verzoek tot inzetten van traangas leidt om 

15.32 uur tot een akkoord vanuit de driehoek. 

Rond 15.40 uur wordt het traangas daadwerkelijk 

ingezet. Via twitter wordt dit besluit aangekondigd 

en toegelicht. Met behulp van het traangas en 

charges van de ME wordt de menigte richting het 

Stationsplein gedreven. De ME vraagt op 

voorhand voor de zekerheid een extra voorraad 

traangas aan. Deze blijken zij niet nodig te 

hebben, de standaard voorraad waarover zij 

beschikken was voldoende. Meerdere media houden inmiddels een liveblog bij van de 

ongeregeldheden. Pegida is op dat moment niet meer in beeld. 

 

 

Om 16.06 uur deelt de gemeente op social 

media het nieuws dat de driehoek eerder het 

besluit nam een noodbevel af te kondigden. 

Ook wordt een link gedeeld waar meer duiding 

staat over de afgekondigde maatregel.  
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Verplaatsing geweld naar station  

De groep relschoppers verplaatst zich naar het gebied rond het centraal station. Hier bouwen zij 

versperringen op: dranghekken, bloembakken, fietsen. Alles moet er aan geloven. Er ontstaat een 

periode van een uur waarin 

politie moet hergroeperen en 

wachten op bijstand. De politie 

heeft te maken met uitval van 

voertuigen omdat deze bekogeld 

zijn en niet meer inzetbaar zijn. 

Het geweld richt zich in dit tijdvak 

minder direct op de politie. De 

groep gaat over tot ernstige 

vernielingen en brandstichting 

rondom het station. Kliko’s, 

fietsen, abri’s, bloembakken en 

zelfs een voertuig van ProRail 

wordt in brand gestoken. Een 

gemeentelijke veiligheidscamera 

wordt vernield. Er wordt met 

stenen gegooid naar het station waar binnen nog personeel van zowel NS als de retail aanwezig is. 

Om 16.45 uur treden relschoppers het station binnen, zij plegen vernielingen en plunderen de Jumbo 

vestiging in de stationshal. Om 16.46 uur start de opgeschaalde ME samen met de nieuwe 

waterwerper een charge richting het station. Deze actie is het keerpunt in de ongeregeldheden.  

 
De avond van 24 januari: menigte trekt de binnenstad in en splitst zich op in kleinere groepen  

Rond 17.00 uur dooft het geweld rond het 

stationsgebied langzaam uit. Wel blijven de 

hele avond nog kleinere groepjes (50/60) 

relschoppers in en om de stad actief 

waardoor het onrustig blijft. Dankzij de 

lange inzet van ME en 

aanhoudingseenheden lukt het om de rust 

te bewaren en vele aanhoudingen te 

plegen. Ook wordt een groot 

rechercheonderzoek opgestart naar de 

relschoppers. Om 17.05 uur wordt besloten 

op te schalen naar GRIP 3. De opschaling 

had als doel om de continuïteit van 

ambulance en brandweer preventief te 

garanderen. Er waren geen signalen dat 

daadwerkelijk inzet benodigd was. 

 

Om 17.35 uur verplaatsen groepen zich in richting Stratumseind/Catharinaplein. Ook op de 

Dommelstraat zijn rond de 50/60 personen. Om 17.44 uur benaderen relschoppers de ME van 

achteren waardoor zij mensen in de rug krijgen (18 Septemberplein/Vestdijk). Dat brengt het risico met 

zich mee dat zij ingesloten worden. De inzet van de politie is er op gericht om de rust te laten 

wederkeren en groepjes klein te houden. Verschillende nieuwsnetwerken maken vanaf 17.30 uur 

melding van enkele misstanden.  

 

Omstreeks 18.35 uur blijkt dat er zijn ruiten ingegooid bij winkels op Kleine Berg. Voor het station 

worden kleine groepjes aangesproken door de politie. Op de Markt wordt een groep van 25 personen 

ingesloten. Om 19.00 uur is het eindelijk rustig in de stad. Het nafaseplan treedt om 21.30  uur in 

werking. Om 22.00 uur worden de eerste opruimwerkzaamheden gestart, die op maandag 25 januari, 

Beeld om 16.45 uur  
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mede met de hulp van inwoners van Eindhoven, worden voortgezet. Om 21.50 uur laat de politie weten 

dat de rust volledig terug is. Wel blijven zij een oogje in het zeil houden en handhaven op de avondklok. 

 

Reactie minister van J&V  

Op de site van de Rijksoverheid en op sociale media wordt de reactie van demissionair Minister van 

Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, gedeeld. Middels een harde toon veroordeelt hij de 

gebeurtenissen van de middag. Grapperhaus spreekt van “schokkende beelden van rellen, 

plunderingen en brandstichting” en van “simpelweg crimineel gedrag”.7 De minister doet een oproep 

om het virus te bestrijden, niet elkaar.  

 

Reactie burgemeester 

De burgemeester van Eindhoven laat zich later op de avond emotioneel uit over de rellen in de stad. 

Om ongeveer 22:45 veroordeelt hij de gebeurtenissen met harde woorden. Zo noemt hij de 

relschoppers “schuim van de aarde”, en waarschuwt hij dat “we op weg zijn naar een burgeroorlog” 

als het zo doorgaat.8 Deze woorden worden zowel in nationale als internationale media veelvuldig 

aangehaald.  

 

Maandag 25 januari 2021 

 

Afschaling 

De opruimwerkzaamheden worden op maandag 25 

januari voortgezet. Ondanks de verbijstering en 

droefheid, is er ook een gevoel van saamhorigheid. Veel 

inwoners helpen spontaan met opruimen. Het college van 

B&W verstuurt een brief aan de ondernemers in de 

binnenstad waarin medeleven geuit en wordt gewezen op 

mogelijkheden tot (mentale) ondersteuning.  

 

In de ochtend wordt GRIP 3 in Eindhoven afgeschaald.  

 

Verdere nafase 

 

Op het moment van het schrijven van dit rapport is de nafase nog niet afgerond. We beschrijven hier 

enkele beeldbepalende momenten in de periode tot aan afronding van dit rapport. Op 25 en 26 januari 

zijn er op meerdere plekken in het land ongeregeldheden. In Eindhoven blijft het rustig. De dagen erna 

nemen de signalen voor nieuwe wanordelijkheden af en dooft de onrust langzaam uit in Eindhoven.  

 

In de dagen na de ongeregeldheden wordt door de gemeente, ondernemers en NS/ProRail de schade 

opgemaakt. De gemeente laat weten voor €80.000,- schade te hebben. De grootste kostenpost is het 

herstel van de camerasystemen op en rond het 18 Septemberplein en het opruimen van onder meer 

de stapels fietsen waarmee gegooid werd en waarvan barricades waren opgebouwd. Deze schade 

staat los van de vernielingen die aangericht werden aan het Centraal Station. ProRail schat de schade 

daarvan in op meerdere tonnen.9 

 

Op 5 februari wordt bekend dat de politierechter in Den Bosch vier mannen heeft veroordeeld tot 

maximaal 8 maanden cel voor hun betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Eindhoven op 24 januari.  

Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Ferd Grapperhaus bezoeken op 

10 februari Eindhoven. Ze spreken daar met agenten, ME'ers en mensen die tijdens de rellen op 24 

januari op het 18 Septemberplein en het station aan het werk waren. De burgemeester van Eindhoven 

is ook aanwezig.  
                                                             
7
 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/01/24/reactie-minister-van-

justitie-en-veiligheid-grapperhaus-op-de-rellen-en-het-geweld-in-verschillende-plaatsen-in-nederland 
8
 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3330889/dit-was-oorlog-burgemeester-jorritsma-haalt-uit-naar-relschoppers 

9
 https://www.ed.nl/eindhoven/gemeente-claimt-80-000-euro-schade-na-rellen-in-januari-totale-schade-veel-

groter~a8b7390f/ 
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4 Observaties per thema  
In dit hoofdstuk beschrijven wij de observaties aan de hand van thema’s. Waar relevant verwijzen we 

naar planvorming en eventuele afspraken. Eerder hebben we de tijdlijn op hoofdlijnen beschreven. Bij 

de observaties is het soms nodig aanvullende feiten op te nemen ter verduidelijking. De observaties 

zijn gedaan in het licht van de context zoals we die in hoofdstuk 2 hebben beschreven hebben.  

4.1 De voorbereiding op demonstraties/manifestaties 

Begin januari worden twee aanvragen gedaan voor een demonstratie: door Pegida en door Nederland 

in Verzet. De aanvraag van de demonstratie van Nederland in Verzet wordt op 20 januari schriftelijk 

ingetrokken. De demonstratie van Pegida wordt door de burgemeester verboden. Ondanks de 

intrekking van de aanvraag van Nederland in Verzet is het beeld van de politie dat grote groepen 

demonstranten, relschoppers en harde kern voetbalsupporters van verschillende betaald voetbalclubs 

voornemens zijn om zondag 24 januari naar Eindhoven te komen. Dit vormt een risico in het licht van 

de coronamaatregelen maar ook vanwege signalen dat men uit is op geweld richting de politie. 

 

In de voorbereiding zijn in de driehoek diverse scenario’s besproken. De AC van de politie nam deel 

aan de driehoeks-vergaderingen om de politie-inzet door te spreken en vragen te beantwoorden. Dit 

zorgde voor een korte lijn. In de driehoek van 22 januari zijn de volgende scenario’s voor 24 januari 

besproken:  

 

Slechtste scenario Het aantal deelnemers is niet beheersbaar. Er ontstaat groepsvorming en er 

ontstaan ongeregeldheden in de stad. 

Realistische scenario Er komt een aanzienlijke groep naar Eindhoven om te manifesteren. Door  

politieoptreden w ordt groepsvorming beperkt en er ontstaan geen 

ongeregeldheden. 

Beste scenario Het aantal deelnemers is makkelijk beheersbaar. Er ontstaat geen 

groepsvorming en er zijn geen ongeregeldheden. 

 

In de briefing van de ME-commandanten op 23 januari worden drie scenario’s specifiek voor de ME 

besproken: 

 

Slechtste scenario Er komen veel mensen van Nederland in Verzet en van 9 voetbalclubs  HK-

leden of meer. Men houdt zich niet aan de Corona-maatregelen en volgen 

geen bevelen van de politie op w aardoor veel aanhoudingen verricht dienen 

te w orden. Er is sprake van grote w anordelijkheden in de binnenstad van 

Eindhoven. 

Realistische scenario Er komen enkele honderden mensen van Nederland in Verzet en van 9 

voetbalclubs HK-leden. Een deel houdt zich niet aan de Corona-maatregelen 

en deel volgen geen bevelen van de politie op w aardoor aanhoudingen 

verricht dienen te w orden. Aan het eind van het middag dient de ME 

daadw erkelijk als ME op te treden. 

Beste scenario Beperkte opkomst Nederland en HK-leden. Mensen houden zich over het 

algemeen aan de Corona-maatregelen of volgen de bevelen van de politie 

op. ME blijf t de gehele dienst sla f lex-ME (delta) inzetbaar) 

 
 
Voorbereidingskeuzes: doelen en uitgangspunten; 
In de voorbereiding zijn de doelen en uitgangspunten voor 24 januari doorleefd. De 

beleidsuitgangspunten van de politie zijn: 

• Openbare orde handhaven en plegen van strafbare feiten voorkomen; 

• Groepen of personen die zich (willen) begeven naar de binnenstad van Eindhoven en kennelijk 

voornemens zijn om te demonstreren en/of de openbare orde en/of veiligheid te verstoren, worden 

zo vroeg mogelijk fysiek en digitaal gesignaleerd, tegengehouden en gesommeerd te vertrekken. 

Hiermee wordt voorkomen dat groepsvorming ontstaat in de binnenstad; 
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• Optreden bij: GTPA / bezit wapens / overtreden corona-maatregelen / signalen van mogelijke 

demo/wanordelijkheden (2.1 APV); 

• Gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Preventief fouilleren is toegestaan. Noodbevel 
ligt klaar. 

De gemeente Eindhoven heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het begeleiden van 

manifestatie en demonstraties. In de voorbereiding zijn eerdere ervaringen en leerpunten vanuit 

manifestaties/demonstraties van onder andere Kick Out Zwarte Piet, Pegida en andere grotere 

landelijke manifestaties meegenomen. Er is veelvuldig contact met Amsterdam om de ervaringen van 

17 januari 2021 mee te nemen in de voorbereiding op 24 januari . Dit heeft geresulteerd in duidelijk 

uitgewerkte en doorleefde van scenario’s en bewuste keuzes over politie-inzet. 

4.2 Beeld op basis van signalen en inschattingen 

In de dagen voorafgaand aan 24 januari worden signalen gemonitord, informatie verzameld, 

geanalyseerd en geduid om een beeld te vormen van wat er verwacht kan worden op die zondag. 

Hieruit blijkt dat: 

• Het beeld over de opkomst vanuit de aanhang van “Nederland in verzet – Weg met dit kabinet” 

gedurende de week veranderd. Waar eerst 300 tot 500 aanhangers in Eindhoven worden 

verwacht, verminderd dit snel nadat de kennisgeving op 20 januari wordt ingetrokken en de 

voorman aangeeft dat hij ‘koffie gaat drinken’ in Amsterdam. De aandacht voor Eindhoven trekt 

weg. De ‘koffie momenten’ lijken in een andere groep “Nederland in Opstand” overgenomen te 

zijn. Op 23 januari is er slechts minimale informatie dat “Nederland in verzet” naar Eindhoven 

komt. Hetzelfde geldt voor “Nederland in opstand”. 

• Team Openbare Orde Informatie (TOOI) geeft aan dat harde kern voetbalsupporters van 

verschillende groepen naar Eindhoven willen komen. Qua aantallen zal het om 200-300 mensen 

gaan, maar dat is bij deze groep altijd moeilijk in te schatten. Ook wordt gesproken over het 

meenemen van wapentuig en over tactieken om het de politie moeilijk te maken; 

• Onder Duitse harde kern voetbalsupporters wordt opgeroepen mee te doen aan de demonstratie 
op zondag 24 januari; 

• Op diverse social-mediaplatvormen oproepen is om zondag 24 januari 2021 te komen 
demonstreren in Eindhoven. In één van deze facebook-groepen wordt opgeroepen tot agressie; 

• Er een zichtbare toename is van oproepen dat men georganiseerd de confrontatie aan wil gaan 

met de politie, naar aanleiding van de commotie rondom het optreden van de politie in burger 

tijdens de demonstratie in Amsterdam; 

• Pegida gaat uit van 30 personen, maar als andere mensen willen aansluiten bij zijn manifestatie 

zijn ze welkom mits ze hetzelfde standpunt hebben; 

• Op enkele Twitterkanalen en Facebookaccounts van Pegida wordt aangegeven een Koran te 

vernietigen en wordt gesuggereerd om een Koran te verbranden; 

• Er signalen zijn dat jongeren in andere steden de post op social media van de vernietiging van de 

Koran ook gezien hebben en naar Eindhoven willen komen voor een tegenactie. 

 

Het is uitdagend om een goed beeld te krijgen en te bepalen of de informatie die men heeft compleet 

is. Uit de beschikbare informatie blijkt in de dagen voorafgaand aan 24 januari dat het een complex 

samenspel wordt van groeperingen (links, rechts, hooligans, relschoppers, mensen die hun stem willen 

kunnen laten horen en personen die aangetrokken worden door geweld/politie.) Bij het delen van het 

beeld wordt steeds de kanttekening geplaatst dat dit beeld incompleet kan zijn omdat men steeds 

minder ziet in openbare bronnen (open source intelligence), waardoor het aannemelijk is dat steeds 

meer communicatie verloopt via gesloten kanalen. Uit gesprekken blijkt dat het inschatten van hoeveel 

mensen er daadwerkelijk zullen komen lastig is. Ondanks deze voorbehouden had men naar eigen 

zeggen op zondag een vrij goed beeld van wie die dag naar Eindhoven zouden komen en met welk 

doel. Gedurende de ochtend en middag bleek dat de grootte en samenstelling van de groep 

relschoppers paste bij het vooraf gevormde beeld: er waren dagjesmensen, demonstranten, harde 

kern hooligans van diverse betaald voetbalclubs en relschoppers die uit waren op geweld tegen de 

politie.    
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4.3 Omgaan met capaciteit/schaarste 

Zodra een manifestatie-/demonstratie-aanvraag bij de gemeente binnenkomt is er contact tussen de 

gemeente en politie. De politie weegt vervolgens af welke inzet passend is op basis van de beschikbare 

informatie: een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) of Team Districtelijke Aanpak (TDA). 

Vanuit de ervaring in Amsterdam wordt voor 24 januari besloten een SGBO op te zetten. Een SGBO-

structuur biedt de politie een commandostructuur voor verwachte grote inzet. Het SGBO werkt onder 

het lokaal bevoegd gezag. 

 

De politie-inzet op 24 januari is  gebaseerd op de signalen zoals beschreven in paragraaf 4.3 en de 

inschatting van de diverse en moeilijk te duiden groep die die dag naar Eindhoven zou komen: 

demonstranten, dagjesmensen en een grote groep harde kern voetbalsupporters vanuit verschillende 

betaald voetbalclubs. Ook de inzet en ervaringen in Amsterdam op zondag 17 januari zijn 

meegenomen in de voorbereiding. In Amsterdam waren vier pelotons ME ingezet. 

 

De driehoek was voorbereid op het scenario ‘openbare ordeverstoring en ongeregeldheden’. Ook is 

ingezet op het tijdig signaleren van notoire ordeverstoorders. Er is gekozen voor een inzet bestaande 

uit reguliere politie-inzet (‘platte pet’), een compagnie ME (twee pelotons in totaal 96 ME’ers), twee 

groepen paarden (12), een groep hondengeleiders (6), een aanhoudingseenheid (8) met Verkenning 

Eenheid (8), een groep bikers/spotters (12), motorrijders en de waterwerper. Ook zijn vanwege de 

signalen over harde kern voetbalsupporters diverse politiemedewerkers vanuit andere eenheden 

ingezet. Gedurende de dag is steeds contact geweest met Amsterdam om de sfeer en ontwikkelingen 

in beide steden te monitoren en snel inzetkeuzes te kunnen maken.  

 

De inzet was fors maar passend bij de signalen, de beschikbare informatie, eerdere ervaringen met 

demonstraties en de ervaringen een week eerder in Amsterdam. 

4.4 Besluitvorming 

De driehoek heeft in aanloop naar en tijdens de dag structureel overleg gehad en verschillende 

besluiten genomen. In de voorbereiding zijn besluiten genomen op basis van de beschi kbare 

informatie. Deze besluiten pasten bij de dreiging en zijn navolgbaar kijkend naar de opgave waar de 

gemeente voor stond. Gedurende de dag is de driehoek geconfronteerd met diverse dilemma’s. 

Doordat deze in de voorbereiding al op vergelijkbare wijze aan de orde waren geweest en vertaald 

waren naar uitgangspunten verliep besluitvorming zorgvuldig en snel. De driehoek heeft onder druk 

en in korte tijd verschillende besluiten moeten nemen zoals de inzet van de waterwerper, traangas en 

het noodbevel. Het urgentiegevoel in de driehoek was groot. Deze besluiten volgden op indringende 

beelden en verzoeken vanuit de politie als gevolg van het exceptioneel ervaren geweld. Uit gesprekken 

blijkt dat besluiten snel maar zorgvuldig genomen zijn. Hierbij hielp het dat verschillende besluiten, 

zoals voor de inzet van de waterwerper en het traangas, in de voorbereiding al waren besproken. 

 

Er is op 24 januari een ROT opgeschaald en de groep die rond driehoek aanwezig was is als soort 

RBT gaan fungeren. ROT ondersteunde het RBT bij verschillende vragen. Het ROT heeft zich niet 

bemoeid met de inzet van de politie. De focus lag op het herstel van ruimtes, herstel dienstregeling 

treinen, hulp aan gestrande reizigers en hulp aan winkeliers via Salvage. Rond 17.00 uur is naar GRIP 

3 opgeschaald. De grootste ongeregeldheden waren op dat moment al voorbij. De opschaling van de 

GRIP-structuur is gedaan toen er een signaal kwam dat reguliere inzet van de ambulancedienst in het 

gebied niet meer mogelijk was. De opschaling had als doel om de continuïteit van ambulance en 

brandweer preventief te garanderen. Er waren geen signalen dat daadwerkelijk inzet benodigd was. 

In paragraaf 4.6 gaan we verder in op de afstemming met de partners. 

4.5 Kritieke momenten en besluiten tijdens de inzet 

De groep die zich in de ochtend van 24 januari op het 18 Septemberplein verzamelt is zeer divers 

(demonstranten, dagjesmensen, inwoners van de stad) en de sfeer is in eerste instantie gemoedelijk. 
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Dan wordt het snel drukker en er verzamelt zich een grote groep harde kern voetbalsupporters vanuit 

verschillende betaald voetbalclubs. De sfeer slaat om en het geweld richting de politie begint.  

 

Zowel uit de gesprekken als uit de camerabeelden blijkt dat de groep op het 18 Septemberplein in hele 

korte tijd (te) groot werd. Eerder ingrijpen op de handhaving van coronamaatregelen was in eerste 

instantie niet nodig omdat aanwezigen lang de maatregelen wel naleefden. Toen de groep groter werd, 

bleek dat aanspreken en vorderen geen effect had: mensen kwamen via een andere weg gewoon 

weer terug. Nog voor de politie overging tot optreden heeft de ME-commandant gevraagd om een 

noodbevel. In het SGBO is vervolgens de afweging gemaakt hier nog mee te wachten zodat men nog 

een opschalende maatregel over had. Het noodbevel is later alsnog ingezet. De vraag is of een eerdere 

uitvaardiging van het noodbevel voor een andere uitkomst had gezorgd. De relschoppers (maar deels 

ook andere aanwezigen) lieten zich niet wegsturen en, naar later bleek, hadden andere zware 

middelen zoals de waterwerper en traangas beperkt effect.  

 

Een mogelijkheid is om in het geheel geen groepsvorming toe te staan en mensen direct weg te sturen 

van de locatie. Hierbij is echter ook het risico dat als groepen bewust uit zijn op geweld, dit geweld 

alsnog elders ontstaat of eerder was ontstaan. Op de beelden is een georganiseerd verband te zien 

in een deel van de groep. Mensen geven elkaar een hand en er is du idelijk sprake van ‘een treffen’ en 

samenwerking. Uit het gedrag en de aanwezigheid van wapens blijkt dat een deel van de aanwezigen 

uit was op een confrontatie met de politie. Het is aannemelijk dat geweld tegen de politie – zoals 

ingeschat vooraf – ook het doel was. Ook ogenschijnlijke omstanders en andere niet-kwaadwillenden 

bleven langere tijd aanwezig, ook na interventies van de politie. 

 

In het optreden tijdens de ongeregeldheden kreeg de politie te maken met enkele kritieke tegenslagen: 

aan het begin ging een politiepaard onderuit waardoor de sectie met de paarden langer niet geheel 

inzetbaar was gevolgd door het defect aan de waterwerper. Het gevolg hiervan was dat de ME te 

maken had met lang aanhoudend excessief geweld door een grote groep relschoppers. Dit resulteerde 

uiteindelijk in de inzet van traangas. Dit middel had kortdurend effect maar gaf geen keerpunt. Het 

verplaatsen van de groep naar een andere plek in de stad was geen werkbare oplossing omdat de 

groep dan door het centrum zou moeten, met het risico op vernielingen aan bijvoorbeeld winkels. De 

ME heeft ervoor gezorgd dat de groep niet het centrum in kon gaan en heeft de winkelstraten langdurig 

geblokkeerd. De groep werd richting stationsplein gedreven. Dit heeft grote impact gehad voor de 

medewerkers op het station vanuit ProRail, NS en de winkels. Zij hebben angstige momenten beleefd.  

 

Al aan het begin van de ongeregeldheden is versterking gevraagd aan Amsterdam. Een sectie ME is 

kort na dit verzoek richting Eindhoven vertrokken. Het duurt echter relatief lang voordat bijstand in 

Eindhoven arriveert vanwege de benodigde ME-inzet in verschillende steden in het land vanwege 

aangekondigde acties en door de algemene aanrijtijd van de ME. Toen de nieuwe sectie aankwam 

hebben zij enige tijd staan wachten op de waterwerper voor zij de laatste charge konden uitvoeren. Uit 

gesprekken is gebleken dat inzet zonder waterwerper – zoals ook eerder die dag was gebleken – 

waarschijnlijk niet genoeg zou zijn geweest om de linie te bewaren en de relschoppers te stoppen. De 

tegenslagen in het optreden en de mate van geweld maakten dat de ongeregeldheden konden 

doorgaan waarbij vernielingen zijn aangericht door de relschoppers. Naast ME is ook een 

aanhoudingseenheid en verkenningseenheid extra ingezet om in de avonduren aanhoudingen te 

verrichten.  

4.6  Afstemming met partners 

Tijdens de inzet is er vanuit het SGBO en politie contact geweest met NS, ProRail en Connexxion. Er 

zijn afspraken gemaakt over wat de vervoerders communiceerden. Vanuit het SGBO wordt gestuurd 

op de stationsomgeving en vanuit de politie sluit iemand aan bij de meldkamer van de NS. Er werden 

vragen gesteld over het spoorsysteem, maar daarvoor is juist ProRail de juiste partner. ProRail had 

gedurende de dag moeite de juiste contacten te krijgen. De verschillende partners waren niet of 

nauwelijks op de hoogte van het beeld en informatievoorziening vanuit de politie. Hierdoor kwam bij 

hen relatief laat het volledige beeld binnen rondom de ernst van de ongeregeldheden.  
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Op het moment dat de ME de relschoppers van het 18 Septemberplein af wilde krijgen is er 

weloverwogen voor gekozen om de groep richting open ruimte en dus richting het station te drijven. Er 

is weinig contact geweest tussen de politie en NS/ProRail over deze afweg ing waardoor de 

medewerkers werden overvallen door het feit dat de relschoppers ineens bij het station stonden. In de 

periode dat de politie noodgedwongen op bijstand moest wachten, konden de relschoppers 

vernielingen plegen rond het station. Dit resulteerde in angstige momenten toen de relschoppers zich 

op het station en in winkel begaven terwijl medewerkers niet weg konden.  

 

Vanuit de gemeente heeft cameratoezicht met de NS geschakeld om aan te geven dat de 

ongeregeldheden zich richting het station gingen verplaatsen. Met ProRail werd pas later contact 

gezocht. Dit had eerder gekund, met name omdat ProRail de treinen stil  had kunnen leggen.  

 

Er is rond 17.00 uur pas opgeschaald naar GRIP 3. De grootste ongeregeldheden waren op dat 

moment al voorbij. Vanwege deze late opschaling hadden de betrokken partners geen goed 

informatiebeeld. Er zijn tijdens de ongeregeldheden geen grote aantallen gewonden gevallen, maar 

dit was aan de voorkant niet bekend. Wel raakte een dame gewond na een aanvaring met het 

politiepaard waar de ruiter vanaf gevallen was. Ook raakte een vrouw gewond na inzet van de 

waterwerper. Op beelden is daarnaast ook zichtbaar dat enkele relschoppers lichte verwondingen 

opliepen.  

 

Voor onder meer de witte kolom (ambulance, GHOR, DPG) was het prettig geweest om aan de 

voorkant in het beeld van de politie meegenomen te worden om ook eigen scenario’s uit te werken en 

met eigen partners contact te zoeken. De ziekenhuizen hebben momenteel hun handen vol aan Covid-

19, het was wenselijk wanneer op voorhand met de ziekenhuizen geschakeld had kunnen worden over 

de eventuele verdeling van slachtoffers. Daarnaast zijn zij ten tijde van de ongeregeldheden niet 

meegenomen in het beeld van de zwaarte van de ongeregeldheden. 

4.7 Communicatie (op de dag zelf en in de nasleep); 

Voorafgaand aan de inzet van 24 januari heeft de afdeling Communicatie contact gehad met onder 

andere het OM en de politie over afstemming en zijn afspraken gemaakt over de woordvoering. Ook 

is vanuit de gemeente Eindhoven contact geweest met de communicatiecollega’s van Amsterdam. De 

gemeente heeft met name in de aanloop naar 24 januari gecommuniceerd. Er zijn diverse Q&A’s 

voorbereid en er is contact geweest met ondernemers in Eindhoven via het platform Chainels. Zo is 

bijvoorbeeld het besluit om de manifestaties te verbieden gedeeld via dit platform.  

 

Nadat op 24 januari de sfeer omslaat en de rellen ontstaan, is de politie leidend in de communicatie. 

Vanuit de gemeente worden berichten van de politie op sociale media geretweet en gerepost. 

Daarnaast wordt sociale media gemonitord en wordt in de gaten gehouden of er specifieke vragen aan 

de gemeente binnenkomen. Ook is via Chainels richting ondernemers het advies gecommuniceerd 

om winkels in de buurt van het 18 Septemberplein te sluiten. Gedurende de dag zijn er korte lijnen met 

de woordvoerder van de burgemeester.  

 

Door veel media is aandacht besteed aan de ongeregeldheden in Eindhoven. In de loop van de avond 

is een persstatement van de driehoek uitgegaan. Tijdens zijn bezoek aan de binnenstad sprak 

burgemeester Jorritsma met aanwezige media. Midden in de puinhopen gaf hij een emotionele reactie. 

Met name de term ‘burgeroorlog’ veroorzaakte discussie. Niet alleen in de Eindhovense gemeenteraad 

maar ook in landelijke media. Het leidde tot kritiek maar ook tot steunbetuigingen.  

4.8 Nasleep 

Ieder incident en iedere crisis heeft een nafase. In de weken, maanden en soms jaren na een incident 

of crisis spelen er vraagstukken die aandacht behoeven. Uitdagingen in de nafase zi jn onder meer de 

psychosociale nazorg, zorg voor slachtoffers, justitiële trajecten, politieke verantwoording en leren. 

Ervaringen met eerdere crises hebben aangetoond dat het belangrijk is om bewuste keuzes te maken 
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over de aanpak in de nafase. De voorbereiding hierop begint al tijdens de acute fase zodat op tijd en 

op verantwoorde wijze kan worden afgeschaald en overgedragen. In de acute fase is al door de 

gemeente nadacht over de wijze van organiseren van de nafase. Dit leidde ertoe dat dezelfde avond 

nog de eerste maatregelen getroffen werden.  

 

In de nasleep wordt vanuit de politie direct een groot onderzoek opgestart naar de relschoppers. 

Recherche steekt veel tijd en energie in het identificeren van relschoppers. In de dagen en weken erna 

vinden veel aanhoudingen plaats  en worden de eerste verdachten al voor de rechter gebracht. 

 

In de dag en dagen na de ongeregeldheden ontstond een groot gevoel van saamhorigheid tussen de 

inwoners van Eindhoven. Dit bleek onder andere uit het feit dat veel bewoners spontaan hielpen met 

opruimen. Door middel van berichten op Facebook over aandacht hebben voor elkaar, de veerkracht 

van Eindhoven en de trots op Eindhoven heeft de gemeente geprobeerd te zorgen voor verbinding en 

een positief gevoel, ondanks het ongeloof en het verdriet. Deze berichten werden  goed ontvangen en 

veel gedeeld. 

 

We zien dat vanuit de gemeente veel aandacht is geweest voor de ondernemers, onder andere via 

het platform Chainels. Ondernemers zijn op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, er is informatie 

gedeeld over het afhandelen van de schade en er is psychosociale nazorg aangeboden voor wie daar 

behoefte aan had. Hiervoor kreeg de gemeente veel waardering.  

 

In de eerste dagen na de ongeregeldheden zijn er signalen dat opnieuw relschoppers van plan zijn 

naar Eindhoven te komen. Om die reden is er opgeschaald naar een voorbereidend ROT voor de week 

erna. De politie is maandag in de binnenstad en grijpt direct in wanneer mogelijke relschoppers zich 

laten zien. Op die manier wordt de binnenstad rustig gehouden en namen de signalen verder af. Het 

ROT kon afgeschaald worden.   

 
 
  

Samenstelling groep aangehouden relschoppers 
 
Er zijn ongeveer 70 aanhoudingen verricht in verband met de rellen in Eindhoven. De groep van 
personen die zijn aangehouden bestaat met name uit mannen (97%). Van deze groep komen 19 
personen uit Eindhoven. Het merendeel komt niet uit Eindhoven maar uit omliggende gemeenten. 
Enkele opvallende gemeenten (vanwege de afstand tot Eindhoven) zijn: Nieuwegein, Cadier en 
keer, Grave, Delft, Hoevelaken, Purmerend, Zeewolde en Weert. De jongste verdachte was 14 
jaar oud en de oudste 56 jaar. Het merendeel was tussen 18 en 28 jaar oud.  
 
In de ochtend, middag en avond van de 24ste zijn op het Stationsplein en het 18 Septemberplein 
ruim 40 aanhoudingen verricht.   
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5  Conclusies en leerpunten 

5.1  Inleiding 

In eerdere hoofdstukken hebben we de relevante context geschetst, de gebeurtenissen beschreven 

en een eerste reflectie gegeven. Op basis van deze hoofdstukken beantwoorden we de centrale 

onderzoeksvraag.  

5.2  Overkoepelend beeld 

Wanneer men de beelden ziet van 24 januari dan bestaat de kans dat de vraag opkomt: ‘wat is hier 

misgegaan?’ Want hoe is anders te verklaren dat de binnenstad urenlang het toneel was van geweld 

en dat zowel het gebied rondom het station als het station zelf ernstig vernield zijn? Na het zorgvuldig 

bestuderen van alle beschikbaar gestelde documenten, het voeren van gesprekken met diverse 

betrokkenen en het bekijken van vele uren beeldmateriaal, constateren wij het volgende: de verklaring 

voor het feit dat het 24 januari zo uit de hand liep ligt niet zozeer in zaken die zijn ‘m isgegaan’ in de 

voorbereiding of op de dag zelf, maar met name in het feit dat zich onder de groep relschoppers een 

groep bevond die doelbewust en gericht de confrontatie met de politie zocht en zich daarvan door 

vrijwel niets liet weerhouden. Een reeks tegenslagen bemoeilijkten de respons op dit geweld vanuit de 

overheid. Velen hebben zowel op de dag zelf als in de dagen erna hard gewerkt in het belang van de 

stad. 

 

Kijkend naar de onderzoeksvragen dan concluderen wij dat de driehoek – en in het verlengde hiervan 

het beleidsteam - alles heeft gedaan wat op dat moment in haar vermogen lag om ongeregeldheden 

te voorkomen, deze te beëindigen en om schade te voorkomen.  

 

De driehoek is verrast door het excessieve geweld waar politie en de stad op 24 januari mee te maken 

kreeg. Hoewel men was voorbereid op het feit dat er relschoppers zouden komen die uit waren op de 

confrontatie met de politie, was de intensiteit en de aanhoudendheid van het geweld niet voorzien. De 

vervolgvraag is dan of dit voorzien had kunnen worden en of dat eventueel tot andere maatregelen 

had geleid. Onze inschatting is dat dit niet te voorzien was. Bij het opstellen van het politie-inzetplan 

is rekening gehouden met fors geweld tegen de politie door een grote groep. Hierbij is ook gekeken 

naar de inzet bij de demonstratie een week eerder in Amsterdam. Gedurende de ochtend en middag 

bleek dat de grootte en samenstelling van de groep relschoppers paste bij het vooraf gevormde beeld 

en beschikbare informatie. Uit de camerabeelden, interviews en analyses in de media komt het beeld 

naar voren dat het niet de demonstranten waren die zich tegen de politie keerden, maar hooligans, 

‘pure relschoppers’10, verveelde jongeren en sensatiezoekers11. Voor- en tegenstanders van de 

coronamaatregelen en verreweg de meeste mensen die eerder hebben gedemonstreerd, keuren het 

geweld en de plunderingen af. In de rechtszaken die tot nu toe hebben plaatsgevonden geven 

                                                             
10

 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331253/wie-zijn-de-relschoppers-die-eindhoven-op-zijn-kop-zetten-geen-

demonstranten-maar-straatjeugd 
11

 https://www.trouw.nl/binnenland/wie-zijn-de-relschoppers-en-waarom-liep-het-uitgerekend-hier-zo-uit-de-

hand~b81761fd/  

De burgemeester wil weten of de driehoek - en in het verlengde hiervan het beleidsteam - alles 
heeft gedaan wat op dat moment in haar vermogen lag - gegeven de landelijke en regionale 
situatie - om: 
• te verbinden; 

• ongeregeldheden te voorkomen; 

• ongeregeldheden te beëindigen; en 

• tegelijkertijd schade voor de toekomst te voorkomen als het gaat om de verbinding met de 

stad. 

https://www.trouw.nl/binnenland/wie-zijn-de-relschoppers-en-waarom-liep-het-uitgerekend-hier-zo-uit-de-hand~b81761fd/
https://www.trouw.nl/binnenland/wie-zijn-de-relschoppers-en-waarom-liep-het-uitgerekend-hier-zo-uit-de-hand~b81761fd/
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relschoppers aan dat ze meededen uit stoerdoenerij, omdat ze het spannend vonden, omdat ze 

onterecht waren geraakt door de waterwerper of uit verveling.12    

 

Kijkend naar mogelijke verdergaande maatregelen ter voorbereiding zoals het vergrendelen van de 

stad of het anders inzetten van het ringenmodel, dan is onze inschatting dat in elk geval een deel van 

de groep alsnog gezocht had naar mogelijkheden om de confrontatie aan te gaan . Wellicht op een 

andere locatie. De maatregelen die zijn voorbereid en ingezet op 24 januari passen bij de inschatting 

van de dreiging. 

 

Ook is de vraag of niet eerder opgetreden had kunnen en moeten worden toen het drukker werd op 

het 18 Septemberplein. Vroegtijdig ingrijpen kan ervoor zorgen dat het risico snel wordt weggenomen 

omdat er geen grotere groep kan ontstaan. Indien nodig kunnen dan nog aanhoudingen worden 

verricht. Een risico is dat een dergelijke interventie ook escalerend kan werken waarbij een nog rustige 

situatie grimmig kan worden. Vroeg in de middag was de sfeer gemoedelijk en oogde het publiek niet 

als potentiële relschoppers. Ook werd aanvankelijk de 1,5 meter regel in acht genomen. In korte tijd 

werd het echter flink drukker en werd de sfeer grimmiger. Onze inschatting is dat er sprake is geweest 

van een vorm van coördinatie waarbij verscheidene relschoppers gelijktijdig naar het plein kwamen. 

Op de beelden is een veelzijdige groep te zien van verschillende leeftijden en met verschillende 

intenties. Bij al eerder wegsturen van publiek of zelfs afsluiten van een locatie is het risico dat degenen 

die uit zijn op geweld dit alsnog opzoeken, maar dan elders in de stad in een nog meer onbeheerste 

en voor politie onvoorbereide setting. De keuzes die gemaakt zijn, zijn begrijpelijk en pasten bij de 

situatie.  

 

Ook is door de politie al in een eerder stadium gevraagd naar een noodbevel. In het SGBO is de 

afweging gemaakt hiermee te wachten. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het eerder afgeven 

van een noodbevel het verloop veranderd had. Dit omdat de re lschoppers (maar deels ook andere 

aanwezigen) zich niet lieten wegsturen en omdat, naar later bleek, andere zware middelen zoals de 

waterwerper en traangas beperkt effect hadden.  

 

Kijkend naar de tegenslagen aan de zijde van de politie dan geven experts aan dat de politiepaarden 

slecht inzetbaar zijn op het 18 Septemberplein vanwege de bestrating en belemmerende obstakels 

(onder andere de ingangen van de ondergrondse fietsenstalling). Dit maakt de inzet een risico. Het 

defect van de waterwerper veroorzaakt door een demonstrant en het wachten op ME-bijstand vanuit 

andere eenheden zorgden voor een penibele situatie. Alle bijstand was uiteindelijk nodig om de rust 

te herstellen.  

 

De groep is vervolgens weloverwogen richting open ruimte en dus richting het sta tion gedreven. De 

afweging hierbij was dat moest worden voorkomen dat de groep een spoor van vernieling in de 

binnenstad zou achterlaten. De keerzijde was dat ook het station kwetsbaar is. De situatie zorgde voor 

zeer angstige momenten bij stationspersoneel en had grote impact op het station en treinverkeer. 

Gelet op het geweld dat zich reeds had voltrokken is het begrijpelijk dat de ME heeft gewacht op de 

waterwerper voor een nieuwe inzet. Ook al betekende dit dat gedurende langere tijd vernielingen 

werden aangericht zonder zichtbare politie-interventies. Er is vanuit de politie nu veelal met NS 

geschakeld, terwijl ProRail ook een partner is. De lijn tussen politie en ProRail is verbeterd gedurende 

de ongeregeldheden in Den Bosch. 

 

In de voorbereiding is geïnvesteerd in verbinding met zowel ondernemers als demonstranten. Via de 

reguliere wegen is contact geweest met ondernemers. Ook na de ongeregeldheden is dezelfde avond 

nog aangegeven waar men terecht kon met vragen en waar eventuele schade kon worden geme ld. Er 

is gericht aandacht geweest voor nazorg voor ondernemers, dit werd gewaardeerd. Omdat dit een 

geplande gebeurtenis was en groepen van ‘buiten’ werden verwacht, is niet specifiek ingezet op het 

                                                             
12

 https://nos.nl/artikel/2367438-relschopper-eindhoven-ik-had-de-steen-vast-om-hem-in-de-bosjes-te-leggen.html en 
https://www.trouw.nl/binnenland/het-protest-wordt-overschreeuwd-door-doelloos-geweld-eindelijk-weer-iets-waar-ik-

adrenaline-van-krijg~b95d92a0/  

https://nos.nl/artikel/2367438-relschopper-eindhoven-ik-had-de-steen-vast-om-hem-in-de-bosjes-te-leggen.html
https://www.trouw.nl/binnenland/het-protest-wordt-overschreeuwd-door-doelloos-geweld-eindelijk-weer-iets-waar-ik-adrenaline-van-krijg~b95d92a0/
https://www.trouw.nl/binnenland/het-protest-wordt-overschreeuwd-door-doelloos-geweld-eindelijk-weer-iets-waar-ik-adrenaline-van-krijg~b95d92a0/


22 

Ongekende Ongeregeldheden Leerevaluatie Eindhoven 

leggen van contact met bijvoorbeeld de Eindhovense jongeren. De signalen wezen er niet op dat deze 

zouden komen. Wel is op een reguliere wijze contact ingezet.  
 
Het bezoek van de burgemeester aan de binnenstad in de avonduren na de ongeregeldheden vond 

plaats in overleg en kreeg veel waardering. Op de vervolgens door de burgemeester gekozen woorden 

volgde veel kritiek. Veiligheidsberaadvoorzitter Bruls noemde het niet het moment voor dergelijke grote 

woorden en ook de gemeenteraad uitte kritiek. De uitspraken volgden na het zien van de vernielingen 

en het horen van indringende verhalen van direct betrokkenen over het geweld en de gevoelde angst. 

De heftigheid van het geweld was, afgezien van enkele beelden in de media en beelden op sociale 

media, voor het grotere publiek beperkt zichtbaar. Woorden hebben grote impact. De woorden van de 

burgemeester vertolkte het gevoel van dat moment. Verschillende experts wezen er op dat het gebruik 

van woorden als ‘burgeroorlog’ onverstandig is. Hoogleraar Sanders stelde dat rellende jongeren 

aanduiden als ‘idioten’ en de strijd benadrukken met termen als ‘burgeroorlog’ hen juist voedt in het 

idee dat ze zich terecht verzetten. 'Die woorden bevestigen dat mensen in die verzetsrol zitten en die 

voelen zich dan zo geprikkeld dat ze er misschien nog wel een schepje bovenop doen. Door de keuze 

voor het woord burgeroorlog haalt de burgemeester een verhaal binnen dat nog groter is en 'haal je 

een ander frame binnen'. Voor de uitspraken was echter ook steun onder Eindhovenaren die het 

gevoel herkenden en van buiten de stad. In algemene zin is het verstandig om in dergelijke 

omstandigheden van oplopende emotie media goed voorbereid en eventueel met een kort statement 

te woord te staan. Het is goed aandacht te hebben voor de ‘tone of voice’ waarbij zeker ruimte is voor 

emotie. Het is daarnaast belangrijk om voorzichtig te zijn met polariserende termen.   

5.3 Leerpunten  

Kijkend naar de gedane observaties en conclusies dan komen wij tot enkele aanvullende leerpunten.  
 

• Het is belangrijk om informatie tijdig te delen en afstemming te zoeken met partners, in dit geval 

de witte kolom en NS/ProRail. Zo kunnen zij, indien nodig, voorbereidende werkzaamheden 

verrichten en hun partners op de hoogte stellen van eventuele inzet. In dit geval is er weinig contact 

geweest tussen de politie en NS/ProRail over de afweging de relschoppers richting het station te 

verplaatsen, waardoor de medewerkers werden overvallen door het feit dat de relschoppers 

ineens bij het station stonden. Ook de periode dat de politie noodgedwongen op bijstand moest 

wachten en de relschoppers vernielingen konden plegen was voor NS/ProRail een ingewikkeld 

moment. Wanneer zij waren meegenomen in de besluiten en afwegingen waren zij hier beter op 

voorbereid. Dit leerpunt is in de dagen erna opgepakt, zodat de lijnen tussen politie/SGBO en 

ProRail korter zijn.  

• Het is belangrijk om heel goed inzicht te verkrijgen in hoe een groep kan groeien en hoe snel de 

sfeer kan omslaan. Dit maakt de keuze om wel of niet bij de eerste uiting van groepsvorming al in 

te grijpen nog belangrijker.  

• Het 18 Septemberplein heeft (te) gladde tegels (ook zonder water) om politiepaarden op een 

goede wijze in te kunnen zetten. Bij toekomstige inzet is het belangrijk om na te denken op welke 

plekken het voor de paarden en ruiters veilig is om inzet te plegen. 

• Wanneer uit de signalen blijkt dat er mogelijk sprake is van een onaangekondigde demonstratie 

denk dan na over een geschikte locatie, een tijdig ontruimingsplan of strategie om de groep te 

verplaatsen naar een locatie waar eventuele ongeregeldheden eenvoudiger te bedwingen zijn.  

• De snelle ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van sociale media zorgen ervoor dat 
investeren in het verkrijgen van informatie essentieel is. Het blijft voor gemeente en politie 

uitdagend om ook zicht te krijgen op wat zich afspeelt op afgesloten onlinebronnen. Deze uitdaging 

speelt breed in het hele land. 
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 

Afkortingen  

AC Algemeen Commandant 

AE Aanhoudingseenheid 

GBT  Gemeentelijk Beleidsteam 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

ME Mobiele Eenheid 

OM Openbaar Ministerie 

ROT Regionaal Operationeel Team  

SGBO  Staf Grootschalig Bijzonder Optreden 

TDA Team Districtelijke Aanpak 

TOOI Team Openbare Orde Inlichtingen 

VE Verkenningseenheid 
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Bijlage 2  Respondenten   
 

Rol  

Burgemeester Eindhoven 

Politiecommissaris 

Officier van Justitie  

Sectorhoofd Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur 

Secretaris driehoek 

Juridisch adviseur veiligheid gemeente 

Specialist veiligheid gemeente 

Liaison SGBO politie  

Teamleider Handhaving 

Woordvoerder burgemeester 

Woordvoerder gemeente 1 

Woordvoerder gemeente 2 

Sociale media adviseur gemeente 

Omgevingsmanager gemeente 

Coördinator crisisbeheersing 

Algemeen Commandant SGBO politie 

Pelotons Commandant ME 

Taakcommandant AC 

Hoofd informatie SGBO 

Hoofd Opsporing en Handhaving  

Hoofd Opsporing en Handhaving 

Teamchef ambulancezorg 

Operationeel DPG 

Wijkagenten Eindhoven centrum 

Officier van Dienst NS 

Security NS  

Officier van Dienst Spoor ProRail vroeg 

Officier van Dienst Spoor ProRail laat 
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Disclaimer leerevaluatie 

Deze leerevaluatie is gebaseerd op informatie die ter beschikking is gesteld, en verkregen, tijdens de 

periode w aarin de evaluatie is uitgevoerd. Nieuw e of aanvullende informatie kan van invloed zijn op de 

inhoud en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Het COT beschikt alleen over informatie w aar 

het rechtsw ege toegang tot heeft. Rapporten w orden in beginsel in opdracht van de opdrachtgever gemaakt 

en niet gepubliceerd. Eén kopie w ordt bew aard voor juridische, IT- en w etgeving- en toezichtdoeleinden. 

Over het COT 

Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids - en crisismanagement. Ons 

w erkterrein strekt zich uit van vraagstukken over de vormgeving van veiligheidsbeleid tot de voorbereiding 

op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen w e opdrachtgevers in complexe situaties w aarbij grote 

risico's w orden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. 

Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT is een 

volledige dochteronderneming van Aon Nederland. 

 

Meer informatie: http:/www.cot.nl of cot@cot.nl.  

 

© COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 2021.  
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