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Geachte heer, mevrouw, 

In bovengenoemde zaak heeft u op dinsdag 7 december 2022 vertrouwelijke vragen 
aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gesteld over bijlage B1'. Na overleg 
met de Politie Eenheid Amsterdam kan ik u namens de Staatssecretaris meedelen dat 
het verzoek om vertrouwelijke kennisname van dit document voor een belangrijk deel 
komt te vervallen. 

Hierbij stuur ik u als bijlage 8? een geschoonde, niet-vertrouwelijke, versie van het 
bedoelde document. Daarin is één onderdeel zwartgelakt. 

Verzoek vertrouwelijke kennisname 

Ik verzoek u ten aanzien van bijlage Bl om de volgende, veranderde, redenen om 
overeenkomstig artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht te beslissen dat 
alleen de rechtbank daarvan in deze procedure kennis zal nemen. Aangezien de 
geheimhoudingskamer van uw rechtbank op vrijdag 2 december 2022 reeds de 

Dit document is op vrijdag 2 december 2022 bezorgd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, ter 
attentie van de geheimhoudingskamer. 
Bijlage 1 t/m 7 zijn ingediend op vrijdag 2 december 2022. 
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beschikking heeft gekregen over een fysieke kopie van dit document, stuur ik u hierbij 
geen nieuwe kopie toe. 

Bijlage B1 bevat onder meer de naam van een betrokken medewerker. In de brief 
van 2 december 2022 is ten aanzien van bijlage B2 om vertrouwelijke kennisname 
van onder andere namen verzocht. Reden voor dit verzoek is dat de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid ervan overtuigd is dat verstrekking van deze gegevens aan 
de heer Icke kan leiden tot ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokken personen. De Staatssecretaris acht het daarom van groot belang dat een 
dergelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken medewerkers wordt 
voorkomen en zij daartegen worden beschermd. 

Voor een uitgebreidere toelichting over de genoemde redenen verwijs ik naar de brief 
van vrijdag 2 december. Op grond daarvan is vertrouwelijke kennisname van (ook) de 
naam in bijlage B1 gerechtvaardigd. 

Met het voorgaande is niets veranderd aan het verzoek om vertrouwelijke kennisname 
dat is gedaan ten aanzien van bijlage B2. De Staatssecretaris verzoekt de 
geheimhoudingskamer dus nog steeds om vertrouwelijke kennisname van de namen, 
e-mailadressen, het telefoonnummer en de functietitel die dat document bevat 

Slot 
Als uw rechtbank onverhoopt zou menen dat er geen goede gronden zijn voor 
toepassing van artikel 8:29 Awb, wordt u opnieuw verzocht, gelet op artikel 2.8 lid 10 
van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021, om de bijlagen aan mij te 
terug te sturen zonder dat de heer Icke en/of zijn gemachtigde daarvan kennis hebben 
gekregen. 

Een kopie van deze brief en de (niet-vertrouwelijke) bijlage 8 stuur ik per e-mail aan 
mr. J.S. Pols, gemachtigde van de heer Icke. 

Hoogachtend, .._ .. ee. 
A. 

J.V. de Kort 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 
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DIENST REGIONALE INFORMATIE ORGANISATIE 

DRIO 
Informatierapport David Icke 

Dit document en de eventuele bijlagen bevat(ten) politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens. Deze gegevens zijn 
uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor deze hier worden verstrekt. Verdere verwerking van deze gegevens is toegestaan, 
maar uitsluitend voor zover een wet daarin voorziet of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk maakt. Voor elke andere 
handeling met deze gegevens geldt, ook nadat u deze hebt ontvangen, geheimhouding zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet 
politiegegevens. Overtreding van deze geheimhoudingsbepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van 
Strafrecht, waarvan lid 2 hier niet van toepassing is. 
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Onderwerp 
31-10-2022 

Vertrouwelijk 

Aanleiding 
Op zondag 6 december zal er in Amsterdam een demonstratie worden gehouden door 'Samen voor 
Nederland'. Bij deze demonstratie is David Icke uitgenodigd door de organisatie om te spreken. 
Deze uitnodiging leidde tot verontwaardiging bij onder andere Joodse organisaties en linkse 
groeperingen. Bij de gemeente Amsterdam zijn er drie kennisgevingen ingediend voor 
tegendemonstraties. Om de demonstratie in goede banen te leiden is er bij de Politie Eenheid 
Amsterdam een Groot Bijzonder Optreden (GBO) opgestart. 
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Conclusie 
Gezien de reacties vanuit de maatschappij is het niet ondenkbaar dat de komst van David lcke bij de 
'Samen voor Nederland' demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde. Op basis 
van de media-aandacht en de reacties vanuit beide kanten staat zijn komst bij zowel voor- als 
tegenstanders in het middelpunt van belangstelling. 

In een livestream sprak de organisator met lcke en hierin werd aangegeven dat "I hope to see you 
on the sixt of November, no matter how. Digital or live.". Hieruit kan worden opgemaakt dat het 
voornemen is om hoe dan ook lcke te laten spreken. Het is onduidelijk of de tegendemonstranten 
genoegen zouden nemen als hij niet fysiek op de Dam spreekt, maar via een livestream. Gezien de 
gespannen verhoudingen blijft hier een risico op confrontatie tussen de demonstranten en de 
tegendemonstranten. Hierdoor is een scenario, zoals op 24 juli 2021 bij de United We Stand 
Europe demonstratie, waarbij zijn digitale aanwezigheid niet tot spanning leidt niet waarschijnlijk. 
Toen was er in aanloop naar, tijdens en na af loop weinig tot geen aandacht geschonken aan zijn 
aanwezigheid. 

Het is voorstelbaar dat zijn fysieke aanwezigheid aanleiding kan geven tot sterkere reacties vanuit 
de tegendemonstratie. Maar dat zijn fysieke afwezigheid juist tot gevoelens van onvrede kunnen 
leiden bij de demonstranten die al een anti-overheidssentiment hebben. 

David Icke 
De Britse David lcke is al jaren internationaal bekend als verspreider van complottheorieën. Hij 
beweert onder andere dat de wereld wordt geregeerd door zogenaamde reptielen, dit zou een groep 
machtige buitenaardse wezens zijn die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen 
een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormt en in 
alle gelederen van de samenleving actief is. Hij beweert dat de Joden Hitler gefinancierd zouden 
hebben en dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de financiële crisis in 2008 en 
voor de terroristische aanslagen op 11 september. Bron The Guardian 
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In het buitenland zijn bijeenkomsten rondom complotdenkers meermaals geweerd door 
overheidsingrijpen. In Duitsland zijn protesten verboden op grond van haatzaaien en in Australië en 
in het VK zijn demonstraties geweerd vanwege de schadelijkheid voor de gemeenschap. 

De controversies rond de uitingen van David lcke hebben ook internationaal regelmatig 
tegenreacties uitgelokt. 

In 2017 werd lcke tijdens zijn 'World Wide Wake Up Tour' tweemaal een evenement 
geannuleerd in Duitsland. In Stuttgart en Berlijn werd door de evenementenlocaties het 
evenement geannuleerd. Hierbij werd er als reden gegeven dat hiertoe besloten was 
vanwege "contentious nature and the contradictory statements which for us as a politically 
neutral event venue do not give a clear picture". Bron Express 

In februari 2019 heeft de Australische minister van immigratie David Coleman (Liberal party 
of Australia) op het laatst moment de visumaanvraag van lcke afgewezen op basis van 
'character grounds'. lcke was voornemens om te spreken op verschillende evenementen in 
verschillende steden in Australië. Bron ABC News. 

In 2020 is lcke verwijderd van zowel Facebook, Twitter en Youtube vanwege het 
verspreiden van desinformatie rondom Covid-19. Nog altijd is David lcke niet actief op deze 
sociale media. Bron BBC News 

Ten tijden van de Australische afwijzing van de visumaanvraag heeft ook de Australische 
oppositiepartij (Labour) de beslissing gesteund met de volgende uitspraak: "We would have been 
concerned if Immigration Minister David Coleman granted a visa to anyone who intends to vilify a 
segment of the Australian community or sow dangerous seeds of disunity. ". Bron ABC News 
Twee componenten in deze redenatie zijn dus een mogelijk gevoel van laster bij een deel van de 
bevolking en verdeeldheid binnen de samenleving. 

Het gevoel van laster blijkt uit reacties van de Joodse gemeenschap. Het CIDI heeft gereageerd op 
de geplande komst van lcke en heeft in reguliere media laten weten het onacceptabel te vinden dat 
er een podium wordt gegeven aan lcke. Naar aanleiding hiervan zijn er drie tegendemonstraties 
aangemeld bij de gemeente. 

De verdeeldheid binnen de samenleving blijkt niet enkel uit tegenreacties op de demonstratie zelf. 
De reptielentheorie van lcke is de afgelopen tijd bijvoorbeeld ook meermaals verkondigd door 
Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. 

In nieuwsberichten wordt lcke genoemd als 'de man achter Baudets reptielentheorie'. Bron NOS 
Daarnaast zijn complottheorieën door Baudet verspreid tijdens het debat op Prinsjesdag 2022, 
waarbij hij redeneert dat vicepremier Sigrid Kaag gestudeerd heeft aan een universiteit waar 
spionnen worden gerekruteerd. Als reactie hierop is het debat gestaakt en heeft het kabinet de 
tweede kamer kort verlaten. Bron AD 

In openbare bronnen wordt vervolgens genoemd dat FvD Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren, in 
navolging van de reptielen-uitspraak van Thierry Baudet, geprobeerd heeft om deze uitspraak te 
nuanceren. Bron Metro Nieuws 
Kort hierna heeft Gideon van Meijeren een betrokken journalist geïntimeerde middels een 
YouTubevideo met als inleidende tekst "rioolratten ontmaskerd", zo bericht NOS. Van Meijeren 
heeft in het verleden ook bij 'Samen voor Nederland' demonstraties gesproken op het podium. Bron 
NOS 
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Deze video heeft veel ophef veroorzaakt bij politici en journalisten. 

Afsluitend is David Icke, zoals genoemd, in opspraak geraakt vanwege het verspreiden van 
desinformatie rondom covid-19. Het RIVM ziet momenteel een najaarsgolf in de aantallen Covid-19 
besmettingen, maar hoe deze zich ontwikkelt 'hangt af van vaccinaties'. Bron NOS 
Het is daarom niet ondenkbaar dat ook het debat rond covid-19, en de komst van lcke, met de 
toenemende besmettingen/vaccinaties een grotere maatschappelijke impact zal hebben. 

Uit deze recente ontwikkelingen blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de komst van David lcke 
niet enkel relevant is voor de openbare orde binnen de gemeente Amsterdam. Het al dan niet 
verschaffen van een podium aan lcke zal in meer of mindere mate effect hebben op de polarisatie 
binnen de Nederlandse samenleving. 

lcke heeft bij een eerdere demonstratie in Amsterdam op 24 juli 2021, van 'United We Stand 
Europe', de aanwezigen online toegesproken. Deze demonstratie is toen zonder incidenten 
verlopen. Voorafgaand waren er geen signalen voor een tegengeluid. Ook vonden er tijdens de 
demonstratie geen tegendemonstraties plaats. Zijn komst werd toen ook niet in de media opgepakt. 

In een persbericht geeft Samen voor Nederland aan dat het voornemens blijft om lcke te laten 
spreken. De organisatie geeft aan dat lcke in een interview met Samen voor Nederlan' de Holocaust 
niet ontkent. Organisator Krispijn geeft in dat interview aan "I hope to see you on the sixt of 
November, no matter how. Digital or live. The sixt of November we going to be in Amsterdam". 

Reacties 
Nadat bekend werd dat David lcke zou spreken bij de 'Samen voor Nederland' demonstratie was het 
op social media zichtbaar dat linkse activisten onder andere burgemeester Halsema aanschreven 
om zijn komst te voorkomen. Dit gebeurt vaker, bijvoorbeeld wanneer er bijvoorbeeld een (extreem) 
rechtse spreker in Amsterdam komt. 
In het verleden zijn ook, onaangekondigde, tegendemonstraties geweest bij 'Samen voor 
Nederland' demonstraties vanuit links activistische hoek. Voor deze tegendemonstraties was er in 
de reguliere media weinig tot geen aandacht. 

Ten opzichte van eerdere en recente edities van de 'Samen voor Nederland' is er veel meer media 
aandacht. Dit komt voornamelijk door de komst van David lcke als spreker. Hierbij speelt mee dat 
naast de gebruikelijk activisten nu ook CIDI zich uitsprak over zijn komst. Hiermee wijkt het af van 
eerdere vergelijkbare tegendemonstraties. 

In aanloop naar de demonstratie toe is online zichtbaar dat er een verharde verhouding is tussen de 
demonstranten en de tegendemonstranten. De tegendemonstranten willen middels een 
lawaaidemonstratie de speech van lcke verstoren. Vanuit het Joods politie netwerk Amsterdam zijn 
er signalen gekomen dat het CIDI negatieve geluiden ontvangt betreffende haar aankondiging om 
op 6 november een tegengeluid te laten horen. Er zouden ook sympathisanten zich bij de 
tegendemonstratie hebben aangemeld om de tegendemonstratie te beschermen. Online zijn er ook 
uitlatingen waargenomen die verder gaan. In een podcast met Lale Gül heeft een Ömer Uyar 
aangegeven: 

Zijn er mensen die een beetje in de war zijn. Geen zin meer hebben in het leven. Doe wat 
goeds voor de mensheid en koop een wapen. Nee grapje. Van mij mag hij echt dood, ik heb daar nul 
problemen mee om het te zeggen. 
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Het is niet ondenkbaar dat links georganiseerde personen hun ongenoegen willen uiten op een meer 
provocerende wijze. Zoals het gooien van eieren of het plegen van vernielingen. Hier zijn op dit 
moment echter nog geen concrete signalen voor. 

Vanuit de achterban van 'Samen voor Nederland is gechoqueerd gereageerd op de vijandige 
berichten richting lcke. Ook is het online zichtbaar dat er gereageerd wordt op de 
tegendemonstratie. De organisatie van 'Samen voor Nederland' heeft online aangegeven fluitjes te 
hebben gekocht om lawaai terug te kunnen maken. Hierbij gaf de organisatie online aan dat "we 
zullen zien wie wie wegblaast". 

Openbare orde verstoring buiten Amsterdam 
Naar aanleiding van de komst van David lcke zijn de andere Politie Eenheden bevraagd of er 
signalen zijn dat de komst van lcke mogelijk kan leiden tot een verstoring van de openbare orde. 
Hierbij zijn er geen signalen naar voren gekomen voor een mogelijke openbare orde verstoring 
buiten Amsterdam waar de demonstratie plaats zal vinden. 
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