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Inwinplan
Bronnen

Alle regionale politiebronnen
CIE7inforrnatie (via het reguliere 6T-kan 131)
ISM

Bijlage(n)/ format(s)
Verzenden aan

111100111111111,

Onderwerpregel

Athivisme/Extremisme en Interetnische Incidenten

Classificatie

De informatie is geclassificeerd conform het betreffende regime.
Hiervoor is de registerbeheerder verantwoordelijk.

Coordinatie

Eventuele samenhang tussen versdhillende incidenten/ gegevens
zal vanuit nationaal niveau worden uitgezet.

Informatiebehoefte

Vraag 1
Meld incidenten en strafbare feiten welke gerelateerd kunnen
worden'aati ActivismeiExtremisme. Onder deze term vallen de
volgende bewegingen:
- Anti-Globalisme (G8)
Anti-Militarisme
- Milieubeweging
Anti-Kernenergie
Dierenrechtenactivisme
Anarchierne ( Anti-pcilitieke acties)
Anti-Fascisme
Rechts extremisme
Bij incidenten kunt u denken aan (niet limitatief):
a) Legaal protest (demonstraties) in de vorm van ludieke
acties
b) Niet-gewelddadige burgergike ongehoorzaamheid zoals
blokkedes, vastketerien, etc.
c) Steafbare (geweldcladige) gedragingen welke onder een
vorm van Activisnie/Extremisnie geschaard kunnen
worden.
d) Bedreigingen van
• Personen
o Bedrijven met activistisch oogmerk
e) Bezettingen van bedrijven met activistisch oogmerk
f) Brariden en of vernielingen met activistisch oogmerk
g) Informatie over actiegroepen
Behalve de melding van het incident is het tevens van belang de
opvolging to vermelden, met andere woorden: welke acties zijn
door uw regio ondernomen op het gemelde incident? Specifieke
vragen zijn op genomen in de bijlage.

Vraag 2
Meld incidenten welke gerelateerd kunnen worden aan
(geweiddadige) interetnische incidenten (racistisch gevield)
(niet limitatief):
a) (Geweiddadige) Interetnitaie incid nten, extreem rechtse
incidenten en geweld. (bv. Doelbekladdingl bedreiginb/
bommelding/ confrontatie/ vernieling/ brandstichting/
mishandeling/ bompanslag/ doodslag/ moord)
b) Racistisch geweld
-autoChtoon versus allochtoon
-allochtoon versus autochtoon
-allochtoon versus allochtOon (bv. confrontatie tussen
groep Antillianen en groep Marokkanen)
c) Strafrechtelijke discriminatieverboden
Overtredingen art.137c/ art.137d/ art.137e/ art.137f/ art.
137g en art.429q
Behalve de melding van het inaident is het tevehs van belang de
opvolging te vermelden, met andere In/Orden: welke acties zijn
door uw regio ondernomen op het gemelde incident? Specifieke
vragen zijn op genomen in de bijlage.
Toelichting

CIE-bronnen
er CIE-bronnen die lets (kunnen) zeggen over mogelijke
aches van activisten/ektrerniSten?
RID
Is er bij de Regionale Inlichtingendiensten beschikbare informatie
aanwezig?
GVO's

Is er informatie uit lopende GVO's die lets zegt over mogelijke
activiSme/extremisnne? Wij verzoeken u de±e informatie —
uiteraard in overleg met het bevoegd gezag — te verstrekken.
Buurtregie/ wijkagent
Buurtregisseurs of wijkagenten worden verzocht actief contacten
te leggen.

Bijzonderheden

Overige bronnen
Is uit andere bronnen inforrnatie bekend over activisme/
extremisrne?
Het NIK krijgt dagelijks een grate hoeveelheid berichten te
verwerken van Meer dan 30 partners en vanuit verschillende
inwinplannen. Btiiten deze inwinplannen ontvangt het NIK
dagelijks een grote hoeveelheid berichten uit de regio.
Onderwerpregel
Wij verzoeken u nadrukkelijk uw e-mails te voorzien van de
voigende onderwerpregel:
INWINPLAN Actiyisme/extremisme: dd-mm -jjjj/ regiocode
Format
Wij verzoeken u berichten aan te leveren door de volledige tekst
van het incident/mutatie aan ons toe te sturen middels e-mail.

Bijlage: Inwinplan Activisme/Extremisme
Specifieke vragen voor vraag 1 en 2 om niet alleen het incident maar ook informatie rondom
het incident to melden:
® Beschrijving van het incident
O Datum van het incident
• Tijd van het incident
• NAW gegevens van de locatie van het incident
o Aangifte incident ja/nee
• PV nummer
• Alle opvolgende mutaties/sancties van politie naar aanleiding van het incident
• Genomen maatregelen door de politie
O Contactpersoon in de regio
• Vervolging jalnee
• NAW gegevens verdachte
• Geslacht
e Foto
• Politiek geengageerd
• Betrokken organisatie/groepering
e Nationaliteit
e Etniciteit
O Religie
• Burgerlijke staat
• Beroep (werkhistorie)
e Financien
• Criminele antecedenten
• Andere relevante politie informatie rondom verdachte
• Relatie met andere verdachte(n)
e Relatie met slachtoffer
• Communicatiemiddelen (telefoon, mail, website incl. IP-, Internet- en mailadressen en
NAW gegevens hiervan)
• Voertuig

