lnwinplan
Bronnen

Alle regionale politiebronnen
CIE-informatie (via het reguliere CIE-kangal)
Art. 62-informatie

Bijlage(n)/ format(s)

U wordt uitdrukkelijk verzocht gebruik te maken van bijgevoegde
EXCEL-document, formulier incidentregistratie. Het formulier is
opgebouwd volgens een strak format, waarvoor geldt dat
informatie alleen geplaatst kan en dient te worden in de daartoe
bestemde cellen.

Verzenden aan

41111181010

Onderwerpregel

INWINPLAN ISTER 2005: dd-mm-jjjj/ regiocode

Classificatie

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

Coordinatie

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

Informatiebehoefte

Vraag 1
Meld informatie over radicalisering, rekrutering en
voorbereidingen op een islamistisch terroristische aanslag. Het is
niet de bedoeling dat alle mogelijke indicaties richting
radicalisering, rekrutering en voorbereidingen op een islamistisch
terroristische aanslag door worden gegeven, zoals het laten
groeien van een baard, het dragen van een jurk, of juist het
plotseling dragen van westerse kleren. Deze signalen zeggen op
zich niet zoveel, maar krijgen pas waarde als ze in combinatie
met andere `radicaliserende' factoren voorkomen. Geef de
informatie door wanneer nader onderzoek van eerste signalen
waarschijnlijk maakt dat er sprake is van radicalisering,
rekrutering of voorbereiding op een terroristische actie.
Vraag 2
Meld incidenten, waarbij is geconstateerd dat bepaalde personen
en/of objecten via observatie en/of foto- en video-opnamen
worden vastgelegd (voorverkenningen). Dit moet doorgegeven
worden als sprake is van een islamitische identiteit:
personen met nationaliteit van een islamitisch land (bijlage met
overzicht landen?)
personen met enkel Nederlandse nationaliteit, maar van
etniciteit uit een islamitisch land
personen geboren in een islamitisch land
personen die door gedrag, kieding, leefstijI, etc. bij de politic
bekend zijn - of herkend kunnen worden - als zijnde islamitisch
personen die zelf aangeven islamitisch to zijn (inclusief
bekeerlingen)
Deze voorverkenningen komen ook terug bij de NAS-gebieden (zie 5).

Vraag 3
Meld de volgende delicten, wanneer bij het delict sprake is van een
islamitisthe identiteit (zie boven):
'diefstal' (inclusief aangifte4verliel) en/of vervalsing van
officie/e identiteitsbewiken (paspoort rijbewijs, reis- en
verblijfsdocumenten, etc.) creditcardfraude
delicten vallend onder de Wet Wapens en Munitie (handel en/of
bezit verboden wapens)
CBRN: diefstal/inbraak van goederen die gerelateerd zijn aan
chemische, biologische, radiologische of nucleaire
stoffen/beddven, Hieronder vallen ook de diefstallen en
inbraken uit bedrijfsauto's.
Vraag 4
Meld de incidenten als in het bericht van dat incident een van de
volgende woorden voorkomt:
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- (rtadicalisering (in combinatie met Islam, dus niet met bijv.
extreemrechts of links)

Vraag 5
Met betrekking tot het Nationaal Alerteringssysteem is informatie nodig
over incidenten die niet alleen gerelateerd zijn aan islamistisch
terrorisme, maar moeten alle incidenten worden geInventariseerd.
Daarorn een specifieke vraag met betrekking tot de NAS sectoren:
lnformeer het NIK over alle mogelijk terroristische incidenten die te
relateren zijn aan de volgende sectoren:
Rotterdam-Rijnmond
Schiphol
Spoor
- Drinkwatervoorziening
Energievoarziening
Elektriciteit
Gasvoorziening
Nucleaire installaties
incidenten zijn:
voorverkenningen
bommeldingen (onderscheid naar bommelding van een
bedreiger/betrokkene of van een niet-betrokken persoon)
aantreffen (geimproviseerde) explosieven/onderdelen die te
relateren zijn aan explosieven
aantreffen 'nepbommen' (pakket o.i.d. dat evident de bedoeling
heeft op een explosief te lijken)
diefstal of aantreffen van uniformen, toegangspassen,
vertrouwelijke documenten
Alle incidenten moeten te relateren zijn aan de voornoemde sectoren.

Toelichting

CIE-bronnen
Zijn er CIE-bronnen die lets (kunnen) zeggen over mogelijke
activiteiten die duiden op voorbereidingen tot islamistisch
terrorisme. Wij verzoeken u die bronnen actief te benaderen.
GVO's
Is er informatie uit lopende GVO's die lets zegt over mogelijke
activiteiten met betrekking tot voorbereidingen tot islamistisch
terrorisme. Wij verzoeken u deze informatie — uiteraard in overleg
met het bevoegd gezag — te verstrekken.
Buurtregie/ wijkagent
Buurtregisseurs of wijkagenten worden verzocht gefundeerde
signalen re registreren.
Overige bronnen
Is uit andere bronnen informatie bekend over activiteiten met
betrekking tot voorbereidingen tot islamiStisch terrorisme.

Bijzonderheden

Het NIK krijgt dagelijks een grote hoeveelheid berichten te
verwerken van meer dan 30 partners en vanuit verschillende
inwinpiannen. Buiten deze inwinplannen ontvangt het NIK
dagelijks een grote hoeveelheid berichten uit de regio.
Onderwerpregel
Wij verzoeken u nadrukkelijk uw emails te voorzien van de
volgende onderwerpregel:
INWINPLAN ISTER 2005: dd-mmilly regiocode.

Format
Wij verzoeken u berichten aan te leveren volgens de bijgevoegde
excelbestand en codeboek.
Veredeling
Wij verzoeken u het NIK te voorzien van veredelde informatie
(GBA, HKS, NSIS LIST, RDW, Kadaster, KVK), indien er sprake
is van verdachte rechts- of natuurlijke personen in uw
berichtgeving.

