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lnwinplan ISTER — Aanvullinci september 2008

,
De al !anger gesignaleerdeintemationale-terroristische dreiging richting
Nederland, als gevolg van de film Fitna wordt in DTN14 bevestigd. In de
afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit
blijkt dat ook Nederland en zijn buitenlandse belangen momenteel e'en van de
voorkeursdoelwitten vormen van internationaal opererende jihadistische
netwerken. (Bron: NCTB, 9 september 2008)

Aan: Regionale Informatiecobrdinatoren
Informatiecobrdinatoren BOD
Beste college,
Het verschijnen van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), nummer 14 is voor het
Nationaal Informatie Knooppunt (NIK) aanleiding om het, sinds 2005 van kracht zijnde, inwinplan
"Islamistisch Terrorisme" (IsTer) te actualiseren. Deze actualisering heeft zowel betrekking op enkele
procedurele aspecten van informatievergaring en —doorverstrekking aan het NIK als op inhoudelijke
aspecten van de dreiging. Met nadruk wijst het NIK erop dat voorliggend document geen vervanging is
van het lnwinplan, maar gelezen moet worden als toevoeging/aanvulling op dat plan.
In zowel het PLIC als door individuele RIC-en is de afgelopen tijd herhaaldelijk gewezen op de
mogelijkheden om IsTer-informatie geautomatiseerd uit o.a. BlueView te halen. Er wordt op dit
moment hard gewerkt aan een geautomatiseerde voorziening. Om dit bereiken wordt het volgende
voorgesteld.
Procedurele aspecten
Wijzigingen
Het gebruik van het Excelbestand voor het wekelijks aanleveren van informatie komt met ingang van
15-9-2008 te vervallen.
Door het NIK wordt op basis van een geautomatiseerde zoekvraag in BlueView deze informatie
dagelijks verzameld en verwerkt. Deze zoekvraag zal wordt de komende weken verder verfijnd.
U wordt verzocht de informatie, die betrekking heeft op de beschrijving in deze notitie onder
Inhoudelft as ecten dagelijks aan het NIK te melden. U kunt volstaan met het verzenden van een
email aani
met hierin vermeld het mutatienummer uit uw
bedrijfsprocessensysteem waarin deze informatie in uw regio is opgenomen.
Met ingang van 22-09-2008 wordt wekelijks een exceloverzicht gezonden naar de betreffende regio
met hierin de resultaten van de zoekslag in BlueView. U wordt verzocht ons overzicht te controleren
en te reageren indien dit overzicht niet in overeenstemming is met uw overzicht op dit onderwerp.
Aandachtspunten
Het NIK gaat er van uit dat het RIK zicht heeft op alle incidenten die een (potentiele) dreiging in zich
hebben. Deze incidenten, calamiteiten dienen onverkort gemeld te worden bij de wachtcommandant
van het NIK, per email en begeleid met een telefoontje naafi...NM

Los van vorenstaande procedurele wijzigingen wil het NIK nogmaals, ten overvloede, de volgende
e
punten benadrukken:

Het verstrekken van IsTer-informatie aan het NIK ontslaat het leverende korps of dienst NIET van de
(operationele) verantwoordelijkheden die men heeft. Het verstrekkende korps (of dienst) blijft
verantwoordelijk voor het in de gaten houden en monitoren van de gemelde subjecten en het
ondernemen van operationele acties tegen deze subjecten.

Inhoudeliike aspecten

Het veranderende dreigingsbeeld en de ervaringen en inzichten die de afgelopen tijd zijn opgedaan
door zowel de inlichtingendiensten als de politiediensten in Nederland en elders in Europa vragen om
extra alertheid van de Nederlandse Politie op de volgende onderwerpen:
1. Organisatievormen
2. Etnische groeperingen
3. Facilitaire Processen/Modus Operandi
Let wel dat hier gevraagd wordt om extra alertheid op deze onderwerpen bovenop de verhoogde
aandacht voor de overigen indicatoren!
Ad.1 Organisatievormen

Ad.2 - Etnische groeperingen
1.

Voor de Nederlandse politiepraktilk wordt met name verzocht om alert to ziin op:

Voor de Nederlands politiepraktijk wordt met name verzocht alert te zijn op:

Voor de Nederlandse politiepraktiik wordt met name verzocht om alert te zijn op:
a

Personen van bovenstaande afkomst of nationaliteit in relatie tot collecteren, of die in
bezit van grote sommen content geld (dit laatste al dan niet in relatie met het in of
uitreizen in Nederland).

a

Personen van bovenstaande afkomst of nationaliteit die tekenen van radicalisering
vertonen.

® Personen van bovenstaande afkomst of nationaliteit die trainingsactiviteiten
ondernemen.
® Personen van bovenstaande afkomst of nationaliteit die (willen) uitreizen naar
Pakistan.
Ad.3 - Facilitaire Processen/Modus Operandi
1. Training en voorbereiding:

°

2. Financiering:

• WIMINMIEMMMO
▪ VIIMINROMMIMMISM

3. Communicatie
• 41111111111MIED
MIMIERNEWM

Voor meer achtergrond informatie over modus operandi en facilitaire processen wordt verwezen naar
de IPOL-rapportage "Facilitaire Processen van Islamistisch Terrorisme". Deze rapportage is medio juni
2008 verspreid onder alle Regionaal Cotirdinatoren Terrorisme bestrijding (korpsportefeuillehouder
Terrorisme ). De inhoud van deze rapportage is gerubriceerd als "Politie Geheim" en wordt daarom in
beperkte mate verspreid binnen de Nederlandse Politie. Eerste aanspreekpunt voor inzage is derhalve
de korpsportefeuillehouder Terrorisme. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u een bericht sturen
aan de WCDT-NIK. Een medewerker van het betreffende IPOL-team zal dan z.s.m. contact met de
aanvrager op nemen.

