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Het voornemen van de heer Jami tot het uitbrengen van een film waarin hij een
interview houdt met de profeet Mohammed, in combinatie van een aantal andere
lopende zaken, nl;
- 3 tm 7 december Bedevaart naar Mekka
8 december islamitisch offerfeest
10 december rechtszaak mbt bedreigingen jegens Wilders
10 december rechtszaak mbt beveiliging Hirsi All in NL.
14 december Congres Facing Jihad te Israel, vertoning Film Fitna en
bespreking met Wilders.
heeft geleid tot het starten van Landelijke Informatie CoOrdinatie (LIC).

Informatiebehoefte

Informatiebehoefte is:
1. de primaire informatie behoefte in aanloop naar het verschijnen van de
film Jami bestaat uit het peilen van de regionale sfeerbeelden met
betrekking tot deze film binnen de (Islamitische) samenleving.
Denk hierbij aan water leeft order jongeren, in theehuizen, moskeeen,
buurtcentra, ect.
2.

meldingen van incidenten en bedreigingen van:
Ehsan Jami ( inclusief famine en relaties)
Jami's vertrouwenspersoon, de rechtsgeleerde, Afshin Ellian
Filmproductieteam en productiemaatschappij en acteur(s)
( vooralsnog onbekend)
Nederlandse ondernemingen en werknemers in het buitenland in
relatie tot de in de pers aangekondigde boycot van Nederlandse
producten

3. Verstoringen openbare orde
Meldingen van verstoringen op eerdergenoemde objecten en
hotspots en andere meldingen van verstoringen die gerelateerd
kunnen worden aan de uitzending van de film van Jami.
4.

Open Bronnen:
- Aan de regio's wordt verzocht de regionale open bronnen
(regionale sites en dagbladen) op relevante informatie te
scannen.

Product(en)

Nationale informatie coordinatie.
Incidentele sitrapsetwee maal per week tot nader order, nl 5 en 9 december.
Door het team internetsurveillance van het KLPD/ diehst Ipol zal het Internet
worden gescand op relevante informatie over de vertoning van de Film.
Door het NIK zal de ANP server alsmede de landelijke media worden gevolgd
inclusief landelijke dagbladen.

Onderzoeksvragen

1. incidenten tegen personen, objecten en diensten in relatie tot de heer Jami:
Wet wordt verstaan onder incidenten:
- Geweldsdelicten (zoals mishandeling, brandstichting, vernieling, openbare
geweldpleging of bedreigingen met geweld);
- Openbare orde verstoringen;
- Publieke openbare ordeverstoringen en/of strafbare steun- en adhesiebetuigingen
( zowel pro als contra).
- welke incidenten hebben zich voorgedaan/doen zich voor near aanleiding van de
filmplannen van de beer Jami?
- welke personen en of organisaties (daders, dreigers, verdachten, getuigen) zijn
betrokken bij deze incidenten?
- tegen welke personen, objecten en/of diensten zijn deze incidenten gericht?
- wat is de dreigingsinschatting van de regio ten aanzien van vermeld incident?

2. Evenementen:
Wat wordt verstaan onder evenementen?
Georganiseerde bijeenkonnsten zoals:
Demonstraties
Marsen
Prijsuitreikingen
- welke evenementen zijn aanstaande in de regio waarvoor geldt dat zich mogelijke
incidenten kunnen/zullen voordoen?
- welke personen en/of organisaties zijn betrokken bij deze evenementen?
- welke mogelijke dreigingen doen zich voor met betrekking tot vermelde
evenementen?

