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El Bewaken & Beveiligen

El Overige informatieverzoeken
Aanleiding

Na de aanslagen in Madrid is een inwinplan de regio's ingegaan
met het verzoek informatie te leveren die gerelateerd kan worden
aan die incidenten. Dat leverde heel veel informatie op,
waaronder ook veel informatie die niet (direct) te relateren is aan
de aanslagen in Madrid. Mede daarom is verzocht een nieuw
inwinplan op te stellen. Hierbij hebben we ons in eerste instantie
gericht op het onderwerp islamistisch terrorisme.

Doelstelling
Het inwinplan genereert zowel informatie voor de politie, als voor
het NCTB. In die zin is het doel van het inwinplan tweeledig.
Het eerste doel is informatie met regio's uit te wisselen,
bovenregionale verbanden eruit te halen en deze terug te
koppelen naar de regio's en Ucta. De informatiestroom heeft met
andere woorden als functie op regionaal en landelijk niveau een
beeld te krijgen van voorbereidingen tot terroristische aanslagen.
Deze voorbereidingen moeten tijdig worden gesignaleerd, zodat
islamistisch terroristische activiteiten kunnen worden voorkomen
door het treffen van (strafrechtelijke) maatregelen. Indien er
signalen zijn dat er lets aan de hand is', wordt een nadere
(dreigings)analyse gemaakt. In dat geval moeten ook andere
bronnen worden geraadpleegd, of extra informatie worden
ingewonnen bij de regio's.
Het tweede doel is met de verkregen informatie handvatten te
bieden voor strategisch beleid op ministerieel niveau. Het NCTB
fungeert hierbij als aanspreekpunt en heeft DNRI verzocht
informatie te leveren voor de dreigingsbeelden terrorisme (per
kwartaal een) en voor het nationaal alerteringssysteem (NAS).

Deze informatie wordt vervolgens door de ministers gebruikt om
het beleid op te stellen, dan wel aan te scherpen.
Om goed inzicht te krijgen in de *gingeri
a die vanuit
islamistische hoek kunnen ontstaaii; is heV noodzakeiijk dat
zoveel mogelijk informatie wordt doorgegeven. Wij als politie
hebben daarin een belangrijke verantwoordelijke taak. Probeer
daarom de politiemensen binnen uw regio duidelijk te maken dat
bij een verdachte situatie of incident zoveel mogelijk informatie
wordt gegenereerd. Hierbij gaat het niet om enkele signalen (een
jurk of baard), maar om een combinatie van factoren die werkelijk
duiden op voorbereidingen tot islamistisch terrorisme.
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DreigingsoveYzichten
• Overzichtsanalyses
• Sitraps
▪ Tabellenrapporten

Frequentie

Wekelijks (iedere dinsdag voor 12 uur leveren, n.b. eerste
levering 8 november 2005)

Start informatiecoordinatie

1 november 2005

Einde informatiecoordinatie

doorlopend

