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Informatiestrategie
Datum
Tijd
Informatieverstrekking
Onderwerp
Kenmerk
Prioriteit
Behandeld door
Naam behandelaar
Telefoon
Verantwoordelijk gezag
Gericht aan

Aanleiding

18 maart 2004
16:00
Vanaf heden
Terreurdreiging in Nederland (n.av de aanslagen in Madrid)
Madrid0311
Normaal
Nationaal Informatiecoordinator
.111.11111101111
Raad van Hoofdcommissarissen
Regionale informatiecoOrdinatoren van alle regiokorpsen, KLPD
en Koninklijke Marechaussee
Op donderdag 11 maart 2004 vond in Madrid een aantal
aanslagen pleats op treinen. Dagelijks is hierover gerapporteerd
in een Sitrap van de KLPD-diensten Internationale Netwerken en
Nationale Recherche Informatie.
Op woensdag 17 maart is door de Raad van
Hoofdcommissarissen aan de Nationaal informatiecoOrdinator de
opdracht gegeven om Landelijke informatiecoOrdinatie (LIC) te
starten.
De aanleiding tot het starten van LIC vormen de aanwijzingen dat
niet de ETA maar een Islamistische organisatie (bijvoorbeeld Al
Qaida) de aanslagen heeft gepleegd. Dit zou kunnen betekenen
dat ook andere Europese landen een verhoogde kans !open op
terroristische aanslagen. Dan zou het met name kunnen gaan om
de Europese landen die de oorlog in Irak niet afwijzen of landen
die de oorlog in Irak steunen door troepen te sturen.
Het valt niet uit te sluiten dat met deze informatiestrategie een
langdurige periode van informatie-inwinning start. Het is immers
moeilijk te bepalen hoelang een terroristische dreiging blijft
bestaan. Het bijgaande inwinpian is een eerste versie. Deze is
ontstaan na een korte expertmeeting. Hierbij waren
vertegenwoordigers aanwezig van de KLPD-diensten NRI,
Internationale Netwerken, van de units terreur en bijzondere
taken, financiele criminaliteit, services en migratiecriminaliteit.
Over het inwinpian is tevens overlegd met de KMAR, AIVD,
twee
regionaal
bijzondere
opsporingsdiensten,
informatiecoOrdinatoren, en de voorzitter van het platform LIC.
Tijdens de eerste inwinfase wordt nader overlegd met
verschillende terreurdeskundigen en met de inwinners over
verdere aanscherping van het inwinpian.

Informatiebehoefte

De behoefte gaat uit naar alle mogelijke indicatoren voor het
plegen van een terroristische aanslag in Nederland. Deze zeer
algemene vraag wordt in het inwinplan deels beperkt door een
aantal sp8cifieke zoekvragen te fOnulerep.

Situatierapportages: frequentie nader te bepalen, minstens
een meal per week
O Analyses: frequentie nader te bepalen. Minstens een meal
per maand. NRI heeft een KLPD-brede analysegroep
samengesteld
• Evenementenkalender: frequentie nader te bepalen,
minstens een maal per week
- heden
Start informatiecoOrdinatie
- uiterlijk 01-05-2004
Tussenevaluatie
Einddatum informatiecoOrdinatie - niet vast te stellen
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