
aad van Hoofdcommissarissen 
Regionale informatiecoOrdinatoren van alle regiokorpsen, KLPD 
en Koninklijke Marechaussee  

LITI E 
o Korps landelijke politiediensten 
O Dienst Nationale Recherche Informatie 

Standaard Informatie-inwin en -verzamelplan 

- Verzonden door: Nationaal Informatiecoordinator 
- Informatie sturen aan het Nationaal Informatieknooppunt:  

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

18 maart 2004 
16:00 
Vanaf heden tot nader order 
Terreurdreiging in Nederland na de aanslagen in Madrid 
Madrid 0311 
Normaal 
Nationaal Informatiecoordinator 

De informatie dient to worden aangeleverd middels het bijgevoegde elektronische formulier in Excel, 
dan wet via de verstrekkingsregimes CI E/NCIE, of RID/AIVD. 
Eventuele samenhang tussen verschillende incidenten / gegevens zal vanuit nationaal niveau 
worden uitgezet. 

Bronnen 

Classificatie 

Frequentie 

Alle beschikbare politie-informatiebronnen. 
Voor een deel van de gegevens moet actief informatie 
worden ingewonnen. Medewerkers die deze gegevens gaan 
inwinnen, dienen hiertoe gebriefd en gedebriefd worden. 
Momenteel zijn er geen eenduidige briefingsprocedures. 
Mocht blijken dat regio's onderling gaan verschillen dan zal 
moeten gaan plaatsvinden. 
NRI bevraagt openbare (digitale) bronnen en politiebronnen 
die Iandelijk bevraagbaar zijn 

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

- Elke week op woensdag voor 12:00. 
- Te beginnen met woensdag 24 maart 2004 
- Ernstige incidenten worden direct gemeld (ook telefonisch) 

Informatieopdracht 
Classificatie 

	

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

Informatiebehoefte 



Leeswijzer: De informatiebehoefte bevat zeven rubrieken. Deze zijn hieronder aangegeven in vet 
lettertype met grijze achtergrond. Per rubriek wordt aangegeven welke informatie er wordt verlangd. 
De rubrieken zijn: 

1. Dreigingen op personen, objecten en diensten 
2. Kalender openbare orde en activisme 
3. Aangiften 
4. Persoonsprofiel 
5. Zoekslag bedrijfsprocessensystemen 
6. Restinformatie rechercheonderzoeken 
7. Diversen inwinning 

1. Dreigingen op personon, objecten on diensten 

Het gaat hier om: 

- Rijksdomein: Algemene meldingen van dreigingen ongeacht de herkomstof de aard 
hiervan. Deze informatie wordt zoals gebruikelijk behandeld conform het Nieuwe stelsel 
bewaken en beveiligen. 

- Lokaal domein: Algemene meldingen van dreigingen voor zover deze mogelijk: 
o een relatie hebben met terreur 
o zijn gericht op infrastructuur (bv. Weg, water, internet) of infrastructurele objecten 

(bv. tunnels, bruggen, spoor) 

o Informatie aanleveren over: 
o Personen 
o Objecten 
o Diensten 

2. Kalender_openbare orde -84..aotiviSine 

Informatie over het plaatsvinden van: 

® Evenementen (bv. feesten, houseparties, concerten, sportwedstrijden) 
o waarbij er aanleiding kan ontstaan tot openbare-orde incidenten of waarbij zich in het 

verleden openbare-orde incidenten hebben voorgedaan: 
- die te maken hebben met aanslagen door islamistische organisaties 
" die te maken hebben met adhesiebetuigingen aan moslimextremisme 

Informatie aanleveren over: 
o datum 
o tijd 
o plaats 
o soort evenement (concert, wedstrijd e.d.) 
o verwachte hoeveelheid mensen 
o reden mogelijke openbare-orde incidenten 

o bijeenkomsten van politieke moslimorganisaties 
o datum 
o tijd 
o plaats 
o soort organisatie 
o verwachte hoeveelheid mensen 
o eventueel te verwachten incidenten 

_3.Aangiften van diefstal 	aiiigiftOn van vermissmg  

Aangiften vanaf 01-10-2003: 
e van diefstal of van vermissing van duikapparatuur [bij melding neemt specialist contact op] 



o van diefstal of van vermissing van explosieven en of ontstekers [bij melding neemt 
specialist contact op]. Zie ook rubriek 7 

a van diefstal of van vermissing van SKIM-apparatuur: appgaten gm gegevens van credit 
cards en bankpassen te kopieren [bij melding neemt speagaljst cd?ntact op] 

a van grootschalige fraude met telefoonkaarten 

- . 	 `uitvoerder 

Toelichting: Er is in toenemende mate kennis van de eigenschappen van mensen die bij het 
voorbereiden en uitvoeren van aanslagen betrokken zijn. In het algemeen wordt 
gesproken van uitvoerders, wervers en organisatoren. In deze eerste versie van het 
inwinplan willen wij u vragen de medewerkers te briefen op het profiel van de 
uitvoerder. In toekomstige inwinplannen wordt het aantal profielen uitgebreid. 
Bij deze rubriek is een grote overlap mogelijk met rubriek 5. Hier gaat het vooral om 
informatie die in de wijk' waarneembaar meet zijn. In rubriek 5 gaat het om informatie 
die met een zoekslag uit de systemen is te halen. 

• Personen die geheel of grotendeels voldoen aan het volgende profiel 

Z. ZoekSleg in bedriffsprOcelienaySterrien en ricAtieregiSieji.'. 1 

alle registraties vanaf 01-05-2003 van ersonen die voldoen aan de volgende criteria: 

o EN 
10111111111111=111111111111111111111111•11111D 

Aanleveren: 
- Naam 

Geslacht 
- Geboortedatum 
- Korte omschrijving achtergrond 
- informatie over identiteitspapieren 

informatie uit, .reChOeChleOiriderzoeken: 

Het gaat om informatie die kan wijzen op het voorbereiden of ondersteunen bij een aanslag. Het 
gaat om: 
- lopende MRO-waardige rechercheonderzoeken 
- MRO-waardige rechercheonderzoeken die gestalt zijn vanaf 01-10-03 en inmiddels beeindigd 

Uit deze onderzoeken verzoeken wij u om de onderzoeken te selecteren waarin mogelijk informatie 
of restinformatie zou kunnen staan over het voorbereiden van of ondersteunen bij een aanslag. Het 
gaat dus niet in een (schier onmogelijke) zoekslag door alle genoemde rechercheonderzoeken. 

De informatiebehoefte gaat uit near: 

- 	

Incidenten of signalen in recherchedossiers die kunnen wijzen: 
o op het voorbereiden van een aanslag 
o op het ondersteunen bij de voorbereiding van een aanslag 

Voorbeelden (verre van uitputtend) van dit soort indicatoren zijn: 

77: 



internetsporen die wijzen op het verwerven van kennis over aanslagen (terrorist guide, 
Poisson handbook ) 
identiteitsfraude 

- informeren naar verkrijgbaarheid explosieven, ontstekers, 
- apparatuur (en software) waarmee valse identiteitspap*en kurren worden gemaakt 

Aanleveren: korte omschrijving van de gevonden gegevens. Een specialist neemt contact met u op. 

Diversen ìnwinning -   :- 
Toelichting: Het gaat hier om informatie die niet snel in bedrijfsprocessensystemen of 

politieregisters to vinden zal zijn met een zoekslag. Veeleer zou het kunnen gaan om 
informatie die door briefing en debriefing van medewerkers beschikbaar zou moeten 
komen. 

• activiteiten in verband met het ronselen van 'uitvoerders' 
• activiteiten in verband met het herbergen van mogelijke bij terreur betrokkenen 

(kraakpanden, moskeeen, particuliere verhuurders, etc) 
• activiteiten in verband met het bekostigen van terreur (fondsenwerving, afpersing, etc.) 
o actief inzicht verwerven in het verdwijnen van springstoffen en / of explosieven. 
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