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INLEIDING
Aanleiding

Het voornemen van de heer Wilders (fractieleider PVV) tot het maken van een film
waarin hij de Koran ter discussie wil stellen, heeft geleid tot het starten van
eenLandelijke Informatie Coordinate (LIC). De aanleiding tot het starten van deze
LIC is enerzijds het toenemende aantal bedreigingen aan het adres van Wilders en
anderzijds een groei van de maatschappelijke onrust.

Infomatiebehoefte

Informatiebehoefte is:
1. meldingen van incidenten en bedreigingen van:
Wilders ( inclusief familie)
- Fractieleden PVV
Filmproductieteam en productiemaatschappij ( vooralsnog
onbekend)
Gelijkgezinden ( Hirsi Ali, Jami)
Personeel en gebouwen van Nederlandse ambassades,
consulaten
Nederlandse politici in het buitenland die Nederland
vertegenwoordigen. ( het kan hierbij ook gaan om politici die in
Nederland geen object van bedreiging zijn maar dit in het
buitenland wel kunnen zijn in hun rol van vertegenwoordiger)
Nederlandse ondernemingen en werknemers

2. 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 Wilders.

Product(en)

Nationale informatie coOrdinatie
Incidentele sitraps, twee maal per week ( op dinsdag en donderdag)

Probleemstelling
Onderzoeksvragen

1. Incidenten tegen personen, objecten en diensten in relatie tot de
heer Wilders:
Wat 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 heer Wilders?
- 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 bijeenkomsten 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?

3. Potentiele targets
Welke regionale personen laten zich in de regionale media en politiek in
sterke bewoordingen positief den wel negatief uit met betrekking tot de
heer Wilders?
Wat wordt verstaan onder potentiele targets?
- regionale personen die zich evenals de heer Wilders krachtig ( positief
danwel negatief) hebben uitgelaten over de Islamitische gemeenschap en
de Koran.

