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Deze situatierapportage geeft een overzicht van de algemene situatie in Nederland met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: 

1. Openbare Orde en Veiligheid  

1.1 Week 19 - Landelijke Persoon Gerichte Aanpak: 

• Overiicht NCTB -: PerSOon Gerichte'Aanpak:"' ,        
Naarn Voornaam Geboren 	Regio Ingangsdatum 	Sitrap Bijzonderheden 

PGA 
In het kader van de Persoon Gerichte Aanpak vindt een actieve coordinatie pleats vanaf het 
NIK. Hiermee wordt bedoeld dat de contacten en de afspraken met de regio's en andere 
partners worden aangehaald. Mede als gevolg hiervan wordt andermaal de aandacht 
gevraagd voor de regionale Persoon Gerichte Aanpak. Wanneer de regio's aanwijzingen c.q. 
voornemens hebben (op eigen initiatief), voor een bepaald persoon de Persoon Gerichte 
Aanpak toe te passen wordt gevraagd het NIK hiervan in kennis te stellen. 

1.2 Bommeldingen / verdachte objecten 
In totaal 6 nieuwe meldingen 4 meal Born Data Systeem en 2 maal NIK ) 
waaronder geen bijzondere meldingen. 

1.3 Dreiginginschattingen I -analyses en —meldingen 
KLPD, DNRI, Steisel Bewaken en Beveiligen 
Deze week zijn de volgende inschattingen en/of meldingen gemaakt: 

10-05-07 inschatting 
10-05-07 inschatting 
11-05-07 inschatting 
14-05-07 inschatting 
14-05-07 inschatting 
14-05-07 inschatting 
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o 1.4 Incidenten 
Er werden incidenten aangeleverd en daaronder bevonden zich de volgende incidenten: 

Rotterdam-Rijnmond: 
Poederbrieven bezorgd in Rotterdam. 
Bij Eneco, TNT en Ziekenhuis Ruwaard van Putten. 
In de enveloppen zat een suikerachtige substantie. Er wordt geen nader onderzoek ingesteld 
wegens het ontbreken van opsporingsindicaties. 

1.5 Evenementen 
De evenementen voor de komende vier weken staan vermeld in het overzicht op bijiage I van 
deze Situatierapportage. 

2. Procedureel / Informatief 

Op 6-8 juni 2007 vindt in Duitsland de jaarlijkse conferentie van de 8 grote geIndustrialiseerde 
landen plaats, de zogenaamde G8. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het oosten van 
Duitsland in de plaats Heiligendamm. 
Deze conferenties zijn regelmatig doelwit van gewelddadige demonstraties door allerlei 
actiegroepen die in de hoek van het antiglobalisme gezocht moeten worden. In dat licht heeft 
de Duitse overheid een verzoek gedaan om to komen tot de noodzakelijke informatie-
uitwisseling en andere maatregelen die vergelijkbaar zijn met die, zoals die werden uitgevoerd 
voor en tijdens het wereldkampioenschap voetbal van vorig jaar. 
Hoewel de Duitse autoriteiten tot nu toe geen definitieve besluiten genomen hebben, moet er 
ernstig rekening mee worden gehouden dat ook grenscontroles tot de opties gaan behoren. 
Volgens de Duitse politie zullen dergelijke controles ,als ze at plaatsvinden, 
informatiegestuurd gaan plaatsvinden en daarbij waarschijnlijk consequenties hebben voor de 
doorstroming bij de grensovergangen. Bovendien kan een en ander leiden tot openbare orde 
problemen, hoewel daar tot nu toe geen directe aanwijzingen voor zijn. 
De maatregelen zullen maximaal twee weken voor het evenement starten. 
In het kader van de G8 zal in ieder geval het informatiecoordinatieproces worden opgestart. 
De relevante informatie zal via de NIK-RIK-lijn worden gedeeld. 
Aanspreekpunten zijn: 
Opdrachtgever RHCII=1161m.  
Dossierhouder RHC: 
Kmar. 
NIK: 

3. Billacien 

I 	Excelbestand Evenementen, periode 17 mei 2007 tot en met 14 juni 2007. 
II, G8 
III Niet detecteerbare wapens onderschept door douane Rotterdam. 
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Sitrap 337 bijlage I 

Sitrap 337 bijlage I 

DatumBeginE‘ DatumEindEv Titel Regionaam 

17-05-07 20-05-07 Bullet Run-festival Opwijk-Wroclaw-Krakow-Dresden-Opwijk KLPD 

20-05-07 22-05-07 bezoek Gianfrancesco SIAZZU, ltaliaanse commandant van de Carabinieri Ministerie 

22-05-07 bezoek generaal Norton brabant Zuid-Oost 

24-05-07 28-05-07 Harley Davidson Superrally 2007 Noord- en Oost-Gelderland 

25-05-07 28-05-07  
27-05-07 

Pinksterlanddagen te Appelscha 
Dunya Festival 

Friesland 
Rotterdam-Rijnmond 27-05-07 

28-05-07 28-05-07 RoPaRun Roterdam-Rijnmond 
29-05-07 31-05-07 Bezoek NL door Chinese parlementsvz dhr. VVU Ministerie 

1-06-07 3-06-07 Harley Davidson Dagen in Hoeven/Bergen op Zoom Midden- en West-Brabant 

2-06-07 Family day KLPD te Appeltern KLPD 

2-06-07 Bijeenkomst te Almere ivm joodse feestdag. Flevoland 

2-06-07 15-06-07 
15-06-07 

14e CITES conferentie van de VN in Den Haag 
Risicovolle VN conferentie te Den Haag in het WFCC 

NCTb 
Haaglanden 3-06-07 

3-06-07 15-06-07 CoP14 VN-conferentie Haaglanden 

7-06-07 8-06-07 Conferentie Commissie Toezicht op de lnlichtingen en Veiligheidsdiensten Ministerie 

8-05-07 9-05-07 bezoek Sonia Gandhi 
10-06-07 23-06-07 Europese kampioenschappen voetbal onder de 21 - Ministerie 

11-05-07 13-05-07 Staatsbezoek Indonesie Haaglanden 

13-06-07 13-06-07 Streekbezoek HM Koningin Beatrix op 13-06-2007 aan Friesland en Groningen. Friesland 

Page 1 



Euromarsen. 
Op 12 mei start een Westmarch vanuit Frankrijk. In Luik (B) zullen dgelneMers vanuit Belgie en 
Nederland aansluiten. De mars zal op 24 mei Maastricht aandoen waarna op 26 mei officieel 
gestart zal worden in Keulen. 
Op 26 mei zal ook een Ostmarch starten in Dresden. Beide marsen zulien op 1juni samenkomen 
in Wittstock vanwaar gezamenlijk richting Rostock gegaan wordt. 

Demonstratie Duits consulaat (Honthorststraat 36 te Amsterdam) 
Naar aanleiding van invallen door de Duitse politie bij kantoren, boekwinkels en woonhuizen van 
personen en organisaties in Duitsland die zich tegen de komende G-8 Top verzetten of de G-8 
afwijzen hebben in Amsterdam een aantal personen van dissent.nlbesloten tot een snelle reactie 
door een oproep te piaatsen om te demonstrern bij het Duitse consulaat te Amsterdam. 
Ongeveer 30 a 40 personen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Het consulaat werd 
beplakt met posters en een spandoek werd gedragen. Na drie kwartier is de groep in rust 
weggegaan. Ook in Duitsland is na de invallen op grote schaal in diverse steden 
gedemonstreerd. 

Vernielingen en besmeuringen 
In de nacht van 9 op 10 mei zijn ruiten ingegooid en vernield van het Duitse consulaat 
Honthorststraat 36 in Amsterdam. Ook hebben besmeuringen van het pand plaatsgevonden. 
Alhoewel de dader(s) nog niet bekend zijn wordt er rekening gehouden dat deze actie in verband 
kan worden gebracht met de G8 top en mogelijk met de invallen van de dag ervoor. Het 
onderzoek loopt bij Regiokorps Amsterdam Amstelland. Proces verbaal is in het verwerkt in het 
NRI datasysteem. 

Kalender 
Tijdens de Pinksterdagen 25 tot 28 mei vindt een jaarlijkse anarchistische bijeenkomst plaats in 
Appelscha (Fri) op de natuurcamping Aeckinga. Dit jaarlijks terugkerend festijn zal dit keer in het 
teken staan van de G-8. Tijdens deze bijeenkomst zal de actiebereidheid worden gevraagd door 
de organisatie. 
Op dezelfde locatie tijdens de Pinksterdagen zal een bijeenkomst gehouden worden door de 
Animal Right Gathering 2007. Politie Friesland is in kennis gesteld. 

Verder worden er in diverse politieke cafe's en andere locaties kleinschallige bijeenkomsten en 
discussie- en informatievonden georganiseerd in het teken van de G-8. 

Op 24 mei 2007 zal een van de Euromarsen vanuit Luik Maastricht aandoen waar Nederlandse 
deelnemers / wandelaars zich aansluiten bij de Belgen 

1 juni 2007 vertrekken bussen vanuit Amsterdam en Nijmegen richting Hamburg (Did) om 
demonstranten en actievoerders te vervoeren. 

Andere bijzonderheden 
Duitsland voert in verband met de komende G-8 top opnieuw de grenscontrole in. De maatregel 
geldt ook voor de Schengenlanden, zoals Nederland. De maatregel zal volgens het Duitse 
ministerie misschien sporadisch leiden tot vertragingen voor grensoverschrijdend verkeer. Deze 
grenscontroles worden opgevoerd naargelang de situatie. 
Naar aanleiding hiervan vindt er een overleg plaats tussen de KLPD, de Koninklijke 
Marechaussee en de Deutsche Grenzschutz. 

De Duitse regering zet 1100 militairen in tijdens de G-8 top. Het leger gaat de politie helpen de 
top te beveiligen. Ook wordt het leger ingezet voor medische verzorging, transport en andere 
taken waar de politie niet voor toegerust is. 



Mijnenvegers en van de Kriegsmarine zullen voor de kust gaan sp@uren napr verdacte 
voorwerpen. fi 

Liaison officers 
Vanaf 25 mei 2007 zullen twee liaisons (lx Kmar en lx Spopo) worden gestationeerd bij de 
Duitse politie in Sankt Augustin. 
Vanaf 1 juni 2007 zal een liaison worden gestationeerd bij het BKA te Meckenheim. 
Vanuit Duitsland zal een collega als liaison geplaatst worden op de meldkamer van de KLPD te 
Driebergen 

Conform het met diverse discilines afgesproken informatieregiem ligt bij de wachtcommandant 
NIK een lijst met de diverse telefoonnummers van die personen die een teak hebben binnen de 
G-8 top. 
Afgesproken is dat alle informatie en verzoeken omtrent informatie via het NIK loopt; 

PrinciDeafspraak: zoals een vraag binnenkomt wordt deze ook beantwoord. 
Vrager ontvangt dus het antwoord en de info wordt met alle betrokkenen gedeeld. 

Het KIC in Driebergen zal sturen op de diverse kanalen. 
ID KLPD heeft al werkafspraken gemaakt met RID'en van de regio's dat 
vergaarde operationele informatie zoveel mogelijk wordt aangeleverd aan het 
NIK. 

SIM 

- 	

Het NIK krijgt alle informatie en zorgt voor coordinatie en het delen van de 
informatie met de partners. In de avonduren en het weekend wordt voorzien van 
doorlopend piket. Na is ook in die uren bereikbaar opel.11101. 

- In een(extra) Sitrap zal gezorgd worden voor communicatie met de RIK'en. 
- De buitendienst van het NIK zal ondersteuning verlenen en de RIC'en van alle 

regio's worden persoonlijk benaderd. 
Heal voor dit inwinplan niet worden gebruikt. 
D[Npol ontvangt en behandelt volgens de standaardprocedure de internationale 
vragen (rechtshulpverzoeken) Alle informatie, vragen en de geformuleerde 
antwoorden die worden behandeld bij DINpol, worden direct gedeeld met het 
NIK. Er is voorzien in een dagelijkse coordinator bij de unit Noord- en Oost 
Europa, tel  
Aandacht wordt geschonken aan de communicatie met de Kmar. 



Bericht: 2007-05-0989 

Op 01 mei 2007 is door de Douane te Rotterdam een zending met met detecteerbare 
wapens onderschept. Het betreffen steekwapens gemaakt van grivory (een soort fiberglas 
versterkt met kunststof), merknaam: Coldsteel. 
Door de wijze van productie en het gebruikte materiaal zijn de wapens niet of slecht 
detecteerbaar door metaaldetectoren en / of andere electronische detectieapparatuur. 
Door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond is naar aanleiding van de vondst een onderzoek 
ingesteld naar de eindontvanger van de zending. Hierbij is een handelsvoorraad van 
gelijksoortige steekwapens in beslag is genomen. Uit onderzoek is tevens gebleken dat 
gelijksoortige steekwapens op het internet te koop worden aangeboden. 
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