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

Incidenten 
2 	Dreigingsinschattingen en -meldingen 
3 Evenementan 
4 Afloopberichten 
5 	Informatief / Procedureel 
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1. Incidenten 
1.1 Posters van collega's aangetroffen 
Op donderdag 11 maart 2010 werden posters in de binnenstad van Zwolle aangetroffen met 
foto's van collega's van politie Zwolle. Op deze posters staat de volgende tekst: 
"PAS OP DIT ZIJN PRIVACY SCHENDERS I! 
STALKERS !! 
VOELT U ZICH OOK BEKEKEN BEL DE KLIKLIJN 
DE BOND VAN VEELPLEGERS" 

1.2 Moskee besmeurd met bloed en ingewanden 
In de nacht van 16 op 17 maart is de voorgevel van de moskee en Islamitisch centrum, Park 
Selwerd 1 to Groningen nagenoeg geheel besmeurd met bloed. Ook waren er ingewanden 
tussen het rasterwerk voor de ramen gestopt. Het ging hierbij om dierlijke ingewanden, 
vermoedelijk afkomstig van een wild zwijn. De kop daarvan lag namelijk voor een van de deuren. 

2. Dreigingsinschattingen en —meldingen 
Inschatting 
Inschatting 111==liama 

3. Evenementen 
18 maart 2010 tot en met 12 april 2010 

18-03-2010 Demonstratie tegen racisme in Maastricht KLPD 

18-03-2010 
Rechtszaak in Apeldoorn tegen een activist die 
deelgenomen heeft aan de Anti-NAVO-actie in 
Nieuw Millingen 

Noord-Oost-
Gelderland 

19-03-2010 20-03-2010 Kerk en Gemeentebeurs in Utrecht KLPD 

20-03-2010 
Demonstratie door de Koerdische Arbeiders 
Vereniging in Den Haag Haaglanden 

20-03-2010 
Scholingsdag Biogenetica, Nationale Jeugd 
Nederland (NJN). Nog onbekende locatie. KLPD 

20-03-2010 
Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten in Zaandam KLPD 

20-03-2010 
Acties tegen bont in Maastricht door Respect voor 
Dieren (RvD) KLPD 

MEM KLPD 

11111019 
illial.".111.111.111. 

KLPD 

25-03-2010 
Vega-benefiet-diner in Amsterdam voor de 
Steungroep Veganisten Achter Tralies KLPD 

25-03-2010 
Demonstratie "onderwijs voor iedereen" in Den 
H KLPD 

26-03-2010 
Protest tegen de uitspraken van Geert Wilders in 
Den Haag KLPD 
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27-03-2010 Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten in Groningen KLPD 

Multimediadag van de Stichting Waqf in het 
28-03-2010 Islamitisch Cultures! Centrum AI-Fourkaan in Brabant-Zuid-Oost 

Eindhoven 
Internationale actiedag voor nucleaire ontwape-
ning. De organisaties Ontwapen! en Akties tegen 

03-04-2010 Kernwapens organiseren een "opruimactie'' bij en 
op de NAVO-vliegbasis in Volkel. Vervoer met 
bussen vanuit Amsterdam, Nijmegen en Utrecht is 
georganiseerd. 

KLPD 

Naar aanleiding van een tentenkampactie op het 
Plein tegenover de Tweede Kamer in Den Haag 

26-03-2010 op 15 oktober 2009, zijn ongeveer negentig 
31-03-2010 
01-04-2010 

krakers aangehouden. 
De zittingen van deze rechtszaak in Den Haag KLPD 

09-04-2010 vinden plaats op de drie eerst vermelde data. 
Per zittingsdag staan dertig krakers terecht. 
Op laatstgenoemde datum volgt de uitspraak. 

IMMO KLPD 

08-4-2010 12-04-2010 Herdenkingsevenement "Liberty Four" in Assen Drenthe 

4. Afloopberichten 
4.1 Demonstratie krakers in Leiden 
Naar aanleiding van de kraakpandontruiming van de "Koppenhinksteeg" in Leiden werd op 
zaterdag 27 februari 2010 een demonstratie georganiseerd bij kraakpand het "Schuttersveld" 
in Leiden voor krakers uit heel Nederland. 
Er kwamen maar 16 krakers opdagen. De demonstratie werd door de organisatie afgeblazen. 
Een aantal krakers deelde nog flyers uit. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. 

4.2 Demonstratie in Amsterdam tegen !mans bewind 
Op 11 februari 2010 werd op de Dam to Amsterdam een demonstratie gehouden tegen 
het bewind in Iran. Aanwezig waren ongeveer 250 tot 300 demonstranten. Er werd toegesproken, 
gezongen en foto's getoond van personen die gedood zijn in Iran, werden getoond. 
Er waren kreten zoals "Een democratisch Iran, Iran voor iedereen" en op door 
mensen gedragen borden stonden teksten zoals "Theocratie nee, democratie ja". 
Alles is rustig verlopen. 

4.3 Demonstratie tegen afschaffen danceparade 
De demonstratie tegen het afschaffen van de danceparade van afgelopen 6 maart op de 
Coolsingel in Rotterdam is bezocht door ongeveer 350 demonstranten. Een derde van de 
demonstranten werd herkend als lid van de jonge of oude harde kern van Feyenoord. 
Door enkele personen werden leuzen gescandeerd die betrekking hadden op het afschaffen van 
de danceparade door burgemeester Aboutaleb, maar alles had een vredig karakter. 
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4.4 Demonstratie tegen het PVV-beleid 
Op 13 maart 2010 protesteerden ongeveer 40 vrouwen en kinderen bij het gemeentehuis in 
Almere tegen het voorgenomen hoofddoekjesverbod. Men maakte gebruik van spandoeken met 
de volgende teksten: "Mijn hoofddoek = Mijn vrijheid" 

"Islam = peace" 
"PVV, waar is mijn vrijheid" 
"Ja, voor vrijheid, Nee tegen discriminatie" 

De protestactie verliep rustig. Er waren geen tegenstanders aanwezig. 

4.5 Actie tegen Randstad op Carrierebeurs 
Op 12 en 13 maart 2010 vond in de Amsterdamse RAI de Nationale Carrierebeurs plaats. Op 
deze beurs is Randstad met een stand aanwezig en Adecco heeft daar een vestiging. 
Adecco en Randstad werven detentietoezichthouders voor de vreemdelingencentra in 
Nederland. Het gebied rond de RAI werd behangen met posters waarop de praktijken van 
Randstad en Adecco aan de kaak worden gesteld. 
Al geruime tijd wordt regelmatig bij Randstad en Adecco-vestigingen geflyerd tegen het werven 
van detentietoezichthouders voor vreemdelingencentra. 

5. Informatief/Procedureel 
5.1 Invallen bij PKK in Belgie 
Naar aanleiding van diverse invallen bij PKK-leden in Belgie is door de dienst 
IPOL/internetsurveillance een zoekslag op internet gemaakt naar mogelijke gevolgen in 
Nederland. Diverse Nederlandse en Belgische dagbladen hebben over de invallen bericht. In 
Belgie hebben de invallen geleid tot enkele acties waaronder een demonstratie te Brussel. 
Door internetsurveillance werd gezocht naar de reacties van Koerden in Nederland. 
Zij reageerden geschokt en verward op de invallen in Belgie. Het is niet duidelijk wat de exacte 
redenen zijn voor de invallen. De enige concrete actie van de Koerdische gemeenschap in 
Nederland die aangetroffen is, betreft een oproep om brieven te schrijven aan de Belgische 
ambassade in Nederland. Er zijn geen berichten aangetroffen over mogelijke acties in Nederland. 

5.2 Koninginnedag 2010 
Door de dienst IPOL zijn inmiddellilkiformatierapporten opgemaakt met betrekking tot 
solistische dreigers. De namen van deze solistische dreigers staan op een overzichtslijst met 
regioaanduiding. De rapporten en overzichtslijst zij 
De dienst IPOL monitoort de lijst met solistische dreigers. De regio's Zeeland en Noord- en Oost-
Gelderland verdelen en veredelen de overige informatielinffill.1 
Teru ko elfin vindt plaats middels een door die regio's opgemaakte regionale sitra  

oor de dienst IPOL zal in verband met Konin inneda 2010 incidentele sitraps worden 
opgemaakt. Deze zullen 	 worden. 

5.3 Weekrapportage Overvallen Monitor Bovenregionale Middencriminaliteit (MBRM) 
Cijfermatig overzicht week 11 
In de week van 11 maart tot 17 maart zijn 43 overvallen via een vroegmeldingsformulier 
binnengekomen en verwerkt in de database van de Dienst IPOL. Dit zijn er acht meer dan in 
week 10. De overvallen hebben in de volgende sectoren plaatsgevonden: 

0 
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19 a Delailhandel 

Particulier 

o Transport 

o Horeca 

De detailhandel en de particuliere sector hebben deze week weer van stuivertje gewisseld. In 
week 10 was de detailhandel zes keer het slachtoffer van een overval. Deze week negentien 
keer en is daarmee de sector waarin de meeste klappen vielen. De particuliere sector blijft 
nagenoeg gelijk ten opzichte van vorige week. Voornamelijk benzinestations (zeven) waren deze 
week het doelwit van overvallers. 

Deze week betreffen de meeste overvallen een categorie-1 overval. In vergelijking met vorige 
week zijn de categorie-2 overvallen verdubbeld en de categorie-3 overvallen zijn gestegen (zie 
onderstaande tabel). 

...C-ategorie 
Aantal 

overvallers 
week 8 

overvallers  
week 9 

Aantal 
overvallers 
week 0 

Aantal 
•::OVenfallen 

1 14 19 29 30 

2 14 14 5 10 

3 2 1 1 3 

De categorie-3 overvallen betreffen het volgende: 

Overval to Uithoorn op 11 maart 2010. 
In een winkel van Brune vulden twee geldiopers de geldautomaat die in een aparte afgesloten 
ruimte stond. In de winkel bedreigden twee overvallers het personeel met twee zilverkleurige 
wapens. De overvallers gooiden een emmer met "benzine" tegen de ruimte waar zich de 
geldiopers en geldautomaat bevonden. De overvallers dreigden de ruimte in brand to steken 
maar de geldiopers deden niet open. De overvallers verlieten de winkel en reden op een 

4 zilvergrijze scooter weg. De overvallers droegen zwarte petjes en hadden een zwarte sjaar voor 
hun gezicht,tot aan ogen. De scooter werd kort na voornoemde overval aangetroffen en bij 
onderzoek bleek dat deze de vorige nacht in Amstelveen was weggenomen. Vermoedelijk 
gebruikten de overvallers een ander vervoermiddel. 
Drie inzittenden van een paarse Volkswagen Polo voorzien van het kentekenliMililie aan 
het signalement van de overvallers voldeden, zijn vervolgens aangehouden. In de auto werd een 
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* : categoric 1 
* : categoric 2 

: categoxie 3 

slotentrekker aangetroffen en in de kieding van een van de verdachten werd een bivakmuts 
aangetroffen. 

Overval te Almere op 12 maart 2010. 
Op de A6 te Almere deden overvallers zich voor als politie en gaven een vrachtwagenchauffeur 
een signaal hen te voigen. Vervolgens maakten zij zich meester van de vrachtwagen en de 
chauffeur werd er ergens uitgezet. 
Bij deze overval werd een grote lading gsm-toestellen, Blackberries en Tom Toms, buitgemaakt. 
Waarde wordt geschat op 1 miijoen euro. 

Overval te Gouda op 13 maart 2010 
Tijdens het sluiten van de supermarkt Lidl komen drie mannen binnen en onder bedreiging van 
een pistool nemen zij de beveiliger, personeel en een kiant mee naar de ruimte waar de kluis 
staat. De bedrijfsleider telde in die ruimte het geld en de kluis stond open. ledereen moest op de 
grond gaan liggen waarna ongeveer 10.000 euro is weggenomen. 
Eerder zijn door de beveiliger at verdachte personen gezien die aan het signalement voldeden. 
Getuigen spreken over een dader van Marokkaanse afkomst, een van Surinaamse/ Antilliaanse 
afkomst en een blanke man. Er werd een blauwe Ford Escort gezien voorzien van het kenteken 

11111111.knaar deze is afgegeven aan een groene VW Golf in Maastricht. 

Geografisch overzicht 
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