Dreigingsniveau ongewijzigd

Vermenging jihadisme en salafisme

De dreiging verandert. Er zijn minder
aanslagen in Europa.

De invloed van het salafisme in Nederland
groeit al een aantal jaar.

Het vermogen van ISIS tot het plannen en
uitvoeren van aanslagen in Europa is sterk
aangetast. Tegelijkertijd kunnen ISIS en
Al Qa’ida vanuit Syrië nog steeds Europa,
en dus ook Nederland bedreigen.

Een deel van de salafistische beweging
propageert en legitimeert actieve onverdraagzaamheid en anti-democratische
activiteiten. Ook is er soms sprake van een
halfslachtige of vergoelijkende houding ten
aanzien van jihadistisch geweld. Hiermee
vormt een gedeelte van de salafistische
beweging op termijn mogelijk een dreiging
tegen de nationale veiligheid.

De steekpartij op Amsterdam CS illustreert
de dreiging in Nederland. Aanhangers van de
Nederlandse jihadistische beweging houden
zich bezig met aanslagplanning.

Jihadistisch strijdtoneel
ISIS wordt steeds verder teruggedrongen
in Syrië. In Syrië en Irak gaat ISIS over
op insurgency: inzet van tactieken zoals
aanslagen en ontvoeringen.
Oorzaken voor onvrede van soennieten
in Irak en Syrië, zijn niet weggenomen.
Hierdoor blijft er een voedingsbodem
voor ISIS bestaan.
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Links/rechts extremisme
Er is sprake van groeiend zelfvertrouwen
bij rechtsextremisten.
De focus blijft gericht op acties tegen de
vermeende islamisering van Nederland,
de komst van asielzoekers en het veronderstelde verlies van de Nederlandse identiteit.
Geweld door eenlingen of kleine groepen
is denkbaar. Linksextremistische groepen
hebben de afgelopen maanden nauwelijks
acties uitgevoerd.

Jihadistische beweging in Nederland

Polarisatie

De Nederlandse jihadistische beweging
heroriënteert zich.

Spanningen tussen Turken en Koerden in
de regio leidden tot spanningen in de
diaspora in Europa.

Groei stagneert, maar de beweging is vele
malen groter dan vóór de oorlog in Syrië.
Er blijft sprake van een geweldsdreiging.
Het gebrek aan uitreismogelijkheden, door
de ineenstorting van het kalifaat, leidt tot
meer nadruk op da’wa: het verspreiden
van de jihadistische boodschap.

Het DTN is een periodieke analyse van
de terroristische dreiging in Nederland.
Meer informatie vindt u op www.nctv.nl

De inmiddels afgelaste cartoonwedstrijd
heeft in het buitenland tot tegen Nederland
gerichte protesten geleid. In Nederland zelf
bleef het over het algemeen rustig. Wel is er
sprake van verdeeldheid tussen moslims die
gematigd reageren en anderen met radicalere
opvattingen, met name jihadisten.

