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Onderwerp Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (DTN) 52 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele
dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn.
De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en
arrestaties de afgelopen tijd, ook in Nederland hebben aangetoond. De acute
dreiging van ISIS is afgezwakt, maar zowel ISIS als al Qa’ida houden de intentie
om aanslagen in westerse landen te plegen. Ook een rechts-terroristische aanslag
door een eenling in Nederland blijft voorstelbaar. Tenslotte valt op dat diverse
thema’s zorgen voor polarisatie in de maatschappij. Het dreigingsniveau blijft
zodoende vastgesteld op niveau 3, op een schaal van 5.
Het geschetste dreigingsbeeld in DTN 52 geeft aanleiding tot blijvende alertheid
en beleidsmatige inzet in het kader van de integrale aanpak terrorisme. Over deze
inzet wordt uw Kamer geregeld geïnformeerd via kamerbrieven en diverse
debatten. Gezien het langdurige karakter van de in het DTN geschetste dreiging
blijft er ook de komende tijd gewerkt worden aan het vroegtijdig onderkennen
van de dreiging die uitgaat van geradicaliseerde personen, het voorkomen van
nieuwe aanwas en het verbinden van partners op lokaal, nationaal en
internationaal niveau. Ook het versterken van de informatie-uitwisseling,
investeren in bilaterale en multilaterale samenwerking en doorontwikkeling van de
nationale en internationale aanpak blijft de hoogste prioriteit.
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