Veranderende dreiging

Propaganda-aanbod

Ondanks de veranderende dreiging is de
kans op een aanslag in Nederland reëel.

Na aanzienlijke afname van het
propaganda-aanbod van ISIS in 2017 zijn er
sinds begin 2018 weer tekenen van herstel.

De jihadistische dreiging blijft het meest
bepalend. Door het verdwijnen van het
fysieke ‘kalifaat’ is de dreiging die uitgaat van
ISIS wel aan het veranderen. Sinds oktober
2017 zijn er in West-Europa nauwelijks
jihadistische aanslagen gepleegd. De aanslag
in Frankrijk op 23 maart toont aan dat de
dreiging van aanslagen geenszins is geweken.

Jihadistisch strijdtoneel
De situatie in Syrië en Irak blijft buitengewoon instabiel.
Er bestaan nog steeds ISIS verzetshaarden
in de regio. Zowel ISIS als al Qa’ida heeft
nog altijd de intentie en capaciteit om
aanslagen te plegen in het Westen. Het
‘kalifaat’ is ten einde maar gaat door als
virtueel en ideologisch concept. Nederland
blijft een potentieel doelwit van jihadisten.

Met name online wordt nog steeds propaganda van ISIS gedeeld. Mogelijk neemt het
belang daarvan (op termijn) toe. Nu het
'kalifaat' niet meer bestaat en uitreis
nauwelijks een optie is, richten jihadisten zich
(net als vóór 2012) op da'wa (missiewerk) en
activisme (uitdragen van gedachtegoed).
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Rechts/links extremisme
De focus van extreemrechtse actievoerders blijft gericht op acties tegen de islam,
moslims, asielzoekers en politieke
tegenstanders.
Racistische groepering Erkenbrand trekt
steeds meer geïnteresseerden. Het
Nederlandse asiel- en migratiebeleid blijft
een voedingsbodem voor linksextremisten,
evenals het Zwarte Pieten-debat en
(vermeend) geweld bij de politie.

Terugkeerders

Polarisatie

De dreiging tegen Europa gaat niet alleen
uit van terugkeerders uit jihadistische
strijdgebieden.

Het politieke en maatschappelijke debat
over salafisme heeft ook de afgelopen
periode geleid tot zeer gepolariseerde
stellingnames.

Het gaat ook om personen die nooit uitgereisd zijn maar die geïnspireerd, gestimuleerd
of aangestuurd kunnen zijn door jihadistische
organisaties. Omdat ISIS niet voldoende in
staat is om mensen naar het Westen te sturen,
doet zij vaker een beroep op personen die al
in het Westen wonen.

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

De gespannen politieke verhoudingen in
Turkije hebben hun weerslag op Turkse
Nederlanders. Ook de Turkse aanval in Afrin
zorgt voor oplopende spanningen.

