Dreigingsniveau blijft op 3

Salafisme

Een terroristische aanslag is voorstelbaar,
de dreiging komt vooral van eenlingen.

Politiek-salafistische aanjagers zetten
activiteiten voort.

Aanslagen in Europa zijn doorgaans provisorisch, worden gepleegd door eenlingen
en kennen weinig slachtoffers. De jihadistische dreiging is geenszins verdwenen;
het is aannemelijk dat kleinschalige
aanslagen blijven plaatsvinden in Europa
en Nederland.

Aanjagers blijven (proberen om) hun
achterban voeden met anti-integratief en
antidemocratisch gedachtegoed, waarbij
ze reageren op binnen- en buitenlandse
ontwikkelingen als de ondervragingscommissie POCOB. Zo dragen ze bij aan
polarisatie en radicalisering.

Mondiaal jihadisme
ISIS vertoonde vergeleken met vorig jaar
verhoogde activiteit in Syrië en Irak.
De groepering richt zich vooral op de
machtspositie in de regio en heeft niet de
kracht van de hoogtijdagen van haar
'kalifaat'. ISIS en al Qa’ida spelen vaak in
op lokale en regionale omstandigheden.
COVID-19 heeft de mogelijkheid voor
uitreizigers om terug te keren naar Europa
tijdelijk ingeperkt.
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Rechts-extremisme
Een aanslag uit rechts-extremistische hoek
blijft voorstelbaar.
Gekende groepen hebben doorgaans geringe
invloed, zijn verdeeld en zoeken voornamelijk
aansluiting bij actuele maatschappelijke
thema’s. Online ontwikkelingen staan hier
los van: juist op digitale platforms kunnen
eenlingen mogelijk radicaliseren door
contacten met gelijkgestemden.
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Jihadistische beweging Nederland

Polarisatie en extremisme

De Nederlandse jihadistische beweging:
verdeeld, maar onvoorspelbaar.

Maatschappelijk ongenoegen in de
samenleving.

De directe geweldsdreiging lijkt enigszins
afgenomen door sociale en ideologische
versplintering en het ontbreken van krachtige
leiders en aanjagers. De meeste activiteiten
zijn geweldloos, maar de dreiging is onvoorspelbaar. Soms blijkt een jihadist tot geweld
over te (willen) gaan.

Manifestaties tegen verschillende
(overheids)thema’s zijn vooral activistisch en
kunnen de openbare orde verstoren. Naast een
diverse en activistische bovenlaag bestaat er
een radicale onderstroom, waarbinnen fors
wantrouwen tegenover de overheid kan leiden
tot extremistische gedragingen. Daarbij
fungeren sociale media als blaasbalg.

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

