Dreigingsniveau blijft op 3

Extremisme

Een terroristische aanslag is voorstelbaar.

Mogelijke verharding bij een klein deel
van het coronaprotest.

Er zijn op dit moment in Nederland personen
die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn
en een dreiging (kunnen) vormen voor de
nationale veiligheid. Er zijn geen concrete
aanwijzingen dat personen in Nederland
een aanslag voorbereiden, maar dit is wel
voorstelbaar.

Een deel van de radicale onderstroom van
het coronaprotest rechtvaardigt eigenrichting
en geweld. Een combinatie van verscherpte
maatschappelijke tegenstellingen, ervaren
onrechtvaardigheid, complottheorieën,
afwijzing van de democratische rechtsorde
en soms extreemrechts gedachtegoed kan
leiden tot een verharding.

Jihadistische beweging Nederland
Jihadistische dreiging tegen Nederland blijft
onveranderd in stand.
Momenteel is jihadistisch geweld door alleenhandelende daders of kleine groepen in Nederland het meest voorstelbaar. Jihadistisch
geweld in groepsverband is echter ook voorstelbaar. De jihadistische beweging is sociaal en
ideologisch gefragmenteerd. Vanwege
verdeeldheid, beperkte initiatieven en veiligheidsbewustzijn is er nauwelijks sprake van
mobilisatie of groei. Dit betekent echter niet
dat er geen dreiging van de beweging uitgaat.

Rechts-terrorisme
Een terroristische aanslag in Nederland uit
rechts-extremistische hoek is voorstelbaar.
De voorstelbaarheid van een terroristische
aanslag in Nederland uit rechts-extremistische
hoek is vooral gebaseerd op de betrokkenheid
van jonge Nederlanders bij internationale,
online accelerationistische netwerken. Deze
aanhangers streven ernaar met terroristisch
geweld een rassenoorlog te ontketenen,
om de democratie te vervangen door een
witte etnostaat. Vanuit dit gedachtegoed zijn
de afgelopen drie jaar in westerse landen
enkele terroristische aanslagen gepleegd.
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Aanslagen
Aanslagen in Europa door alleenhandelende
daders.
Het aantal terroristische aanslagen in Europa
liet in de eerste helft van 2021 een dalende
trend zien ten opzichte van 2020. De aanslagen
in de afgelopen DTN-periode passen in het
beeld van de laatste jaren in Europa: alleenhandelende daders, met eenvoudige modus
operandi, een beperkt aantal slachtoffers en
met name politieagenten als voorkeursdoelwit.
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Machtsovername Taliban in Afghanistan
Taliban roepen het ‘Islamitisch Emiraat
van Afghanistan’ uit.

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

De machtsovername van de Taliban in
Afghanistan kan op termijn de voedingsbodem voor en bewegingsruimte van terroristische organisaties, zoals Al Qa’ida, versterken.
Het is momenteel echter nog niet duidelijk wat
de machtsovername van de Taliban voor het
mondiale jihadisme betekent. Gelet op de
lokale ambities van de Taliban, bestaat er
(nog) geen directe dreiging tegen Nederland.

