Dreigingsniveau blijft op 3

Rechts-extremisme

Het dreigingsniveau blijft ‘aanzienlijk’.

Zorgen over accelerationisme in Nederland.

Een terroristische aanslag in Nederland is
voorstelbaar, maar er zijn geen concrete
aanwijzingen voor een aanslag. Terroristisch
geweld kan voortkomen uit het jihadisme
en het accelerationisme. Ook de mogelijkheid
van terroristisch geweld uit de radicale onderstroom van de anti-overheidsbeweging kan
niet worden uitgesloten.

Binnen het rechts-extremisme in Nederland
is het accelerationisme de stroming waar de
meeste geweldsdreiging vanuit gaat. Enkele
honderden Nederlandse accelerationisten zijn
online in beeld gekomen; van enkelen kan
dreiging uitgaan. Zorgen zijn er dat individuen
met deze achtergrond zich bij de krijgsmacht
of een schietvereniging willen aanmelden om
ervaring met het gebruik van wapens op te doen.

Jihadistische beweging Nederland
Raakte de laatste jaren naar binnen gekeerd,
maar blijft in stand.
De gewelddadige ideologie wordt nog wel
steeds aangehangen. Online is er een kleine
groep die, los van fysieke netwerken, radicaliseert. Zij vinden hun inspiratie in propaganda
van ISIS die blijft oproepen tot het plegen
van aanslagen. Ook dit jaar zullen in Nederland
(en andere Europese landen) verschillende
personen vrijkomen die veroordeeld zijn voor
terroristische misdrijven.
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Jihadisme internationaal

Binnen de radicale onderstroom van de
anti-overheidsbeweging zijn aanwijzingen
voor verdere radicalisering.
Hierbij wordt de geweldsdreiging voornamelijk
gevormd door individuen en kleine groepen
die vatbaar kunnen zijn voor opruiende (online)
complottheorieën die zich met name richten
tegen de overheid.

Oorlog in Oekraïne

De dreiging in Europa wordt vooral
gevormd door alleenhandelende daders
en kleine groepen.
Deze daders staan los van ISIS maar worden
wel door het gedachtegoed van de organisatie geïnspireerd. ISIS en Al Qa’ida willen nog
altijd aanslagen in Europa plegen, maar het is
twijfelachtig of ze daar momenteel de capaciteiten voor hebben.

Anti-overheidsextremisme

Voer voor anti-overheidssentimenten.

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

De oorlog in Oekraïne kan een nieuw thema
worden dat anti-overheidsextremisten
kunnen gebruiken om polarisatie in Nederland
te vergroten. Vooralsnog is het risico klein dat
Nederlandse rechts-extremisten naar het
oorlogsgebied willen trekken om te vechten
aan Oekraïense of Russische zijde.

