Dreigingsniveau blijft op 3

Aanslagen in Europa

Terroristische dreiging tegen Nederland
meer divers.

Aanslagen uit jihadistische en rechtsextremistische hoek.

Het dreigingsniveau blijft ‘aanzienlijk’. Het
jihadisme vormt nog steeds de voornaamste
terroristische dreiging. Terroristische aanslagen vanuit het rechts-extremisme blijven
eveneens voorstelbaar. De terroristische dreiging wordt meer divers: ook anti-overheidssentimenten kunnen aanleiding geven tot
extremistisch en zelfs terroristisch handelen.

Het aantal jihadistische aanslagen in Europa
is sinds het vorige decennium afgenomen.
Ook zijn jihadistische aanslagen vaker kleinschalig van aard. Tot half oktober 2022
vonden twee jihadistische aanslagen, en
één rechts-terroristische aanslag plaats.
Daarnaast werden verschillende jihadistische
en rechts-terroristische aanslagen verijdeld
door veiligheidsdiensten.

Jihadistische beweging Nederland
Jihadisme belangrijkste terroristische
dreiging tegen Nederland.
De jihadistische beweging in Nederland
stagneert en is minder actief dan voorheen.
Er zijn geen aanwijzingen dat jihadisten hier
aanslagen voorbereiden, maar deze worden
binnen de beweging nog altijd als een
legitiem middel gezien. Onder Nederlandse
jihadisten is bovendien voldoende kennis
en ervaring aanwezig voor het uitvoeren
van aanslagen.
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Rechts-terrorisme
Accelerationisme blijft de voornaamste
rechts-extremistische geweldsdreiging.
Het accelerationisme kent in Nederland een
paar honderd aanhangers. Van een enkeling
gaat een geweldsdreiging uit. Het accelerationisme legt de nadruk op het bespoedigen
van een rassenoorlog om de democratie
te vervangen door een witte etnostaat. Het
gebruik van terroristisch geweld is daarbij
volgens aanhangers gerechtvaardigd.

Jihadisme internationaal

Anti-overheidsextremisme

Op termijn mogelijk hernieuwde dreiging
van ISIS en Al Qa’ida richting Europa.

Complottheorieën kunnen inspireren tot
extremistisch en terroristisch geweld.

ISIS en Al Qa’ida zijn in staat hun organisaties
en netwerken in onder meer Syrië, Irak en
Afghanistan te versterken. Aan hen geaffilieerde groeperingen breiden ook in Afrika
hun invloed uit. Vooralsnog bedreigen deze
ontwikkelingen met name de regionale veiligheid, op termijn kan echter ook een nieuwe
dreiging richting Europa ontstaan.

De radicale groep die ontstond rond de
coronaprotesten keert zich nu onder invloed
van complottheorieën tegen veronderstelde
onderdrukking door een ‘elite’ of de overheid.
Actuele ontwikkelingen zoals het stikstofvraagstuk worden binnen dit discours
geplaatst. In het uiterste geval kan dit leiden
tot terroristisch geweld.

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

