Aanslagdreiging

Aanslagen in het Westen

De kans op een aanslag in Nederland
blijft reëel. De jihadistische dreiging is het
meest bepalend.

De meeste jihadistische aanslagen
hebben een link met ISIS.
Drie vormen van aansturing vallen op:
georganiseerd door de externe
aanslageenheid van ISIS, geïnspireerd door
jihadistische propaganda, en ‘gecoacht’
door ISIS-gerelateerde terroristen in het
buitenland. De aanslagen in 2017 in het
Westen zijn meestal geïnspireerd of
gecoacht.

ISIS vormt de grootste dreiging, de dreiging
vanuit al Qa’ida is groeiende. Jihadisten zien
alle landen van de anti-ISIS-coalitie als
doelwit. Er zijn geen concrete aanwijzingen
voor voorbereidingshandelingen. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit
enkele honderden personen.

Uitreizigers en terugkeerders
Uitreizigers: 280 (cumulatief sinds 2012)
In ISIS-gebied: 190 Teruggekeerd: 50
De afgelopen periode zijn er geen nieuwe
gevallen van uitreis bekend geworden. In
Europa zijn relatief weinig terugkeerders
echt betrokken bij aanslagen. Terugkeerders blijven wel een risicogroep.
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Aanslagmiddelen
ISIS gebruikt drones in Syrië en Irak voor
aanslagen. In het Westen vooralsnog niet.
Daar gebruiken terroristen relatief
eenvoudige middelen, zoals een busje,
vrachtwagen of mes. Bij verschillende
Europese arrestaties werden echter ook
wapens en explosieven gevonden.
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Netwerken en aanslagplegers

Salafisme en polarisatie

De dreiging heeft vele gezichten en niet
alle aanslagen zijn te voorkomen.

De groeiende invloed van salafisme blijft
zorgelijk vanwege de onverdraagzaamheid
van een deel van de aanhang.

Door de militaire druk op ISIS kunnen
getrainde jihadisten druppelsgewijs terugkeren. De groep Nederlandse homegrown
jihadisten, vaak vriendengroepen of familie, is weinig georganiseerd. De dreiging
van vrouwen als aanslagpleger in Europa
lijkt toe te nemen. Zowel gestuurd door
ISIS als op eigen initiatief.

De politieke situatie in Turkije en Marokko
zorgt voor spanningen en polarisatie in de
samenleving.

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

