Aanslagdreiging

Aanslagen in het Westen

De kans op een aanslag in Nederland
is reëel. Er zijn geen concrete aanwijzingen
voor voorbereidingshandelingen.

ISIS is nog steeds in staat aanslagen aan
te sturen vanuit Syrië en Irak, ondanks
militaire tegenslagen.

Diverse actoren (terroristische organisaties
zoals ISIS en al Qa’ida, transnationale netwerken, kleinschalige cellen en eenlingen)
kunnen klein- of grootschalige aanslagen
plegen in het Westen. Jihadistische aanslagen,
zoals recent de aanslagen in Londen en Berlijn,
kunnen ook in Nederland plaatsvinden.

Nieuwe aanslagen werden in Duitsland
en Frankrijk voorkomen. De aanslagen op
de kerstmarkt (Berlijn dec ‘16) en bij het
parlement (Londen maart ‘17) werden
opgeëist door ISIS. De aanslag op een
moskee in Quebec (januari ’17) illustreert
opnieuw de rechts-terroristische dreiging.

Uitreizigers en terugkeerders
Uitreizigers: 280 (cumulatief sinds 2012)
In ISIS-gebied: 190 Teruggekeerd: 50
Er zijn nog steeds uitreizigers naar Syrië en
Irak, maar minder dan voorheen, vooral
vanwege de moeilijke bereikbaarheid van
de regio. Er zijn nu nog 190 personen in
ISIS-gebied. Als zij terugkeren, vormen zij
een risico. Het lijkt erop dat Nederlandse
ISIS-leden op korte termijn eerder druppelsgewijs, dan massaal terugkeren.
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Aanslagmiddelen
Er zijn zorgen dat in navolging van ISISleden in Syrië en Irak, ook jihadisten in
het Westen gebruik kunnen maken van
drones voor aanslagen.
Daarnaast kunnen terroristen ook gebruik
maken van ‘simpele’ aanslagmiddelen
zoals een personenauto (aanslag Londen
maart 2017) of een vrachtwagen (aanslag
Berlijn december 2016).

Netwerken en aanslagplegers

Extremisme

Bijna alle enkelvoudige aanslagplegers
in het Westen stonden in contact met
een netwerk.

Zowel links-extremisten als rechtsextremisten zijn in Nederland actief.

19 van de 22 jihadistische aanslagen in
2016 zijn gepleegd door een enkelvoudige
aanslagpleger. Het contact met het
netwerk varieert van een aangestuurde
ISIS-operative tot een via het internet door
ISIS geïnspireerde eenling.

Rechts-extremisten voeren buitenwettelijk
actie tegen islamitische doelwitten, asielzoekers en minderheden. Links-extremisten
tegen (gepercipieerd) extreemrechts, politie
en uitvoerders van asielbeleid.

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

