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Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een
terroristische aanslag in Nederland reëel is. De jihadistische dreiging is de belangrijkste
terroristische dreiging in Europa. Terroristische organisaties zoals ISIS en al Qa'ida bereiden
waarschijnlijk meer aanslagen in Europese landen voor. De dreiging van individuele
aanslagplegers blijkt uit een reeks aanslagen door jihadisten - maar ook door een
rechtsextremist - in West-Europese landen in de zomer van 2016. In de aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen kan de polarisatie in Nederland toenemen. Mede hierdoor bestaat
er een kans op het gebruik van geweld in Nederland vanuit extreemrechtse en extreemlinkse
hoek.

Aanslagdreiging
Juist nu ISIS onder druk staat in het
Midden-Oosten, wil het in Europa
nieuwe aanslagen plegen. De kans dat
in Nederland een aanslag plaatsvindt,
is reëel. Er zijn geen concrete
aanwijzingen dat terroristen
daadwerkelijk voorbereidingen treffen
voor het plegen van een aanslag in
Nederland.

Reisbewegingen
(Cumulatief sinds 2012)

Terugkeerders
Jihadisten die terugkeren uit Syrië en
Irak vormen mogelijk een dreiging
tegen Nederland. Als het ‘kalifaat’
van ISIS uiteenvalt, zal naar
verwachting het aantal terugkeerders
geleidelijk toenemen. Een deel van
hen zal waarschijnlijk de jihadistische
beweging in Nederland versterken.

Aanslagen in het
Westen

In de zomer van 2016 werd een
reeks aanslagen namens ISIS
gepleegd in West-Europa. Een aantal
260
Ongeveer 270 Nederlandse jihadisten van de aanslagplegers handelde
alleen maar kreeg wel coaching
zijn uitgereisd naar Syrië/Irak. Een
(aansturing) van ISIS. Een opvallend
deel van hen is omgekomen (44) of
teruggekeerd (c.40). Sinds begin 2016 aantal had psychische problemen.
reizen minder mensen uit. Er zijn nu
Er zijn waarschijnlijk nog steeds
ongeveer 190 Nederlandse jihadisten
tientallen ISIS-operatives in Europa.
aanwezig in Syrië en Irak.
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Terroristische
activiteiten
Internationale terroristische netwerken
opereren ook in of via Nederland. Dit
blijkt onder meer uit de arrestaties van
leden van een ISIS-netwerk in
Rotterdam (maart, juli 2016).
De mogelijke banden tussen jihadisten
en criminelen blijven een punt van
zorg.

Extremisme
In oktober 2016 zijn vijf mannen
veroordeeld voor het plegen van
terroristische aanslag tegen een
moskee in Enschede. In de aanloop
naar de verkiezingen kan, mede in de
context van het gepolariseerde debat
in Nederland rond islam, migratie en
identiteit, geweld door extreemlinks en
extreemrechts plaatsvinden.

Over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
Deze factsheet behoort bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) nummer 43, gepubliceerd op 14
november 2016. Het DTN is een periodieke analyse van de terroristische dreiging in Nederland. Deze dreiging
wordt uitgedrukt in een dreigingsniveau op een schaal van 5 niveaus. Opsteller van het DTN is de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Meer informatie op www.nctv.nl

