Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
11 juli 2016, nummer 42
De terroristische dreiging is substantieel, dreigingsniveau 4 op een schaal van 5. Dat betekent
dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is. Maar er zijn geen concrete
aanwijzingen dat terroristen voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.
De jihadistische dreiging is de belangrijkste terroristische dreiging in Europa. Dat blijkt onder
andere uit recente ISIS-aanslagen in Parijs, Brussel en Istanbul. Terroristische organisaties
zoals ISIS en al Qa'ida bereiden waarschijnlijk meer aanslagen in Europese landen voor. De
dreiging van terroristische eenlingen blijkt uit een aantal recente incidenten in Westerse
landen, waarbij jihadisten en rechtsextremisten aanslagen pleegden. De kans op het gebruik
van geweld in Nederland vanuit extreemrechtse en extreemlinkse hoek is toegenomen.

Aanslagdreiging
De kans dat in Nederland een aanslag
plaatsvindt, is reëel. In Europese
landen kunnen op korte termijn
nieuwe aanslagen plaatsvinden. Er zijn
geen concrete aanwijzingen dat
terroristen daadwerkelijk
voorbereidingen treffen voor het
plegen van een aanslag in Nederland.

Reisbewegingen
(Cumulatief sinds 2012)

Profiel Nederland
Alle landen van de anti-ISIS-coalitie
zijn als potentieel doelwit in beeld bij
terroristen. Deelname aan de
coalitie, die de dreiging van ISIS op
lange termijn moet verminderen,
heeft het profiel van Nederland
verhoogd. Maar ook daarvoor zagen
jihadisten Nederland als een vijandig
land en legitiem doelwit.

Aanslagen in het
Westen

In maart 2016 pleegde ISIS grote
aanslagen in Brussel. Eind juni vond
een aanslag in Istanbul plaats die
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Terroristische
activiteiten
Netwerken van sympathisanten en
niet-jihadistische criminelen in
Nederland en andere Europese landen
kunnen een rol spelen bij terroristische
activiteiten van jihadisten. Dergelijke
netwerken trekken zich bij hun
activiteiten weinig aan van grenzen
tussen landen.

Extremisme
De groeiende polarisatie in Europese
landen kan een voedingsbodem
vormen voor radicalisering en
extremisme. Ook uit naam van
rechtsextremisme worden aanslagen in
Europa gepleegd. Ook in Nederland
kan geweld door extreemlinks en
extreemrechts plaatsvinden.
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