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Modus operandi
De recente aanslagen en plannen laten zien 

dat er gebruik wordt gemaakt van een breed 

palet aan mogelijke aanslagmiddelen (mes, 

voertuigen, explosieven, vuurwapens).

Dit vraagt om uiteenlopende maatregelen. 

Jihadisten verspreiden propaganda die 

doelbewust onjuistheden bevat; om angst 

te zaaien. Ook op cybergebied overdrijven 

ze hun capaciteiten.

Extremisme en radicalisering
In Europa neemt de geweldsdreiging 

uit rechtsterroristische hoek toe.

Er zijn geen aanwijzingen voor vergelijkbare 

geweldsdreiging in Nederland. Actie van een 

enkeling blij� voorstelbaar, evenals sporadi-

sche confrontaties tussen links- en rechts-

extremisten. Het gepolariseerde klimaat 

kan een voedingsbodem voor radicalisering 

zijn, voor alle ideologische richtingen.

Politiek sala�sten onder druk
Enkele voormannen in Nederland staan 

onder �nanciële en juridische druk. Buiten 

eigen kring is slechts beperkte steun.

Er blijven zorgen over de invloed van 

sala�sme en over buitenlandse �nanciering 

van sala�stische instellingen vanwege 

onverdraagzaamheid en antidemocratisch 

gedachtegoed. 

Onder Turkstalige gemeenschappen is 

een groei van sala�stische tendensen.

Dreiging
De kans op een aanslag in Nederland 

blij� reëel. De jihadistische dreiging is 

geenszins verminderd.

Zowel al Qa’ida als ISIS hee� de intentie en 

de capaciteit om in Europa aanslagen te 

plegen. Het risico op complexe gecoördi-

neerde aanslagen is niet verdwenen.

Nederland lijkt ook wat meer op de radar 

van individuele ISIS-leden te verschijnen.

Terugkeerders
ISIS blij� een dreiging, ook na de val 

van Raqqa.

De afgelopen periode zijn nauwelijks nog 

mensen uitgereisd. 

Waarschijnlijk zullen de komende tijd 

enkele mannen, vrouwen en minderjarigen 

terugkeren. Van hen kan een risico uitgaan.

ISIS hee� een directe oproep gedaan aan 

vrouwelijke aanhangers om deel te nemen 

aan de fysieke strijd. 

Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland 

Actueel dreigingsniveau: Substantieel

Lokale jihadisten
Naast terugkeerders vormen ook jihadisten 

die nooit zijn uitgereisd en hun lokale 

netwerken een dreiging.

Ze kunnen geïnspireerd, gestimuleerd, 

of aangestuurd worden om een aanslag te 

plegen. Netwerken van uitgereisde ISIS-

leden en online instructies spelen daarbij 

een belangrijke rol. 
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