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2001
11 september - Terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York, en het Pentagon bij 
Washington D.C.. Bijna 3000 mensen verliezen het leven.
Zie: Terroristische aanslagen op 11 september 2001
17 oktober - Terroristen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina vermoorden in Jeruzalem de Israëlische minister van Toerisme Rechavam Ze’evi.
Een autobom ontploft bij een overheidsgebouw in Srinagar (Kasjmir, India) waarbij 35 burgers worden gedood en 40 gewond raken.
1 december - Op de Ben-Yehudastraat in Jeruzalem blaast de Hamas 11 mensen op.
2 december - In bus 16 in Haifa (Israël) worden door de Hamas 15 mensen vermoord.
13 december - Pakistaanse terroristen vallen het Indiase parlement aan.
Richard Reid, een tot de islam bekeerde Brit, probeert tijdens American Airlines-vlucht 63 het vliegtuig met een bom in zijn schoen op te blazen. Voordat hij 
deze bom kan laten afgaan wordt hij echter overmeesterd door de passagiers en het vliegtuigpersoneel.
[bewerken]

2002
2 maart - In de ultraorthodoxe joodse wijk van West-Jeruzalem, Beit Israel, worden negen Israëliërs gedood bij een zelfmoordaanslag.
9 maart - Twee zelfmoordaanslagen, een in Jeruzalem en een in Netanya, doden veertien Israëliërs en de drie daders. Meer dan 150 mensen raken gewond.
27 maart - 29 mensen komen bij een zelfmoordaanslag in een hotel in Netanya.
31 maart - Vijfien doden en 44 gewonden in een restaurant in de noordelijke Israëlische havenstad Haifa.
11 april - Bij een bomaanslag op de El-Ghriba-synagoge in Djerba (Tunesië) komen 21 mensen om het leven, waaronder 14 Duitse toeristen.
7 mei - Bij een zelfmoordaanslag in een biljartcentrum in Tel Aviv worden vijftien Israëliërs gedood en raken er zestig gewond.
5 juni - Zeventien doden en tientallen gewonden door een autobom die naast een bus ontploft op een kruispunt in het noorden van Israël.
18 juni - In een bus vol schoolkinderen en kantoorpersoneel in Jeruzalem vallen negentien doden en ruim vijftig gewonden door een zelfmoordaanslag.
12 oktober - Aanslag in een toeristische discotheek op het Indonesische eiland Bali met ruim 200 slachtoffers.
23 oktober - Tsjetsjeense terroristen gijzelen bezoekers tijdens een toneelvoorstelling in Moskou. 120 gegijzelden en 40 terroristen komen om tijdens de 
reddingsactie 3 dagen later.
18 november - Hamas-leden openen het vuur op joodse kolonisten waarbij 12 doden vallen.
21 november - In het Israëlische plaatsje Kiryat Menahem vallen 14 doden bij een aanslag op een stadsbus vol met schoolkinderen en studenten.
28 november - Arabische terroristen blazen een auto op voor een Israëlisch toeristenhotel in de Keniaanse stad Mombassa. Hierbij vallen 18 doden.
[bewerken]

2003
5 januari - Centraal busstation, Tel Aviv, Israël
12 mei - Reeks bomaanslagen (door hoogstwaarschijnlijk leden van Al-Qaida) op door buitenlanders bewoonde appartementencomplexen in de Saoedische 
hoofdstad Riyad, waarbij 35 mensen omkomen (inclusief de terroristen).
16 mei - Aanslagen in Casablanca, 16 mei 2003 - Casablanca, Marokko
19 augustus - Lijn 2, Jeruzalem, Israël
In augustus-september - 39 doden bij drie zelfmoordaanslagen door Hamas in Israël
4 oktober - Terroristische aanslag in het Maxim-restaurant van Haifa, Israël. Eenentwintig Israëliërs - joden en Arabieren - worden gedood en 51 worden 
verwond.
[bewerken]

2004
14 januari - Vier doden door een zelfmoordaanslag bij de grens tussen Israël en de Gazastrook. Het was de eerste keer dat in de Gazastrook een vrouw in 
naam van de Hamas een zelfmoordaanslag pleegde.
29 januari - Zeker tien doden door een zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem.
6 februari - Een bom in de metro van Moskou, vermoedelijk geplaatst door Tsjetsjenen, doodt 41 mensen.
27 februari - Bij een bomaanslag door Abu Sayyaf op een veerboot in de Filipijnen worden 116 burgers gedood.
februari - Een bomaanslag tijdens een optocht van Sjiitische moslims in Pakistan doden 43 mensen en verwonden er 160.
9 maart - Bomaanslag op een restaurant in Istanbul (Turkije).
11 maart - Aanslagen op forensentreinen, Madrid. 191 mensen vermoord en 1400 verwond.
14 maart - Twee jonge zelfmoordterroristen brengen tien mensen om bij een aanslag in de haven van het Israëlische plaatsje Ashdod.
29 mei - Islamitische militanten doden 22 mensen bij een oliecompex in Saoedi-Arabië.



21 april - Een bomaanslag op een veiligheidsgebouw in Riyad (Saoedi-Arabië) doodt 5 mensen.
24 augustus - Twee Russische vliegtuigen storten neer door bommen van Tsjetsjeense oorsprong.
24 augustus - Er vallen 90 doden door springstofexplosies op twee Russische passagierstreinen in het zuidwesten van Rusland.
31 augustus - Een bomexplosie bij de ingang van een metrostation in noord Moskou, veroorzaakt door (waarschijnlijk) een Tsjetsjeense zelfmoordenaar, 
doodt 10 mensen en verwondt 33 mensen.
Op 1 september worden schoolkinderen en leraren in Beslan gegijzeld door (waarschijnlijk) Tsjetsjeense terroristen. De gijzeling eindigt op 3 september in een ongeplande aanval van Russische militairen, waarbij 
335 doden vallen.
9 september - Islamitische terroristen plegen een bomaanslag op de Australische ambassade in Jakarta (Indonesië), waarbij 8 mensen omkomen.
7 oktober - Drie autobommen ontploffen in steden gelegen de Sinaï schiereiland. Hierbij komen meer dan 34 mensen om en raken er 114 gewond, velen van hen Israëli's en andere buitenlandse toeristen.
2 november - Moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri
15 november - Twee bomaanslagen in Istanboel tegen synagoges, waarbij 24 mensen omkomen.
20 november - Twee bomaanslagen tegen een bank en het Britse consulaat in Istanbul, waarbij 33 doden vallen.
6 december - Terroristen, vermoedelijk gelinkt aan Al Qaida, vallen het Amerikaanse consulaat in Djedda (Saoedi-Arabië) aan; hierbij worden vijf lokale employees gedood.
12 december - Bomaanslag door islamitische terroristen op een kerstmarkt in General Santos (Filipijnen), waarbij 15 mensen omkomen.
Aanslagen in onder andere Istanboel, Saoedi-Arabië, Marokko, Tunesië, Tsjetsjenië en andere, meest islamitische, landen.
[bewerken]

2005
13 februari - Bij een zelfmoordaanslag bij een grensovergang tussen Israël en Gaza worden negen mensen gedood en vallen er meerdere gewonden. Drie Palestijnse militante groeperingen eisen de aanslag op, 
waaronder de Al-Aqsa Martelarenbrigade.
25 februari - Buiten een nachtclub in de buurt van het strand van Tel Aviv blaast een Palestijnse terrorist zichzelf (en daarmee definitief het staakt-het-vuren) op met 20 pond aan explosieven. Meer dan 4 
personen worden gedood en 12 mensen raken gewond.
19 maart - Een autobomexplosie bij een theater in Doha (Qatar) doodt één Brit en verwondt 17 anderen.
7 april - Een terrorist blaast zichzelf op met explosieven op de Khan al Khalili markt in Caïro (Egypte). Hierbij worden 3 buitenlandse toeristen gedood en 17 anderen gewond.
30 april - tijdens twee aanslagen in Caïro wordt een bom tot ontploffing gebracht en een toeristenbegeleider gedood door geweerschoten.
7 juli - Een Palestijnse tiener blaast zichzelf op in een winkelpromenade in de buurt van Netanya (Israël), waarbij 3 Israëli's worden gedood.
7 juli - Bomaanslagen in Londense metro en op Londense bus. 52 mensen worden gedood en 700 verwond.
14 juli - Een Palestijnse raketaanval op Israëlische doelen kost een 22-jarige vrouw het leven. De Al-Aqsa Martelarenbrigade eist de verantwoordelijkheid voor de beschieting op. Het is de eerste dodelijke 
raketaanval vanuit de Gazastrook sinds Israël en de Palestijnen in februari 2005 een staakt-het-vuren overeenkwamen.
16 juli - Bij een bomaanslag aan de westkust van Turkije wordt een minibus opgeblazen. Vijf mensen worden gedood en 13 verwond, hierbij voornamelijk Britse en Ierse toeristen.
21 juli - Grotendeels mislukte bomaanslagen in Londense metro en op Londense bus. Een persoon wordt verwond.
24 juli: Een Israëlisch echtpaar uit Jeruzalem wordt doodgeschoten in de Gazastrook. Fatah en de Islamitische Jihad eisen verantwoordelijkheid op.
23 juli - Terroristische aanslag in Sharm el-Sheikh. Tenminste 88 personen worden gedood en 111 verwond. De aanslag wordt verhaald op Al Qaida. Zie Terroristische aanslagen in Sharm el-Sheikh van 23 juli 
2005.
24 juli - Aan de grens van Israël met de Gazastrook vallen twee doden en vier gewonden als Palestijnse militanten een Israëlische auto beschieten. Eerder die dag was een Palestijnse terrorist opgepakt met een 
bomgordel die van plan was in Tel Aviv een aanslag te plegen. De incidenten werden gepleegd aan het einde van het bezoek van Amerikaanse minister Condoleezza Rice van Buitenlandse Zaken aan het Midden-
Oosten.
2 augustus - Palestijnse terreurbeweging Jihad vuurt raketten af op tienduizenden kolonisten en sympathisanten die nabij de Gazastrook stonden te demonstreren tegen de Israëlische terugtrekking uit dat 
gebied. Een afzwaaier kwam echter terecht op een Palestijns huis waarbij een Palestijns jongetje werd gedood.
4 augustus - In Istanbul (Turkije) komen twee mensen om het leven en raken zeker vijf mensen gewond bij een exploderende bom, welke verstopt was in een afvalbak. De mensen kwamen allemaal van een 
huwelijksfeest, en net toen ze in de auto zaten om naar huis te gaan, ontplofte er een bom.
4 augustus - Een extreemrechtse Israëlische deserteur schiet 4 Arabische Israëliërs dood, waaronder de chauffeur in een bus. De Egged-bus, die uit Haifa vertrok,
was op dat op moment in de Druzische wijk van de eindbestemming Shefa Amr. De deserteur, Eden Natan-Zada, werd gedood door inzittenden 
van de bus en omstanders voordat hij nieuwe munitie kon laden.
[bewerken]

2006
22 februari - Bomaanslag beschadigt Gouden Moskee in Samarra, Irak. Er vallen geen doden of gewonden.
Dit leidde tot een golf van geweld tussen soennieten en sjiieten.
2 maart - 4 doden, waaronder een Amerikaanse diplomaat, door bomaanslag in Karachi, Pakistan.
7 maart - 15 doden door bomaanslagen in de Hindu stad Benares,India.
14 maart - 86 doden door verschillende executies in Bagdad, Irak.
6 april - 13 doden door aanslag bij Imam Alimoskee in Najaf, Irak.



7 april - 80 doden door aanval op een moskee in Bagdad, Irak.
11 april - 57 soennitische moslims gedood door zelfmoordaanslag tijdens gebed in Karachi, Pakistan.
17 april - 10 doden en 70 gewonden door zelfmoordaanslag van Sami Hammad in Tel Aviv, Israël.
24 april - 23 doden, waaronder 3 buitenlanders en 62 gewonden door bomaanslagen in de Egyptische badplaats Dahab.
14 mei - 32 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
14 juni - 64 doden en 80 gewonden, onder wie veel kinderen, door aanslag op een bus in Kabithigollewa, Sri Lanka.
17 juni - 23 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
25 juni - 4 Russische diplomaten vermoord door Al Qaeda.
1 juli - 62 doden en 114 gewonden door autobom op een markt in de wijk Sadr-stad in Bagdad, Irak
9 juli - 40 soennitische moslims gedood tijdens bloedbad door schutters in Bagdad, Irak.
11 juli - 183 doden en 500 gewonden door zeven bomaanslagen op treinen tijdens de avondspits in Bombay, India.
18 juli - 53 doden door bomaanslagen in Najaf, Irak.
31 juli - Geplande aanslag op treinen in Keulen, Duitsland. Kofferbommen niet ontploft.
3 augustus - 22 doden door bomaanslagen in Afghanistan.
6 augustus - 15 geëxecuteerde tsunami-hulpverleners gevonden in Sri Lanka na hevige gevechten.
8 augustus - 30 doden door bomaanslagen in Bagdad, Irak.
10 augustus - ten minste 35 doden bij zelfmoordaanslag nabij Imam Alimoskee in Najaf, Irak.
10 augustus - Geplande aanslagen op trans-Atlantische vliegtuigen worden verijdeld door de Britse politie.
23 november - Bij aanslagen in Sadr-stad, een grote wijk in Bagdad, Irak, vallen 215 doden.
30 december - Na sinds maart 2006 een bestand in acht genomen te hebben pleegt de Baskische terreurorganisatie ETA een bomaanslag bij het vliegveld van Madrid.
31 december - In de Thaise hoofdstad Bangkok vindt een aantal bomaanslagen plaats waardoor enkele personen om het leven komen. Er zijn aanwijzingen dat zij hebben te maken met de 
opstand in de drie moslimprovincies in het diepe zuiden van het land.
[bewerken]

2007
29 januari - Voor het eerst wordt er een Palestijnse zelfmoordaanslag uitgevoerd in de Zuid-Israëlische badplaats Eilat; vier personen waaronder de dader komen daarbij om het leven.
12 februari - 79 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
14 februari - Bij een aanslag op een bus in het zuidoosten van Iran, in de stad Zahedan, komen 18 mensen om het leven. De soennitische extremistische groepering Joendallah (soldaten van God) 
heeft de aanslag opgeëist.
17 februari - Bij een zelfmoordaanslag in een rechtszaal in Quetta, Pakistan vallen 16 doden en 24 gewonden. Quetta is de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan, welke grenst aan Afghanistan 
en Iran, en is de laatste jaren herhaaldelijk het toneel van tribaal geweld en aanslagen door de Taliban.
18 februari - 63 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
19 februari - Bij een aanslag op een trein in het noorden van India, komen 68 mensen om, tijdens de daarop volgende brand. De slachtoffers waren overwegend Pakistanen. De dader was een 
Pakistaanse extremist die de aanslag pleegde op de "Vriendschaps Express" in een poging de relatie tussen India en Pakistan te beschadigen.
19 februari - Het zuiden van Thailand onderging het zwaarste geweld ooit sinds het bestaan van de staat. Er vonden 28 bomaanslagen, 9 moorden en een serie brandstichtingen plaats. De daders 
zijn waarschijnlijk extremistische islamisten die het overwegend islamitische zuiden willen afscheiden van het goeddeels boeddhistische Thailand.
6 maart - 114 doden door aanslagen in Hilla, Irak.
27 maart - In Tel Afar, Irak komen 152 mensen om het leven nadat twee vrachtwagens tot ontploffing werden gebracht.
11 april - Bij een aanslag in de Algerijnse hoofdstad, Algiers, komen meer dan 30 mensen om het leven. Al-Qaida heeft de aanslag opgeëist. 
Het is nog niet duidelijk waarom de aanslag is gepleegd.
9 mei - 19 doden bij een aanslag in Arbil, Irak.
15 mei - 45 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
19 mei - 16 doden bij een aanslag op een moskee in Haiderabad (stad), India.
20 mei - 10 doden door een aanslag in de Afghaanse provincie Paktia.
22 mei - 25 doden door een aanslag in Bagdad, Irak.
23 mei - 2 doden bij een aanslag in Afghanistan, waaronder een Finse soldaat.
24 mei - 27 doden door een aanslag in Fallujah, Irak.
mei 2007 - 2 doden in de Israëlische stad, Sderot door Qassam-raketten vanuit Gazastrook.
19 juni - 75 doden en 203 gewonden in Bagdad, Irak.
14 augustus - Grootste aanslag in Irak sinds de oorlog begon in 2003. In de stad Qahtaniya werden meerdere tankwagens opgeblazen.
Er vielen 796 doden. Ongeveer 1300 mensen raakten gewond.



25 augustus - 44 doden door aanslagen in Haiderabad (stad), India.
4 september - 21 doden door twee bommen in Rawalpindi, Pakistan.
18 oktober - Bij de grootste aanslag in de Pakistaanse geschiedenis vielen 136 doden en ongeveer 450 gewonden. 
Toen de ex-premier Benazir Bhutto terugkeerde naar Karachi, Pakistan vonden er twee grote explosies plaats. Bhutto zelf bleef ongedeerd.
27 december - Benazir Bhutto komt op 54-jarige leeftijd alsnog door een zelfmoordaanslag om het leven nadat ze een verkiezingstoespraak
had gehouden op een politieke bijeenkomst van de Pakistan Peoples Party in Rawalpindi.
[bewerken]

2008
1 februari - Door een aanslag op een markt in Bagdad vallen 99 doden en 196 gewonden. De daders blijken twee vrouwen te zijn met het syndroom van Down, waarschijnlijk door terroristen gedwongen 
om deze daad uit te voeren.
16 februari - 101 doden in Arghendab in Afghanistan door een zelfmoordaanslag tijdens een sportwedstrijd.
6 maart - Bij een aanslag op de Merkaz HaRav Yeshiva in Jeruzalem worden 8 Joodse studenten tijdens hun godsdienststudie vermoord door Alaa Abu Dhein.
13 mei - Een hindoetempel wordt aangevallen door islamitische terroristen. 63 doden en 216 gewonden.
20 september - Een terrorist blaast zichzelf op in het Mariott-hotel is Islamabad. Er vallen 53 doden.
26 november - Reeks gelijktijdige aanslagen in Bombay (Mumbai), India. Er vallen 178 doden.
[bewerken]

2009
21 februari - Een aanslag op een kerk in Bauchi te Nigeria eist 11 levens.
27 februari - In het Somalische Mogadishu komen 42 mensen om door een aanslag.
29 augustus - Een aanslag op een kerk in Wernyol te Soedan eist 43 levens. Er zijn 62 gewonden.
25 oktober - In het Iraakse Bagdad komen 160 mensen om door een zware autobom.
28 oktober - Een zware autobom in het Pakistaanse Peshawar eist 117 doden. Er zijn honderden gewonden.
8 december - Enkele autobommen gaan af in Bagdad. 127 doden en 448 gewonden.
25 december - Op Northwest Airlines-vlucht 253 van Amsterdam naar Detroit wordt een terroristische aanslag gepleegd met een pakketje PETN(80 gram) door Umar Farouk Abdulmutallab. Het pakketje 
moest tot ontploffing worden gebracht met een spuit chemicaliën. De aanslag mislukte, slechts 3 mensen inclusief de terrorist liepen brandwonden op.
28 december - Zelfmoordaanslag in Karachi, Pakistan. 45 doden en 82 gewonden.
[bewerken]

2010
8 januari - In de Angolese exclave Cabinda wordt een aanslag op het Togolees voetbalelftal gepleegd door rebellen van de Angolese afscheidingsbeweging FLEC. Bij de grens met Congo-Brazzaville 
nemen rebellen de spelersbus van Togo onder vuur. Eén persoon wordt gedood en negen raken gewond.
29 maart - In de metro van de Russische hoofdstad Moskou blazen twee vrouwen zichzelf op met een bomgordel. Er vallen 40 doden en meer dan 100 gewonden.
31 oktober - Een gijzeling in een katholieke kerk in Bagdad eindigt in een drama. 53 personen komen om wanneer de gijzelnemers zichzelf tijdens een bestorming door de politie opblazen.
25 december - Tijdens kerstvieringen vinden enkele aanslagen op kerken plaats in de Nigeriaanse steden Jos en Maiduguri. Hierbij komen 39 personen om het leven. Terreurorganisatie Boko Haram eist 
de verantwoordelijkheid op.
[bewerken]

2011
1 januari - Bij een bomaanslag op een kerk in Alexandrië komen 23 Kopten om het leven.
24 januari - Bij een bomaanslag op de luchthaven Domodedovo van de Russische hoofdstad Moskou vallen zeker 36 doden en 50 gewonden. De Tsjetsjeense rebellenleider Oemarov eist de 
verantwoordelijkheid op, en dreigt met meer aanslagen wanneer Tsjetsjenië geen onafhankelijkheid krijgt.
11 april - Een bomaanslag in station Oktyabrskaya van het metronet van de Wit-Russische hoofdstad Minsk kost aan minstens twaalf mensen het leven; er zijn zeker 200 gewonden.
22 juli - De Noorse rechts-radicale islamcriticus Anders Behring Breivik pleegt twee aanslagen door nabij regeringsgebouwen in de Noorse hoofdstad Oslo een autobom te doen ontploffen en vervolgens 
in een sociaal-democratisch jeugdkamp op het eiland Utøya meer dan zestig jongeren dood te schieten.
13 december - Een aanslag in Luik eist zes doden: vijf op de Place Saint-Lambert plus de dader, die ter plaatse zelfmoord pleegt. Er vallen 125 gewonden,
waaronder vijf zwaargewonden. Eerder op de dag maakte de dader nóg een slachtoffer: 
in de garage van zijn woning wordt het dode lichaam van een 49-jarige schoonmaakster aangetroffen.
[bewerken]

2012
20 januari - Bij een reeks aanslagen in de Noord-Nigeriaanse stad Kano worden verspreid door de stad minstens acht gebouwen van de politie en de geheime dienst
aangevallen door Boko Haram. Hierbij komen tussen de 80 en 120 mensen om het leven.



11-22 maart - in de Franse regio Midi-Pyrénées vindt een drietal schietpartijen plaats, twee in de hoofdstad Toulouse en een in Montauban. In totaal komen zeven personen om het leven, 
waaronder drie kinderen en drie militairen. Alle doelbewust gekozen slachtoffers zijn van Maghrebijnse, Caribische of Joodse afkomst. Bij alle beschietingen wordt hetzelfde wapen gebruikt en 
wordt dezelfde scooter gesignaleerd. Uiteindelijk blijkt er één dader te zijn. Na de beschietingen van 19 maart geldt voor heel Zuid-Frankrijk het hoogste terreuralarm.
4 augustus] - In Jemen explodeert een bom tijdens een begrafenis. Hierbij vallen 49 doden.
6 augustus - In het Nigeriaanse Okene wordt een kerk overvallen. Door terroristen wordt met machinegeweren geschoten, waarbij 20 doden vallen.
16 november - In Aleppo explodeert een auto nabij een Syrisch Orthodoxe Kerk. 20 doden en 15 gewonden.
25 november - Bij een aanslag op een kerk in het Nigeriaanse Jaji vallen 15 doden.
17 december - 21 doden en 74 gewonden na een bomaanslag bij een bushalte in het Pakistaanse Jamrud.
[bewerken]

2013
21 september - Vier tot zes islamistische milities van de Somalische Al-Shabaab trekken schietend het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi binnen. Minstens 67 bezoekers, 
medewerkens en bewakers worden doodgeschoten en er vallen meer dan 175 gewonden. Daarna volgt een gijzelingsactie. De aanleiding tot de aanslag in het winkelcentrum is de aanwezigheid van 
4.000 Keniaanse troepen in Somalië.
22 september - Bij een aanslag op een kerk in de stad Peshawar in Pakistan vallen 80-83 doden.
29 september - Studenten op een universiteitscampus in Noordwest-Nigeria worden in hun slaap verrast door milities van Boko Haram. 64 van hen komen om het leven.
5 oktober - Een aanslag op een brug in Bagdad kost aan 51 sjiïtische pelgrims het leven. Er vallen 109 gewonden.
25 december - Een ontploffende autobom kost op Eerste Kerstdag aan 24 kerkgangers in de Iraakse hoofdstad Bagdad het leven.
25 december - In de stad Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek wordt een aanslag gepleegd op een kerk. Er vallen 5 doden.

2014
1 januari - Twee autobommen exploderen in Mogadishu. 11 doden en 17 gewonden.
2 januari - Een truck met explosieven explodeert in de Iraakse stad Balad Ruz. 19 doden en 37 gewonden.
26 januari - Strijders van Boko Haram overvallen een christelijk dorp in het noordoosten van Nigeria. In een kerk vallen 22 doden.[2]
24 mei - Bij een schietpartij in het Joods Museum van België worden vier mensen gedood. Op 30 mei, zes dagen na de schietpartij, wordt in Marseille bij toeval een verdachte aangehouden. De 29-
jarige Mehdi Nemmouche uit de Noord-Franse stad Tourcoing reist met een uit Amsterdam afkomstige bus als de Franse douane bij een drugscontrole in zijn tas wapens en munitie vindt. Ook heeft 
hij een videocamera bij zich met daarop een verklaring waarin de verantwoordelijkheid voor de moorden wordt genomen.
15 december - In het centrum van Sydney (Australië) gijzelt een radicale Iraanse geestelijke een café. Na ruim zestien uur wordt de gijzeling door de politie beëindigd. Hierbij vallen drie doden, 
onder wie de gijzelnemer.
16 december - De taliban plegen een aanslag op een school in Pesjawar in Pakistan. Hierbij vallen 136 doden, waaronder zeker 100 kinderen.

2015
7 januari - Moslimextremisten plegen een aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in de Franse hoofdstad Parijs. Er vallen 12 doden en minstens 11 gewonden.
14-15 februari - Tijdens een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting in de Deense hoofdstad Kopenhagen vindt een schietpartij plaats waarbij één dode valt. Later is er ook een schietpartij in 
een synagoge, waarbij een joodse bewaker om het leven komt. De dader wordt doodgeschoten door de politie.
18 maart - Drie terroristen nemen in de Tunesische hoofdstad Tunis een bus met toeristen onder vuur en bestormen daarna het Bardomuseum. Bij de aanslag vallen 23 doden en tientallen 
gewonden. De politie schiet twee van de terroristen dood. De derde dader is voortvluchtig. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eist de aanslag op.[3][4][5]
20 maart - Bij zelfmoordaanslagen op twee sjiitische moskeeën in de Jemenitische hoofdstad Sanaa komen zeker 142 mensen om het leven. De aanslagen worden opgeëist door IS.
2 april - Bij een aanslag op het Garissa University College in Kenia komen 147 mensen om. De aanslag wordt opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab.
3 mei - Bij een aanslag op het Curtis Culwell Center in de VS komen de twee daders om. De aanslag was gericht op een conferentie rond een tentoonstelling van spotprenten van Mohammed.
17 juni - Er vallen minstens 31 doden en honderden gewonden bij een reeks bomaanslagen gericht tegen de sjiitische minderheid in Sanaa. De aanslagen worden opgeëist door IS.
26 juni - Bij de Franse stad Lyon wordt één iemand onthoofd bij een aanslag op een gasfabriek. Er vallen verder twee gewonden. De aanslag wordt opgeëist door IS. Bij een aanslag op een strand in 
Sousse, een stad in Tunesië, komen zeker 39 mensen om het leven. Een derde aanslag wordt gepleegd in Koeweit. Bij deze zelfmoordaanslag, die eveneens opgeëist wordt door IS, vallen minstens 
27 doden.
29 juni - Bij een bomaanslag in Sanaa komen minstens 28 mensen om het leven. De aanslag wordt opgeëist door IS en zou gericht zijn tegen twee leiders van de Houthi-rebellen.
1-2 juli - Terroristen vallen verschillende moskeeën aan in Kukawa (Nigeria), maar ook in hun woningen wordt een aantal mensen vermoord. In totaal vallen er 145 doden. Boko Haram claimt de
verantwoordelijkheid.[22]

12 juli - Bij aanslagen in Irak vallen zeker 21 doden en 62 gewonden. De aanslag wordt toegeschreven aan IS.[23]

20 juli - Tijdens een bijeenkomst van een socialistische jeugdbeweging in de Turkse plaats Suruç vallen door een zelfmoordaanslag 27 doden en zeker 200 gewonden. De aanslag wordt 
toegeschreven aan IS.
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31 juli - Joodse terroristen steken een Palestijns huis in Duma in brand. Een peuter van 18 maanden komt daarbij om het leven. Een 4-jarig broertje wordt levensgevaarlijk gewond opgenomen in 
het ziekenhuis evenals de vader en moeder, die kort daarna na elkaar sterven.

12 augustus - In het zuiden van de Filipijnen verovert de terreurgroep Abu Sayyaf een dorpje en pleegt een vijftal aanslagen. Hierbij vallen 31 doden (het dorpshoofd wordt onthoofd) en ruim 200 
gewonden. De aanslag wordt opgeëist door Abu Sayyaf.

13 augustus - Bij een bomaanslag in Bagdad op een marktplein in Sadr City sterven 76 mensen. De aanslag wordt opgeëist door IS.[24]

17 augustus - Bij een bomaanslag bij de Erawan-tempel in Bangkok vallen 22 doden, waaronder twee buitenlanders. Er vallen ruim 120 gewonden. De aanslag wordt door niemand opgeëist.

21 augustus - Een man probeert in een Thalystrein in de Franse stad Arras een aanslag te plegen. Passagiers kunnen hem nog net stoppen. Drie andere raakten gewond. IS eist de aanslag op.

22 oktober - Op een school in het Zweedse Trollhättan worden een leraar en een 15-jarige scholier vermoord door een man met nazisympathieën, die alleen mensen met een donkere huid 
aanvalt.[25]

31 oktober - Kogalymavia-vlucht 9268, een Russisch passagiersvliegtuig onderweg van Sharm-el-Sheikh naar Sint-Petersburg, stort neer in de Egyptische Sinaïwoestijn. Alle 224 inzittenden komen 
om. De aanslag wordt opgeëist door IS.

1 november - Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu vallen 6 doden. De aanslag wordt opgeëist door Al-Shabaab.

12 november - Bij twee zelfmoordaanslagen in een voorstad van de Libanese hoofdstad Beiroet vallen zeker 43 doden en bijna tweehonderd gewonden. De terroristische organisatie IS eist de 
verantwoordelijkheid op.

13 november - Meerdere aanslagen in Parijs, onder meer bij het Stade de France en een concert in het Bataclan. De aanslagen worden opgeëist door IS.

13 november - Bij aanslagen in Irak, gericht tegen de sjiitische bevolking die tegen IS strijdt, vallen minstens 21 doden en 41 gewonden. De aanslagen worden toegeschreven aan IS.

17 november - Bij een zelfmoordaanslag nabij een benzinestation in de stad Yola (Nigeria) worden minstens 32 mensen gedood en 80 gewond. De terreurorganisatie Boko Haram wordt 
verantwoordelijk gehouden.[26]

18 november - Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de stad Kano (Nigeria) worden 21 mensen gedood en 7 gewond. De terreurorganisatie Boko Haram wordt verantwoordelijk gehouden.[27]

20 november - Bij een aanslag op een hotel in de Malinese hoofdstad Bamako worden 20 mensen gedood. De aanslag wordt opgeëist door Al Qaida in de Islamitische Maghreb.

27 november - Bij een aanslag in de Bengaalse stad Bogra vallen 1 dode en 3 gewonden. IS eist de aanslag op.

30 november - Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Bagdad komen negen mensen om, 21 raken gewond. Ook deze aanslag wordt door IS opgeëist.

31 december - Zelfmoordaanslagen in de Syrische stad Kamishli eisen 40 doden en 50 gewonden. IS eist de aanslag op.

2016
1 januari - Bij een schietpartij in Tel Aviv vallen 2 doden.[28]

1 januari - Bij een aanslag op een restaurant in de Afghaanse hoofdstad Kabul eisen 2 doden. De taliban eisen de aanslag op.

1 januari - Een aanslag in Mogadishu eist 3 doden. Hij wordt opgeëist door Al-Shabaab.

3 januari - Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Tikrit vallen 20 doden, onder wie 5 terroristen en 22 gewonden. IS eist de aanslag op.

4 januari - Een grote explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul vallen zeker tien doden. De taliban eisen de aanslag op.

7 januari - Bij een aanslag op een trainingscentrum voor agenten in Zlitan vallen tientallen slachtoffers. Ten minste vijftig mensen komen om het leven. Meer dan honderd mensen raken gewond. 
IS eist ook deze aanslag op.

7 januari - Een aanslag in Caïro eist 1 dode. Opnieuw is IS verantwoordelijk.

7 januari - In de Amerikaanse stad Philadelphia wordt een agent beschoten, er valt 1 gewonde. IS eist deze aanslag op.

8 januari - Bij een aanslag op een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada worden 3 toeristen neergestoken. De aanslag wordt opgeëist door IS.

11 januari - Bij een aanslag op een winkelcentrum in de Iraakse hoofdstad Bagdad vallen 18 doden en 50 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door IS.

12 januari - Bij een bomaanslag in de Turkse stad Istanboel vallen 11 doden (10 Duitsers en een Peruaan). De aanslag wordt opgeëist door IS.

13 januari - Bij een aanslag op een moskee in het noorden van Kameroen vallen zeker tien doden en tientallen gewonden. Boko Haram eist de aanslag op.

13 januari - Bij een aanslag bij het Pakistaanse consulaat in de Afghaanse stad Jalalabad komen zeker twee mensen om het leven. De taliban eisen de aanslag op.

14 januari - Aanslagen in Jakarta, Indonesië eisen 7 levens. De aanslag wordt opgeëist door IS.

15 januari - Aanslagen in Ouagadougou, Burkina Faso eisen 27 levens. De aanslagen worden opgeëist door Al Qaida in de Islamitische Maghreb.

15 januari - Bij de aanval van op een legerbasis in Somalië worden zeker 180 Keniaanse soldaten gedood. De aanslag wordt opgeëist door Al-Shabaab

16 januari - In de Syrische provincie Deir ez-Zor vallen zeker 300 doden.

17 januari - Bij een aanslag in de Afghaanse stad Jalalabad vallen zeker 14 doden en 13 gewonden. De taliban eisen de aanslag op.

18 januari - Bij twee zelfmoordaanslagen in de Kameroense stad Mayo Tsanaga vallen 5 doden. De aanslag wordt opgeëist door Boko Haram.

20 januari - Bij een aanslag in het noordwesten van Pakistan vallen 20 doden en 51 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door de taliban.

21 januari - In Caïro worden bij een bomaanslag op een huis nabij de piramiden van Gizeh 6 politieagenten en 3 anderen gedood. De aanslag wordt opgeëist door IS.
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21 januari - Bij een dubbele zelfmoordaanslag bij een hotel en een restaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu vallen zeker 20 doden. De aanslagen worden opgeëist door de jihadistische 
organisatie Al-Shabaab.
27 januari - Een (waarschijnlijk) Nederlandse man pleegt een aanslag op de president van Jemen waarbij zeker 7 doden vallen. De aanslag wordt opgeëist door IS.[29]

30 januari - Bij een aanslag in Dalori, een dorp nabij de stad Maiduguri in het oosten van Nigeria, vallen 86 doden. Nog eens 62 anderen belanden in het ziekenhuis met brandwonden. De aanslag
wordt opgeëist door Boko Haram.[30][31]

31 januari - Bij twee zelfmoordaanslagen nabij het Tsjaadmeer worden 3 mensen gedood. 56 anderen raken gewond. De aanslag wordt opgeëist door Boko Haram.[32]

31 januari - Bij een drievoudige aanslag in Damascus vallen 71 doden en meer dan 100 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door IS.[33][34]

1 februari - Bij een zelfmoordaanslag voor een politiebureau in de Afghaanse hoofdstad Kabul vallen 20 doden (waaronder de dader) en 29 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door de 
taliban.[35]

3 februari - Bij een aanslag aan de Damascus poort in Jeruzalem komt 1 politieagente om het leven, 1 andere agente raakt gewond. De 3 daders worden gedood. De aanslag wordt niet 
opgeëist.[36]

6 februari - Bij een zelfmoordaanslag in Quetta in het zuidwesten van Pakistan komen 9 mensen om, 35 anderen raken gewond. De taliban eisen de aanslag op.[37]

8 februari - Bij een zelfmoordaanslag op een bus van het Afghaanse leger in de noordelijke provincie Balch komen drie militairen om het leven. Een tiental militairen raakt gewond. De aanslag 
wordt opgeëist door de taliban.[38]

8 februari - Bij een zelfmoordaanslag nabij een bakkerij in de provincie Paktia in het Oosten van Afghanistan komen 6 mensen om het leven en vallen 9 gewonden. De aanslag wordt niet 
opgeëist.[38]

17 februari - Bij een aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara vallen 18 doden en 45 gewonden.[39]

17 februari - Bij een zelfmoordaanslag in de Jemenitische havenstad Aden vallen zeker 13 doden. De aanslag wordt opgeëist door de Houthi-rebellen.
21 februari - Bij een dubbele aanslag met een bomauto komen in de Syrische stad Homs zeker 57 mensen om. IS eist de verantwoordelijkheid op.
25 februari - Bij een dubbele zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in de Iraakse hoofdstad Bagdad komen zeker negen mensen om. 22 anderen raken gewond. De aanslag wordt opgeëist 
door IS.
26 februari - Een bloedbad op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu eist 20 levens. Deze aanslag wordt opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab.
27 februari - Bij een ontploffing voor het Afghaanse ministerie van Defensie in de Afghaanse hoofdstad Kabul vallen minstens negen doden. De taliban eisen de aanslag op.
27 februari - Een 33-jarige man pleegt een aanslag met molotovcocktail op een moskee vol bezoekers in de Nederlandse plaats Enschede. Er vallen geen slachtoffers. De terrorist wordt opgepakt 
door de politie.[40]

28 februari - Twee zelfmoordaanslagen nabij de Iraakse hoofdstad Bagdad kosten aan zeker zeventig mensen het leven.
7 maart - Bij een aanval van (hoogstwaarschijnlijk) terreurgroep IS op het Tunesische grensplaatsje Ben Guerdan komen zeker 53 mensen om. Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken 
liet volgens persbureau AP in een verklaring weten dat in totaal 35 terroristen, zeven burgers en elf Tunesische militairen waren omgekomen.
13 maart - Aanslagen in Grand-Bassam, Ivoorkust eisen 18 levens. De aanslagen worden opgeëist door Al Qaida in de Islamitische Maghreb.
19 maart - Bij een zelfmoordaanslag in de Turkse stad Istanboel vallen 5 doden en 36 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door IS.
22 maart - Aanslagen Brussel: bij twee explosies op Brussels Airport en een derde in de Brusselse metro vallen 32 doden (exclusief 3 daders) en circa 340 gewonden. De aanslagen worden 
opgeëist door IS.
25 maart - Bij een aanslag in een Iraaks voetbalstadion vallen 41 doden. Er raken 105 mensen gewond. De aanslag wordt opgeëist door IS.
25 maart - Drie zelfmoordterroristen richten een bloedbad aan bij een legerkamp in Aden, in het zuiden van Jemen. Bij het kamp van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie vallen zeker 26 doden, 
onder wie ook burgers. Strijders van IS eisen de verantwoordelijkheid op.
27 maart - Bij een explosie in een park in de Pakistaanse stad Lahore komen zeker 72 mensen om. Ook vallen er zo'n 300 gewonden. De aanslag wordt opgeëist door Jamaat ul-Ahrar, een 
afsplitsing van de Pakistaanse taliban.
13 mei - Bewapende IS-terroristen vallen een café aan in Balad, een stad ten noorden van Bagdad. Op dat moment zit het café vol zat met fans van Real Madrid CF. Zeker 28 mensen komen om 
en meer dan 45 mensen raken gewond.
7 juni - Bij een aanslag op een bus vol politiemensen in Istanboel nabij het toeristische centrum vallen zeker elf doden en tientallen gewonden. TAK eist de verantwoordelijkheid op.[41]

8 juni - Bij een bomaanslag in Midyat in het zuidoosten van Turkije vallen 6 doden en meer dan 30 gewonden. De Koerdische Arbeiderspartij PKK eist de verantwoordelijkheid op.[42]

8 juni - Bij een schietpartij in Tel Aviv vallen vier doden en zeven gewonden als twee Palestijnen het vuur openen op bezoekers van een restaurant.[43]

12 juni - Bij een schietpartij in een nachtclub in Orlando (VS) vallen 50 doden en 53 gewonden. De dader verklaarde trouw aan IS, maar was geen lid.
28 juni - Bij een terroristische aanslag op de luchthaven Istanboel Atatürk vallen 45 doden[44] en meer dan 230 gewonden.[45]

3 juli - Bij een dubbele aanslag in Bagdad vallen 292 doden[46] en meer dan 300 gewonden.[47] IS eist de aanslag op.
14 juli - Bij een aanslag met een vrachtwagen op de Promenade des Anglais in Nice vallen ten minste 84 doden en vele tientallen gewonden. De aanslag wordt later opgeëist door terreurgroep 
IS.[48]

6 augustus - Een man trekt aan de ingang van een politiekantoor in het Belgische Charleroi een machete en valt daar twee agentes mee aan, terwijl hij "Allahu Akbar" roept. Een agente geraakt 
ernstig gewond aan het gezicht, een tweede lichtgewond. Een derde agente kan tijdig reageren en schiet de man neer, die in het ziekenhuis overlijdt aan zijn verwondingen. IS eist de aanslag 
op.[49]

2 september - In de stad Mardan in noordelijk Pakistan gooit een zelfmoordterrorist eerst een handgranaat om vervolgens een rechtszaal binnen te rennen. Daar laat hij een bom ontploffen. Als 
hij probeert de raadskamer binnen te dringen, wordt hij neergeschoten. Er sterven twaalf mensen (inclusief de aanvaller) en er vallen meer dan vijftig gewonden. Dezelfde dag nemen vier 
terroristen een christelijke wijk van Pesjawar op de korrel. Ook zij worden doodgeschoten. Jamaat-ul-Ahrar, een factie van de taliban, eist de verantwoordelijkheid op.[50]

10 september - Bij een dubbele zelfmoordaanslagen in Bagdad vallen minstens 40 doden en 60 gewonden. IS eist de aanslag op.[51]

16 september - Bij een zelfmoordaanslag op een soennitische moskee in Noordwest-Pakistan vallen zeker 28 doden en meer dan 30 gewonden. Jamaat-ul-Ahrar eist de aanslag op.[52]

17 september - Bij een bomaanslag in New York vallen 29 gewonden.[53] Een aanslag in New Jersey eist geen doden of gewonden.[54]

26 september - In de provincie Mardin in Turkije komen vier Turkse soldaten om het leven door een bermbom die volgens Turkse media afkomstig was van de PKK.[55]

9 december - Bij een dubbele, door schoolmeisjes uitgevoerde zelfmoordaanslag in Madagali in Nigeria vallen 57 doden (exclusief de daders) en 177 gewonden. Boko Haram eist de aanslagen 
op.[56]
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10 december - Een zelfmoordaanslag in Aden in Jemen doodt minstens 50 Jemenitische soldaten. Verder vallen er ongeveer 70 gewonden.[57]

10 december - Explosies bij het stadion van Beşiktaş in Istanboel. Er vallen 38 doden. De aanslag wordt opgeëist door de Koerdische Vrijheidsvalken (TAK).[58]

11 december - Een zelfmoordaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu eist 29 doden (exclusief de dader) en 50 gewonden. Al-Shabaab eist de aanslag op.[59]

11 december - Bij een zelfmoordaanslag in een koptische kathedraal in Caïro vallen minstens 25 doden en 47 gewonden. Islamitische Staat eist de aanslag op.[60][61]

17 december - Een bomauto ontploft naast een bus met militairen in Kayseri in Turkije. Er vallen 14 doden. De aanslag wordt opgeëist door de Koerdische Vrijheidsvalken (TAK).[62]

19 december - De Russische diplomaat Andrei Karlov wordt doodgeschoten tijdens een tentoonstelling in Ankara. De schutter wordt zelf een half uur later door de politie doodgeschoten.[63]

19 december - Een vrachtwagen rijdt in op een kerstmarkt in Berlijn. Er vallen twaalf doden en 48 gewonden.[64] Islamitische Staat eist de aanslagen op.[65]

23 december - Meerdere autobommen in Mosoel eisen gezamenlijk ruim 30 doden. IS eist de aanslag op.[66]

24 december - In een reeks bomaanslagen en door mortiervuur vallen in Irak minstens 10 doden.[67]

2017
1 januari - Bij een schietpartij in een nachtclub in Istanboel vallen 39 doden en 69 gewonden. De dader slaat op de vlucht.[171]

2 januari - Bij een zelfmoordaanslag in Bagdad komen 35 mensen om het leven. De dader blaast zichzelf in zijn auto op. De aanslag wordt opgeëist door IS.[172]

2 januari - Bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau in Samarra in Irak komen minstens 7 agenten om het leven.[173]

5 januari - In de buurt van een gerechtsgebouw in de Turkse stad İzmir ontploft een autobom.[174] Een burger en politieman komen om het leven, er vallen minstens 10 
gewonden.[175] De Koerdische Vrijheidsvalken eisen de aanslag op.[176]

8 januari - Een vrachtwagen rijdt in op een groep soldaten op een promenade in Oost-Jeruzalem. Er vallen vier doden en vijftien gewonden. De dader wordt doodgeschoten. De Israëlische
autoriteiten spreken van een terreuraanslag.[177]

8 januari - Op een groentemarkt in een sjiitische wijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad wordt een aanslag gepleegd. Enkele uren later wordt op een andere markt een bomgordel tot ontploffing 
gebracht. Samen kosten deze aanslagen zeker twintig levens.[178]

9 januari - In Kabul komen minstens 38 mensen om het leven bij twee explosies in het centrum van de Afghaanse hoofdstad. De aanslagen worden opgeëist door de taliban.[179]

10 januari - Bij een aanslag op het huis van de gouverneur van Kandahar vallen twaalf doden en evenveel gewonden. Vijf van de omgekomenen waren diplomaten van de Verenigde Arabische 
Emiraten.[180]

29 januari - Bij een schietpartij in een moskee in de wijk Sainte-Foy van de Canadese stad Quebec vallen zes doden. Acht anderen raken gewond.[181]

3 februari - Voor het Louvre in Parijs valt een man met een machete onder het roepen van Allahoe akbar een groepje militairen aan. De militairen schieten de man neer.[182] De dader is een 29-
jarige Egyptenaar.[183]

22 maart - In Londen rijdt een auto in op mensen op de Westminster Bridge. Vervolgens probeert de dader met een mes het parlement binnen te dringen. Hierbij sterven vijf slachtoffers. IS eist 
de aanslag op.

3 april - Bij een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg vallen 14 doden.

7 april - In Stockholm rijdt een terrorist met een truck in op mensen in een drukke winkelstraat. Hierbij komen vijf mensen om het leven.

9 april - Op Palmzondag worden in Egypte twee bomaanslagen gepleegd. Daarbij komen minstens 44 mensen om het leven.

20 april - Op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs wordt een politiebus beschoten door een man met een kalasjnikov. Een agent komt om het leven en twee agenten en een toerist raken 
gewond. De schutter wordt doodgeschoten. Terreurgroep Islamitische Staat eist de aanslag op.[184]

22 mei - Bij een zelfmoordaanslag in Manchester na een optreden van zangeres Ariana Grande komen 22 slachtoffers om en vallen tientallen gewonden. IS eist de aanslag op.[185]

3 juni - In Londen rijden 3 mannen in op een menigte aan de London Bridge. Daarna vallen ze op de Borough Market mensen aan met messen. Minstens 7 mensen komen om het leven en er zijn 
tientallen gewonden. IS eist de aanslag op.

19 juni - Een man rijdt met een busje in op moskeegangers in de wijk Finsbury in Londen. Er vallen 1 dode en 10 gewonden. De Londense politie spreekt van een terreuraanslag.

9 augustus - Een auto rijdt in op militairen bij een kazerne in het Franse Levallois-Perret. Zes militairen raken gewond, van wie drie ernstig. De dader wordt een paar uur later aangehouden op een 
snelweg in de buurt van Calais.[186]

17 augustus - Op de Ramblas in Barcelona rijdt een busje in op een groep voetgangers. Er vallen ten minste 14 doden en 50 gewonden. IS eist de aanslag op.

18 augustus - In het Spaanse Cambrils rijden terroristen in op het publiek. Er vindt een schietpartij plaats tussen de politie en de daders. De vijf daders worden gedood.

14 oktober - In de Somalische hoofdstad Mogadishu ontploft een vrachtwagen vol explosieven op een druk kruispunt in het centrum van de stad. Er vallen meer dan 500 doden. De islamitische 
terreurgroep al-Shabaab eist de aanslag op.

31 oktober - In Manhattan (New York) rijdt een man in een gehuurde pick-uptruck moedwillig tegen het verkeer in op een fiets- en voetpad. Hij raakt verschillende mensen en botst uiteindelijk 
tegen een schoolbus aan. Bij de aanslag komen acht mensen om het leven.[187]
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2018
23 maart - Bij een gijzeling in de supermarkt in  de Franse plaats Trèbes vallen drie doden en enkele zwaargewonden. De dader wordt doodgeschoten door de politie. IS heeft de aanslag 
opgeëist (188)
29 mei - In Luik valt een man met een mes twee vrouwelijke agenten aan. Hij pakt hun dienstwapens af en schiet ze daarmee dood. Vervolgens schiet hij een 22-jarige voorbijganger in een auto 
dood en gijzelt een schoonmaakster in een schoolgebouw.[189]

30 juli - In de regio Danghara in Tadzjikistan zijn twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander omgekomen bij een terroristische aanslag die opgeëist werd door Islamitische Staat. 
Overlevenden zeggen dat ze tijdens een fietstocht zijn aangereden door een wagen en daarna door vijf mannen werden gestoken met messen. Vier van hen zijn doodgeschoten door de politie, 
de andere is opgepakt.[190]

31 augustus - Op het Centraal Station van Amsterdam raken twee Amerikanen zwaargewond doordat een Afghaanse man met een mes op ze insteekt. De man wordt neergeschoten en 
gearresteerd. Volgens de politie had hij een terroristisch motief.[192]

11 december - Op een kerstmarkt in het Franse Straatsburg pleegt C. Chekat een aanslag, waarbij minstens 5 doden en 11 gewonden vallen. Het 5e slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen 
op zondag 16 december. Chekat zou Allah Akbar hebben geroepen toen hij begon met schieten. Op 13 december werd hij uiteindelijk gedood door de Franse politie, nadat hij, opnieuw in 
Straatsburg, het vuur opende op enkele politieagenten.[193]

2019
1 januari- In Manchester valt een 25 jarige radicaal islamitische man man drie mensen aan met een mes roepend”allahu Akbar”. Slachtoffers zwaar gewond en buiteb levensgevaar.
16 januari - In de Keniaanse hoofdstad Nairobi wordt een aanslag gepleegd op een luxe hotel. Er vallen 21 doden en meer dan 30 gewonden. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab eist de 
aanslag op.
27 januari - Bij een dubbele bomaanslag op een rooms-katholieke kathedraal op het Filippijnse eiland Jolo worden tenminste 20 mensen gedood en raken er 80 gewond. IS eist de dubbele 
aanslag op.[197]

29 januari - In Jemen in de stad Mokka vallen er 7 doden en 20 gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist.
13 februari - Door een zelfmoordaanslag op een bus met leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn in het oosten van Iran zeker 27 doden gevallen. Terreurgroep Jaish al Adl eist de aanslag 
op.
15 februari - Zeker 44 doden bij aanslag op bus met veiligheidsagenten in India. Jaish-e-Mohammed eist de aanslag op.
28 februari - In een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu vallen er zeker 25 doden door een autobom.
15 maart - Bij aanslagen uit extreemrechtse hoek met automatische wapens op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse plaats Christchurch vallen zeker 50 doden en 50 gewonden.[198]

18 maart - Bij aanslag met terroristisch motief in Utrecht vallen drie doden en 5 gewonden
21 april Op paaszondag vallen er bij aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka meer dan 300 doden en meer dan 500 gewonden.
9 mei - Een bomaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad op een markt. Er vallen zeker 8 doden en tientallen gewonden. Terreurgroep IS claimt de aanslag.
19 juli - Een terroristische aanslag in de Iraakse stad Erbil op de Turkse diplomaat Osman Köse. De diplomaat en twee Koerdische Irakezen worden vermoord. Hoofdverdachte Mazlum Dağ is de 
broer van Halkların Demokratik Partisi (HDP)-parlementslid Dersim Dağ uit Diyarbakır.[199] Twee andere broers, İbrahim Dağ codenaam Isyan en Lütfi Dağ codenaam Numan, maken deel uit van 
de PKK.[200]

17 augustus - Een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel op een bruiloft. Er vallen 63 doden en 182 gewonden. Terreurgroep IS eist de aanslag op. [201]
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2018
23 maart - Bij een gijzeling in de supermarkt in  de Franse plaats Trèbes vallen drie doden en enkele zwaargewonden. De dader wordt doodgeschoten door de politie. IS heeft de aanslag 
opgeëist (188)
29 mei - In Luik valt een man met een mes twee vrouwelijke agenten aan. Hij pakt hun dienstwapens af en schiet ze daarmee dood. Vervolgens schiet hij een 22-jarige voorbijganger in een auto 
dood en gijzelt een schoonmaakster in een schoolgebouw.[189]

30 juli - In de regio Danghara in Tadzjikistan zijn twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander omgekomen bij een terroristische aanslag die opgeëist werd door Islamitische Staat. 
Overlevenden zeggen dat ze tijdens een fietstocht zijn aangereden door een wagen en daarna door vijf mannen werden gestoken met messen. Vier van hen zijn doodgeschoten door de politie, 
de andere is opgepakt.[190]

31 augustus - Op het Centraal Station van Amsterdam raken twee Amerikanen zwaargewond doordat een Afghaanse man met een mes op ze insteekt. De man wordt neergeschoten en 
gearresteerd. Volgens de politie had hij een terroristisch motief.[192]

11 december - Op een kerstmarkt in het Franse Straatsburg pleegt C. Chekat een aanslag, waarbij minstens 5 doden en 11 gewonden vallen. Het 5e slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen 
op zondag 16 december. Chekat zou Allah Akbar hebben geroepen toen hij begon met schieten. Op 13 december werd hij uiteindelijk gedood door de Franse politie, nadat hij, opnieuw in 
Straatsburg, het vuur opende op enkele politieagenten.[193]

2019
1 januari- In Manchester valt een 25 jarige radicaal islamitische man man drie mensen aan met een mes roepend”allahu Akbar”. Slachtoffers zwaar gewond en buiteb levensgevaar.
16 januari - In de Keniaanse hoofdstad Nairobi wordt een aanslag gepleegd op een luxe hotel. Er vallen 21 doden en meer dan 30 gewonden. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab eist de 
aanslag op.
27 januari - Bij een dubbele bomaanslag op een rooms-katholieke kathedraal op het Filippijnse eiland Jolo worden tenminste 20 mensen gedood en raken er 80 gewond. IS eist de dubbele 
aanslag op.[197]

29 januari - In Jemen in de stad Mokka vallen er 7 doden en 20 gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist.
13 februari - Door een zelfmoordaanslag op een bus met leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn in het oosten van Iran zeker 27 doden gevallen. Terreurgroep Jaish al Adl eist de aanslag 
op.
15 februari - Zeker 44 doden bij aanslag op bus met veiligheidsagenten in India. Jaish-e-Mohammed eist de aanslag op.
28 februari - In een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu vallen er zeker 25 doden door een autobom.
15 maart - Bij aanslagen uit extreemrechtse hoek met automatische wapens op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse plaats Christchurch vallen zeker 50 doden en 50 gewonden.[198]

18 maart - Bij aanslag met terroristisch motief in Utrecht vallen drie doden en 5 gewonden
21 april Op paaszondag vallen er bij aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka meer dan 300 doden en meer dan 500 gewonden.
9 mei - Een bomaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad op een markt. Er vallen zeker 8 doden en tientallen gewonden. Terreurgroep IS claimt de aanslag.
19 juli - Een terroristische aanslag in de Iraakse stad Erbil op de Turkse diplomaat Osman Köse. De diplomaat en twee Koerdische Irakezen worden vermoord. Hoofdverdachte Mazlum Dağ is de 
broer van Halkların Demokratik Partisi (HDP)-parlementslid Dersim Dağ uit Diyarbakır.[199] Twee andere broers, İbrahim Dağ codenaam Isyan en Lütfi Dağ codenaam Numan, maken deel uit van 
de PKK.[200]

17 augustus - Een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel op een bruiloft. Er vallen 63 doden en 182 gewonden. Terreurgroep IS eist de aanslag op. [201]
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LONE WOLF 
(ca 50% van alle terreuraanvallen)

Apeldoorn Koninginnedag 2009 (auto) 8 doden 

Noorwegen en Breivik 2011 (automatische wapens) 77 doden

Nice 2016 (vrachtwagen) 84 doden

Berlijn 2016 (vrachtwagen) 12 doden

Londen 2017 (bestelauto) 1 dode

Las Vegas 2017 (schutter)  58 doden 

Sutherland Springs (2017)  26 doden

Luik (2018) 3 doden

Utrecht (2019) 4 doden

DE ULTIEME UITDAGING VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN



HADDEN WE DIT KUNNEN WETEN?



TERREURWAPENS EN INTERNET



IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES(IED)



DRONES



NUCLEAIR

Nucleaire afval (vuile bom)

Stralingsziekte (Litvinenko)



BIO TERREUR

Anthrax per post USA 2001



CHEMISCHE TERREUR

Assad en IS gebruikten chemische wapens

Zowel IS als het Syrische regime gebruikten gifgas bij
aanvallen. Dat blijkt uit het rapport van de VN 
Veiligheidsraad en OPCW (250816)

IRAK; Veel wapens liggen er nog

steeds – begraven in bunkers en onder
het zand - en nu zijn ze mogelijk in 
handen van de Islamitische Staat (IS).

Sarin 1995 Japanse metro

Skripal en dochter

Oom Kim-Young-Un

VX inspectie USA



DREIGING OUD EN NIEUW



OORLOG



SPIONAGE



CRIMINALITEIT



2000: GROOTSTE DREIGING 
the world was supposed to crash…

…and nothing happened

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRpOzx8_LMAhUILsAKHahGCR4QjRwIBw&url=http://time.com/3645828/y2k-look-back/&bvm=bv.122676328,d.d24&psig=AFQjCNExkNtkppuPMeJe0zzAY7ykaOD-vQ&ust=1464185937468364


NU;
(KOUDE) DIGITALE OORLOG

(nieuwe trede escalatieladder)



INTERNET OF THINGS
toys for terror?

Mary-Jo De Leeuw; 
“The Internet of Toys”

Kinderspeelgoed vaker doelwit voor 

cybercriminelen

Hersenspoelen

Via 'Hello Barbie' en 'Thomas de trein, Talk to You’; 
gesprekken heimelijk opnemen en via Wi-Fi ergens 

in de Cloud op te slaan

Eenvoudige toegang tot privé WIFI en access tot 

aangesloten computers



• ALLE DREIGING EN OPLOSSINGEN------> STEVIGE RELATIE MET DATA 

• INFORMATIE EN INLICHTINGEN:

✓ CAMERATOEZICHT DAG/NACHTZICHT

✓ BIOMETRIE

✓ BIG DATA; ZOEKMACHINES, VEILIGE NEDERLANDSE OPSLAG EN ENCRYPTIE

✓ TOEZICHT HANDEL INGREDIËNTEN NBC DREIGING

✓ WET INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 2017 (“SLEEPWET”)

✓ SOCIALE CONTROLE

✓ FRAUDE INFO DESK

✓ NATIONALE CYBER SECURITY CENTER(NCSC)

✓ ETC, ETC

• ANTI DRONE RADAR

• DRONE ONDERSCHEPPINGSTECHNIEKEN

• DEFENSIE (NAVO)

2. HOE GAAN WE MET DIE DATA OM?



ANALYSE MET BIG DATA



VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

• Helpt tegen nep informatie

• Niet alleen met informatie van sociale media!

• Zijn het feiten? (geen aannames en goed
waarnemen)



AANNAME OF FEIT ?



BETROUWBARE BRON? 



WAARNEMEN= FEIT?
Ziet u het wel goed?



FANTASTISCHE WAARNEMER!
Zij wel



3. “SUCCESSEN” tegen terreur

• REACTIEF; kwaad is geschied en 9 van de 10 
keer dode terrorist

• PREVENTIEF? (95%; Willemenijn Aerdts RUL, dec 2016) door 
tijdige data analyse



• INFORMATIE EN INLICHTINGEN:

✓ CAMERATOEZICHT DAG/NACHTZICHT

✓ BIOMETRIE

✓ TOEZICHT HANDEL INGREDIËNTEN NBC DREIGING

✓ WET INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 2017 (“SLEEPWET”)

✓ SOCIALE CONTROLE

✓ FRAUDE INFO DESK

✓ ETC, ETC

• NATIONALE VEILIGHEID GAAT VOOR PRIVACY

• WETTELIJK VERANKEREN ZONDER POLITIESTAAT TE WORDEN

• CYBER SECURITY

✓ BIG DATA; ZOEKMACHINES, VEILIGE NEDERLANDSE OPSLAG EN ENCRYPTIE

✓ NATIONALE CYBER SECURITY CENTER (NCSC)

HOE DAN?



4. NL CYBERSECURITY

• SNELHEID (zoekmachines op maat)

• METADATA (grotendeels open source)

• DIVERSE GEVALIDEERDE INVALSHOEKEN

• ANALYSE

• CYBERDEFENSE

• CYBEROFFENSE

• FENOMENALE CYBERSECURITY



“BELANG VAN CYBERSECURITY” 

Hoe staan WE er voor?



NEDERLAND KWETSBAAR 
DIENSTENLAND?

• BNP 2017; 880 mld

• Kennis = data

• Data = bedrijfsgeheim

• Amsterdam Internet exchange (AMS-IX) en 
Neutral Internet Exchange (NL-ix) top 10 
grootsten ter wereld

• NL snelst groeiende datacentermarkt

• Privacy eisen nemen toe (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in EU verband



Huidige situatie van het web

Bronnen: Nationale Cyber Security Centre/ Frankwatching b.v.
Hostingfacts.com

• 3,95 miljard internet gebruikers (ca 50% menselijk, 36% uit China/India)

• 1,89 miljard websites

• 3,1 miljard sociale media accounts

• 2,79 miljard social media gebruikers

• Dagelijks ruim 200 miljard e-mails

• Woensdag de beste dag een mail te sturen en donderdag de slechtste

• Dagelijks worden 50.000 websites gehackt

• Dagelijks 500 Miljoen Tweets

• Dagelijks 3,5 miljard Google Search opdrachten

• Ad blockers kost het bedrijfsleven jaarlijks 22 miljard dollar

• Nederland hoogste internetdichtheid in Europa: 94%



HOE VERDER?

• Data opslag van overheid en vitale infrastructuur onder Nederlandse jurisdictie

• Puur Nederlandse opslag en encryptie

• Nederlandse veiligheid gaat voor Europees concurrentiebeding

• Nationale veiligheid gaat voor privacy

• (Mobiel) veilig werken in de cloud

• IT als integraal element bedrijfsvoering

• IT bedrijven moeten zich richten op oplossingen voor MKB in de cloud werkend

• AVG (privacy) en CYBER SECURITY ACT (essentiële diensten) serieus nemen 





• Waar ben ik (geweest)?

• Elektronisch Patiënten Dossier

• Digitale geldtransacties

• Toegangscodes

• Zoekgedrag

• Social media info

• Veel gebruikte websites

• WiFi gebruik

MIJN PERSOONLIJKE DATA?



KAN IK DATA OVER MIJ VOORKOMEN? 



HOE LOS IK HET OP?

• Er is maar één zekerheid; IK

• Dus IK garandeer zelf een technische oplossing zonder 
achterdeur (Patriot Act)

• Een eigen kluis die IK alleen kan open maken

• Encryptie kluisinhoud die IK alleen kan lezen

• Fraude alleen mogelijk als IK wordt gecompromitteerd

WEER TERUG BIJ HET VERTROUWDE AF

IK, ME AND MYSELF



INTEGRALE BEDRIJFSVOERING



TERUG NAAR DE NL PERSOONLIJKE KLUIS

NL ENCRYPTIE

FYSIEK IN NL

ONDER NL JURISDICTIE



5. ROL VOOR DE OVERHEID

• GELOOFWAARDIGHEID OVERHEID

• PRIVACY EN VEILIGHEID ZIJN GRONDRECHTEN

• AVG EN CYBER SECURITY ACT NALEVING STIMULEREN

• VEILIGE NL DATA OPSLAG

• NL CERTIFICERING?

• VASTHOUDEN NEDERLANDSE IT KENNIS



Jan Fred van Wijnen Bron: FD 29OKTOBER 2018
TECH EN MEDIA
BRAINDRAIN DREIGT BIJ NEDERLANDSE AFDELINGEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

De aanvoer van nieuwe docenten in kunstmatige intelligentie droogt op. Nederlandse universiteiten 
zijn bang dat hun promovendi massaal kiezen voor een carrière aan een Amerikaanse universiteit of in 
het bedrijfsleven.
'De dijken staan op doorbreken', zegt Maarten de Rijke, directeur van het nieuwe nationale instituut 
voor kunstmatige intelligentie, het ICAI.

VASTHOUDEN NEDERLANDSE IT KENNIS

https://fd.nl/auteur/jan-fred-van-wijnen
https://fd.nl/tag/Tech%20en%20media
http://www.uva.nl/en/content/news/press-releases/2018/04/innovation-center-for-artificial-intelligence-officially-launched.html


HOE LEUK ZOU HET ZIJN?



NEDERLAND DIGITALE SUPER POWER?



EN?



LANDELIJK NIVEAU

• RISICOMANAGEMENT = INLICHTINGEN = ANALYSE

• DREIGING; VOORKOMEN/BESTRIJDEN

• DIGITALE DREIGING EN DE WET

• TRAGE BESLUITVORMING vs EXPONENTIEEL SNELLE VERANDERINGEN

• NEDERLAND GEEN MENTALITEIT MAAR PROCEDURELAND

6. BESTUURLIJKE UITDAGINGEN



ORGANISATIE NIVEAU

• RISICOMANAGEMENT = INLICHTINGEN = ANALYSE M.B.V. VEEL DATA

• TRAGE BESLUITVORMING vs EXPONENTIEEL SNELLE VERANDERINGEN

• VEILIGE DATA OPSLAG ONDER NL JURISDICTIE

• AVG en CYBER SECURITY ACT

• CIO MET STEMRECHT OF NIET?

• IT ‘IN HOUSE’ OF IN DE CLOUD WERKEN

• IT INTEGRAAL DEEL BEDRIJFSVOERING IPV ALLEEN ONDERSTEUNING

• NEDERLANDSE DATA OPSLAG/ENCRYPTIE



TE SNEL?



WILT U ER OVER PRATEN?


