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KOZP in DTN 46 
 
Onlangs bleek uit correspondentie dat de organisatie ‘Kick Out Zwarte Piet’ (hierna: 
KOZP) meent dat KOZP ten onrechte in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46 
(hierna: DTN) is vermeld en door de NCTV wordt gezien als een extremistische 
organisatie. Dat KOZP door de NCTV als een extremistische organisatie wordt gezien 
berust op een misverstand. Vandaar dat de vermelding van KOZP in DTN46 en de 
verschillen tussen activisme en extremisme hieronder wordt verduidelijkt. 
 
Drie à vier keer per jaar verschijnt het dreigingsbeeld over terrorisme, extremisme en 
polarisatie in Nederland van de NCTV, het zogeheten DTN. Dat dreigingsbeeld komt tot 
stand op basis van informatie van verschillende overheidspartijen, open bronnen, 
wetenschappelijke publicaties etc. NCTV-analisten maken op basis van al die bronnen 
een dreigingsbeeld dat betrekking heeft op terrorisme, extremisme en ook op 
polarisatie.  
 
In dat dreigingsbeeld schrijft de NCTV sinds enkele jaren over de discussie rondom 
Zwarte Piet. In de voor het DTN gehanteerde definities gaat het bij activisme om 
pogingen van individuen of groepen om op buitenparlementaire wijze, maar binnen de 
grenzen van de wet, politieke besluitvorming te beïnvloeden. Bij extremisme gaat het 
om het fenomeen waarbij personen of groepen vanuit ideologisch motief bereid zijn in 
ernstige mate de wet te overtreden of activiteiten te verrichten die de democratische 
rechtsorde ondermijnen.  
 
KOZP staat in het DTN46 omschreven als een activistische organisatie. Er is dus geen 
sprake van dat KOZP door de NCTV als een linksextremistische organisatie, laat staan 
een terroristische organisatie is beschouwd.  
 
In het DTN worden ook kwesties beschreven die onderwerp zijn van zeer gepolariseerd 
debat. Activisten aan weerszijden van dit gepolariseerde klimaat kunnen de 
confrontatie zoeken of zouden zelf kunnen doorschieten naar vormen van extremisme.  
 
Omdat KOZP een activistische organisatie is gebleven die binnen de grenzen van de 
wet de politieke besluitvorming tracht te beïnvloeden, is KOZP in latere DTN’s niet 
meer opgenomen. 

 


