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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Kamerbrief n.a.v. het bericht ‘OM: vermoedelijke 

veiligheidschef IS opgepakt in Zuid-Hollandse Arkel’ 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari jl. heeft de Tweede  

Kamer verzocht om een brief naar aanleiding van het bericht ‘OM: vermoedelijke 

veiligheidschef IS opgepakt in Zuid-Hollandse Arkel’. Er is ook verzocht om in te 

gaan op de vraag hoe Nederland zorg draagt dat internationale misdrijven niet 

onbestraft blijven.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van de brief naar de Tweede  

Kamer. 

 

3.     Kernpunten 

In de brief wordt ingegaan op: 

 De feiten die gedeeld kunnen worden rondom de aanhouding van de 

verdachte (dit is beperkt aangezien het een lopend strafrechtelijk onderzoek 

betreft);      

 Het beleid ten aanzien van vreemdelingen die zich schuldig hebben gemaakt 

aan (internationale) misdrijven;  

 De internationale samenwerking en bewijsvergaring ten behoeve van 

berechting van terrorismeverdachten en verdachten van oorlogsmisdrijven. 

 

4.     Toelichting 

Op 17 januari 2023 heeft de aanhouding plaatsgevonden van een 37-jarige  

Syrische man, waarvan bekend is dat hij in 2019 asiel heeft aangevraagd in  

Nederland en zich in 2020 in Arkel heeft gevestigd. De aanhouding is verricht 

naar aanleiding van een onderzoek dat is gestart op basis van informatie die is 

binnengekomen bij het Team Internationale Misdrijven van de Dienst Landelijke  

Recherche. Het Openbaar Ministerie verdenkt deze persoon van het vervullen van 

een leidinggevende functie binnen de veiligheidsdiensten van de terroristische 

organisaties Jabhat al-Nusra en ISIS in Syrië van 2013 tot 2018. Tevens is de 

verdenking dat hij vanuit zijn functie bij ISIS bijdroeg aan de oorlogsmisdrijven 

die de organisatie pleegde in Syrië. De verdachte wordt vrijdag 20 januari 2023 

voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.  

 

Dit heeft het OM op 17 januari jl. naar buiten gebracht. Naar aanleiding van dit  
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bericht is er door de Tweede Kamer tijdens de Regeling van werkzaamheden van 

17 januari jl. verzocht om een brief hierover.  

 

Afstemming  

Deze brief is opgesteld in afstemming met Directie Juridische en Operationele 

Aangelegenheden, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst, Directoraat-Generaal Migratie.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer.          
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