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29 754 Terrorismebestrijding 

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme 

Nr. 368  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 maart 2016 

Hoewel ongebruikelijk, informeer ik uw Kamer over het volgende lopende 
onderzoek. Op basis van een rechtshulpverzoek van de Franse justitie is 
op 27 maart in Rotterdam een 32-jarige man aangehouden die wordt 
verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristische 
aanslag in Frankrijk. De Franse autoriteiten verzochten vrijdag om 
aanhouding van de Fransman die naar voren was gekomen in een 
terrorismeonderzoek. De aangehouden Fransman wordt naar verwachting 
binnenkort overgeleverd aan Frankrijk. 

De politie hield nog drie verdachten aan. Het betrof twee mannen van 43 
en 47 jaar met een Algerijnse achtergrond. Van de derde verdachte waren 
op dinsdag 29 maart de persoonsgegevens nog niet vastgesteld. De 
woningen waar de verdachten verbleven aan de burgemeester Meines-
zstraat en Mathenesserweg in Rotterdam West zijn door de politie 
doorzocht. Bij de huiszoekingen werden onder meer geld, drugs en 
munitie aangetroffen. Met het oog op de veiligheid van de bewoners zijn 
de omringende woningen enige tijd geëvacueerd. Dientengevolge is de 
veiligheid van de omwonenden niet in gevaar geweest. 

De voor de Franse autoriteiten aangehouden verdachte zal deze week ter 
overlevering aan de Fransen worden voorgeleid in Amsterdam. De drie 
andere verdachten zullen woensdag worden voorgeleid bij de rechter-
commissaris in Rotterdam. 

De aanhoudingen konden worden gedaan door nauwe samenwerking 
tussen Openbaar Ministerie, politie en de AIVD. De aanhoudingen werden 
uitgevoerd door de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. U zult 
begrijpen dat ik, nu het onderzoek naar de feiten zowel in Frankrijk als ons 
land nog loopt terughoudend ben met het delen van meer informatie. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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