Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het dossier
van de zes politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj» (nr. 5-1385)
De heer Bart Laeremans (VB). – Op 16 juli 2010 werd Abdelkader Belliraj in Marokko in beroep
veroordeeld voor terrorisme en voor het plegen van zes politieke moorden in België.
In het verleden heeft mijn fractie de opeenvolgende ministers van Justitie, onder meer
de heer Vandeurzen, de heer De Clerck en ook mevrouw Turtelboom, daarover herhaaldelijk
ondervraagd. Op 11 januari 2012 beantwoordde minister Turtelboom een laatste uitgebreide vraag om
uitleg van mezelf daarover. Toen bevond het onderzoek zich zogezegd in een eindfase. Het zou aan
het federaal parket worden overgezonden voor een eindvordering.
We vernemen nu via de media dat het openbaar ministerie tot grote consternatie van de slachtoffers
de buitenvervolgingstelling zou willen vorderen bij gebrek aan bewijzen. Dat is hoogst bevreemdend
omdat uit het Marokkaanse strafdossier is gebleken dat Belliraj akelig veel details over de zes politieke
moorden kende en de moorden heeft bekend.
Eén en ander zou betekenen dat Justitie ervan overtuigd is dat het proces in Marokko in scène is
gezet.
Een andere mogelijke verklaring, die door de advocate van een van de slachtoffers werd geopperd, is
dat een proces te veel zaken aan het licht zou brengen over de Staatsveiligheid. Dat is een bijzonder
zware aantijging. Indien ze waar is, dan zou de waarheid over zes politieke moorden in ons land
verborgen moeten blijven wegens bepaalde onfrisse toestanden binnen onze eigen
veiligheidsdiensten.
Hoe verklaart de minister dat de buitenvervolgingstelling wordt gevraagd, terwijl Belliraj in Marokko
toch zes politieke moorden heeft bekend, die in ons land zijn gepleegd, en daarvoor ook is
veroordeeld? Wat is dan de bewijswaarde van de veroordelingen in Marokko?
Hoe reageert de minister op de aantijging van de advocate van een van de slachtoffers dat het parket
de buitenvervolgingstelling vordert omdat het de Staatsveiligheid in bescherming wil nemen en
bepaalde potjes gedekt wil houden?
Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. – De gerechtelijke onderzoeken in België naar
de moorden waaraan Abdelkader Belliraj wordt gelinkt, werden gecentraliseerd bij een
onderzoeksrechter te Brussel die in terrorisme is gespecialiseerd. Het betreft in totaal zes moorden die
worden onderzocht in vijf dossiers.
Daarnaast werd een strafonderzoek geopend tegen onbekenden die ervan worden verdacht op
Belgisch grondgebied te hebben deelgenomen aan de activiteiten van een terroristische groep rond
Abelkader Belliraj.
Ook die zaak bevindt zich in de fase van het gerechtelijk onderzoek bij de onderzoeksrechter die met
de zogenaamde moorddossiers is gelast.
Het gaat allemaal om dossiers van het federaal parket en het gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd te
Brussel onder leiding van een gespecialiseerde onderzoeksrechter inzake terrorisme.
De gerechtelijke onderzoeken naar de zes moorden en naar de terroristische groep zijn thans
afgerond en de dossiers bevinden zich in de fase van de regeling van de rechtspleging. De raadkamer
zal beslissen of en in welke mate de dossiers naar de correctionele rechtbank zullen worden
doorverwezen, dan wel het voorwerp zullen zijn van een buitenvervolgingstelling. Het klopt dat het
federaal parket de buitenvervolgingstelling vraagt in deze dossiers. De beweegredenen die het
federaal parket daartoe hebben gebracht, zullen aan het oordeel van de raadkamer worden
voorgelegd. Dit debat moet immers voor de rechterlijke macht worden gevoerd.
De zaak werd een eerste maal vastgesteld voor de raadkamer van 18 maart 2014 en werd uitgesteld
naar de zitting van 10 juni 2014.
De heer Bart Laeremans (VB). – Het antwoord van de minister had alleen betrekking op de
procedure en op de fase waarin het dossier zich bevindt.
Ik vind het een ernstig probleem dat een buitenvervolgingstelling wordt gevraagd voor iemand die in
ons land zes politieke moorden heeft gepleegd, die ook heeft bekend en tijdens de onderzoeken alle

mogelijke details heeft geformuleerd. Dat duidt ofwel op onkunde of onwil om te vervolgen vanwege
het openbaar ministerie, gelet op het feit dat er ook medeplichtigen zijn die nog altijd vrij rondlopen,
ofwel op een soort verwijt aan het openbaar ministerie en het gerecht van Marokko, dat alles daar in
scène zou zijn gezet. Dit is een enorm probleem, en de minister kan niet doen alsof ze er niets mee te
maken heeft.
Ik vind het dus zeer merkwaardig dat de minister deze hele zaak in een waas van mysterie hult, terwijl
die zaak ons allen aangaat. De minister kan niet doen alsof zes politieke moorden banale zaken zijn
waarmee de bevolking niets te maken heeft.
Ik heb de indruk dat Justitie zaken onder de mat veegt en bepaalde stinkende potjes bewust gedekt
laat, en dat de minister daaraan willens en wetens medeplichtig is.

