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Achtergrond > Waarom federaal procureur Delmulle zijn huiswerk niet goed heeft gedaan

Hof van beroep oordeelt in zaak-Erdal:
‘Terrorismebeschuldiging is niet bewezen’

DOOR GEORGES TIMMERMAN

Voor alle duidelijkheid: Erdal en haar
kompanen stonden niet terecht voor de
moordaanslag op de Turkse industrieel
Sabanci in januari 1996. Het hof onderzocht enkel feiten gepleegd tussen
augustus 1997 en september 1999, met de
beperkingen in tijd (de periode weerhouden door de raadkamer) en ruimte (de territoriale bevoegdheid), zoals bepaald in
de opdracht van de onderzoeksrechter.
Herhaaldelijk stelt het Antwerpse hof in
zijn arrest dat het géén internationaal
strafgerecht is.
Over het democratische gehalte van de
Turkse staat spreekt het hof zich evenmin
uit. “Het Openbaar Ministerie (OM) vond
het duidelijk dat DHKP-C de agressor is en
de Turkse staat zich mag verdedigen tegen
deze gewelddadige agressor”, zegt het
arrest. “Dit uitgangspunt zonder meer
aanvaarden zou kunnen betekenen dat
het OM stelt dat verzet tegen de staat
nooit toegelaten is, zelfs als het gaat om
een staat die op grove wijze de mensenrechten miskent. Er zijn uiteraard genoeg
gevallen bekend waarin dergelijk verzet
op algemene bijval onthaald wordt en
niet alleen wordt goedgekeurd, maar zelfs
wordt toegejuicht en bewonderd.”
Voorts zegt het arrest dat “de sympathiserende houding van de beklaagden ten
overstaan van geweld niet impliceert dat
er noodzakelijkerwijze een band bestaat
tussen de in België vervolgde beklaagden
en de in het buitenland gepleegde misdrijven. Er kan niet anders dan vastgesteld
worden dat de ‘links’ waarnaar het OM
verwijst dikwijls weinig overtuigend om
niet te zeggen onbestaande zijn.”
De conclusie van het hof luidt: “De elementen van het dossier laten niet toe te
besluiten dat er enige betrokkenheid is
van één van de beklaagden bij feiten
gepleegd in het buitenland die op de ene
of andere wijze onder de bevoegdheid van
het hof vallen, noch dat de beklaagden op
welke wijze dan ook een band hebben met
deze feiten.” Ook van een reeks andere elementen van de bewijslast, die verband
houden met het vermeende bestaan van
een terroristische en criminele organisatie, blijft niet veel overeind.

● Geplande aanslagen
“Uit geen enkel objectief element van
het onderzoek is gebleken dat de beklaagden ooit de bedoeling gehad hebben aanslagen te plegen in Turkije”, aldus het

Groenen willen klimaatwijken importeren
FREIBURG ● Als het van Groen! afhangt,
komen er binnenkort ook in Vlaamse steden heuse klimaatwijken naar het voorbeeld van de Duitse stad Freiburg. Een
delegatie van Groen!-mandatarissen trok
dit weekend voor een tweedaagse studiereis naar Freiburg. In die stad wilde men
meer dan dertig jaar geleden een nieuwe
kerncentrale bouwen. Maar na lokaal protest kwam die centrale er niet en werd de
groene kaart getrokken. Een van de ecologische paradepaardjes in Freiburg is de
klimaatwijk Vauban. Die staat vol huizen
met zonnecellen, passiefhuizen en huizen die meer energie produceren dan ze
verbruiken. Maar Freiburg trekt ook al
decennia lang de kaart van duurzame
mobiliteit. Belangrijke delen van de stad
zijn autoluw of autovrij. Naast grote wandelzones heeft Freiburg ook meer dan
400 kilometer fietspaden. In de stad hebben amper vier op de tien gezinnen een
wagen.

arrest. “De stelling van het OM dat de
beklaagden aan de Belgische kust de
geweldplegingen in Turkije ‘zouden aansturen’ wordt door niets gestaafd. Uit
geen enkel objectief element van het
onderzoek is evenmin gebleken dat de
beklaagden ooit de bedoeling hebben
gehad aanslagen te plegen in België. Uit
de analyses door de politiediensten
omtrent de activiteiten van DHKP-C in
België, blijkt dat er bijzonder weinig activiteit was. De aanwezigheid van DHKP-C
in ons land is zeer beperkt gebleven en
van illegale of clandestiene activiteiten is
er amper sprake.”

● Afpersing
Het OM stelde dat Erdal en co om hun
beweging te financieren, zich schuldig
maakten aan afpersing en baseert zich
hiervoor op een anonieme brief, zogenaamd geschreven namens veertig tot
vijftig Turkse families in Antwerpen en
Hasselt die zich erover beklagen dat ze
worden lastiggevallen door DHKP-Cleden die met geweld geld eisen. Maar het
Antwerpse hof besloot met die brief geen
rekening te houden omdat het de informatie onbetrouwbaar vindt. In de brief
worden zes mogelijke daders met naam
genoemd. De toenmalige rijkswacht
slaagde erin vijf van de zes te identificeren. “Aan de hand van deze gegevens”,
stelt het arrest, “moet het toch mogelijk
geweest zijn om verder onderzoek naar
de waarachtigheid van de anonieme aantijgingen te verrichten. Er blijkt evenwel
totaal niets gebeurd te zijn.”

● Heroïnetransporten
Het OM zag een link tussen beklaagde
Musa Asoglu en een heroïnesmokkel vanuit Turkije door de Nederlandse firma De
Lange Weg. De link is dat Asoglu woonde
op een adres waar een gedeelte van de
boekhouding van deze firma werd aangetroffen en dat een cd-rom met boodschappen over deze drugshandel is
gevonden in het appartement in KnokkeHeist waar de DHKP-C’ers werden aangehouden. “De verwijzing naar het aantreffen van de boekhouding zou hooguit als
een begin van een aanwijzing kunnen
worden beschouwd”, stelt het arrest.
“Waar het OM volledig aan voorbijgaat, is
dat de heroïnetransporten buiten de
geïncrimineerde periode vallen.” Het

zogezegde verband tussen Asoglu en de
Nederlandse drugszaak noemt het hof “al
te ver gezocht”.

● Opleidingskampen
In april vorig jaar haalde federaal procureur Delmulle alle media met het alarmerende bericht dat er terroristische trainingskampen in België bestaan. Het
blijkt volgens het arrest te gaan om jongerenkampen van de DHKP-C in Stavelot,
Spa en Antwerpen en een grote bijeenkomst in Genk, waar zesduizend mensen
aanwezig waren. “Deze jongerenkampen
en een grote publieke bijeenkomst kunnen niet gelden als aanwijzingen van het
vormen van een vereniging van misdadigers”, stelt het arrest. “Het ligt voor de
hand dat de activiteiten van een dergelijke vereniging van misdadigers in het
geheim en clandestien gebeuren en in
tegenspraak zijn met publieke massabijeenkomsten.”

● Opeising van een

terreuraanslag

Beklaagde Bahar Kimyongur gaf in 2004
een interview aan RTL over een mislukte
bomaanslag in Istanbul. “Het interview
kan niet beschouwd worden als een

HET ARREST:

De aanwezigheid
van DHKP-C in
ons land is zeer
beperkt gebleven
en van illegale
of clandestiene
activiteiten is
er amper sprake
opeising van wat dan ook”, stelt het
arrest. “Uit de verklaring van Kimyongur
ter zitting blijkt dat het interview gebeurde in voor hem bijzonder emotionele
omstandigheden na een langdurige hongerstaking en nadat hij de gewelddadige
dood van een goede vriend had vernomen.”
FOTO’S BELGA

Het arrest van het Antwerpse hof van beroep over de
DHKP-C-militanten laat geen spaander heel van de
aantijgingen van openbare aanklager en federaal procureur
Johan Delmulle. Het onbegrijpelijke is niet zozeer dat de
linkse Turkse extremisten deze keer zijn vrijgesproken voor
terrorisme, maar wel dat ze voordien tot twee keer toe wél
werden veroordeeld voor beschuldigingen die bij nader
inzien onmogelijk hard kunnen worden gemaakt.

● Contacten met PVDA
Het OM voerde aan dat er documenten
in beslag zijn genomen waaruit blijkt dat
er in België contacten bestonden met
de extreem linkse PVDA, onder andere
briefwisseling van meester Jan Fermon, de
advocaat van Asoglu. Het hof is niet onder
de indruk: “De contacten met de PVDA zijn
uiteraard niet abnormaal te noemen,
omdat zowel DHKP-C als de PVDA zich
politiek als uiterst links profileren. Deze
contacten kunnen bezwaarlijk worden
weerhouden als aanwijzing dat de
beklaagden in België een vereniging van
misdadigers gevormd zouden hebben.”

■ Musa Asoglu (boven) met zijn advocaat tijdens de laatste zitting van het
proces. Bahar Kimyongur (onder) kust zijn zus na de vrijspraak voor terrorisme.
● Bedreiging van magistraten
Eind 2006 haalde federaal procureur
Johan Delmulle de voorpagina’s van alle
kranten met het bericht dat hij met de
dood werd bedreigd door DHKP-C. Ook
deze verdachtmaking verwijst het hof
naar het rijk der fabelen: “Het hof stelt
vast dat de stukken waarnaar het OM ver-

Brussels minister Cerexhe wil alcohol
verbieden onder zestien jaar
BRUSSEL ● De Brusselse minister
voor Volksgezondheid Benoit
Cerexhe (cdH) pleit voor een
verbod op de verkoop van wijn,
bier en alcopops aan tieners
onder de zestien. ‘De Belgische
regels zijn bij de meest lakse in
Europa’, vindt hij.
België is een van de weinige landen in
Europa waar jongeren vrij bier en wijn kunnen kopen, een situatie die gezien het grote
alcoholverbruik geen genade vindt in de
ogen van Cerexhe. De minister pleit dan ook
voor een totaalverbod op de verkoop van
alcohol aan jongeren onder de zestien.
“Wijn, bier en alcoholpops zijn vrij te koop,
terwijl uit studies blijkt dat veel jongeren
alcohol drinken”, zegt Cerexhe.
Naast een verkoopsverbod pleit Cerexhe
voor een reeks andere maatregelen die het

alcoholverbruik bij jongeren moeten indijken. “Ik stel voor dat winkeliers alcoholische dranken duidelijk scheiden van andere, door ze in aparte koelkasten te plaatsen.”
Hij neemt in zijn strijd tegen de overmatige
alcoholconsumptie ook een voorbeeld aan
de kruistocht tegen tabak. Daarom vraagt
hij duidelijke boodschappen op drankverpakkingen die wijzen op de gevaren van
alcoholmisbruik, om consumenten zo aan
te manen om maat te houden.
Ook wat de alcoholpops betreft, is onze
wetgeving te laks, vindt Cerexhe. Die drankjes, frisdranken met alcohol, zeg maar, worden belast als sterke drank, maar zijn tegelijk wel gewoon te koop voor jongeren. “Ook
voor die dranken moet er dus een verkoopsverbod komen”, zegt de minister.
Cerexhe wil zijn plannen voorleggen op
de interministeriële conferentie die federaal minister voor Volksgezondheid

Laurette Onkelinx (PS) binnenkort bijeenroept over de problematiek. Onkelinx heeft
al eerder een plan aangekondigd om alcoholverslaving aan te pakken, en pleegt daarover op 10 maart overleg met de andere
regeringen van het land. Maar een verbod
op de verkoop van alcohol aan jongeren zit
er niet meteen aan te komen, al was het
maar omdat zo’n beslissing niet tot het
takenpakket van de interim-regering
behoort. “Net zoals in de discussie over een
algemeen rookverbod in cafés is daarvoor
breed overleg met de sector nodig”, zegt
Onkelinx’ woordvoerster.
Ook Vlaams minister voor Welzijn Steven
Vanackere wacht op het overleg met
Onkelinx. Hij kondigt aan dat de Vlaamse
regering in de lente een plan lanceert om
het misbruik van tabak, alcohol en drugs
in te dijken, maar wil nog geen details
kwijt. (GOV)

wijst geenszins bedreigingen aan het
adres van de magistratuur inhouden. Het
gaat om perscommuniqués, die ook naar
de rijkswacht werden gefaxt, waarin in
scherpe bewoordingen de houding van
de Belgische justitie en van het OM wordt
veroordeeld. Als ‘bedreigingen’ kunnen
deze stukken evenwel niet geïnterpreteerd worden.”

Oostenrijkse
burgemeester vergiftigd
met Mon Chéri
WENEN ● De burgemeester van het
Oostenrijkse Spitz-an-der-Donau is in een
kunstmatig coma gebracht nadat hij
zaterdag een vergiftigde bonbon had
gegeten. De Mon Chéri zat volgens
Oostenrijkse media vol net strychnine,
een pesticide dat tegen muizen en ratten
wordt ingezet.
De chocoladebonbon, normaal gezien
gevuld met kersenlikeur, zou met een
kaart als een geschenk zijn achtergelaten
op de wagen van de burgemeester. De
tekst op de kaart was: “Ik wil je iets
belangrijks zeggen. Je bent voor mij heel
bijzonder.”
De politie heeft nog geen idee over de
achtergrond van het incident. De burgervader is in stabiele toestand, maakten
zijn artsen zondagmiddag bekend.
(BELGA)

