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Ook in België is er beraad over mogelijk terreurproces tegen Al-Baghdadi
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Slachtoffers vragen
berechtiging IS-leider

BIJ DE INDIANEN DIE
HET AMAZONEWOUD
PROBEREN TE REDDEN

‘De indringers
komen steeds
dichterbij’
zeno.
Premier Edouard Philippe (m. l.) en burgemeester van Parijs Anne Hidalgo (m. r.) tijdens een herdenkingsmars op 13 november vorig jaar. © AFP

DE VRAAG VAN
ÉÉN – OF TIEN –
MILJOEN
Zijn die CEO’s hun
geld echt waard?

Vijf advocaten van slachtoffers van de aanslag in Parijs hebben een brief bezorgd aan
de onderzoeksrechters met de vraag om ISleider Abou Bakr al-Baghdadi te berechten
op het terreurproces, als medeplichtige of
opdrachtgever. ‘Goed idee’, zeggen de
slachtoffers van 22 maart, die zich nu
beraden met hun advocaten.

zeno.
BRUNO STRUYS

BEDGEHEIMEN
VAN ÉCHTE
CALLBOYS
‘Vrouwen zijn braver
dan je denkt’

Op het eerste gezicht lijkt het logisch: berecht niet
enkel de uitvoerders van de aanslagen, maar ook
hun grote baas. Toch is net dat wat de advocaten
van de slachtoffers van de aanslag in Parijs op 13
november 2015 nu vragen. De aanslag in concertzaal Bataclan, aan het Stade de France en op verschillende terrasjes kostte toen het leven aan 131
mensen.
Volgens de Franse radiozender France Inter
doen de advocaten in een brief aan de onderzoeksrechters hun beklag, omdat er geen aanhoudingsbevel is tegen de leider van terreurgroep IS. Ze willen dat Abou Bakr al-Baghdadi berecht wordt op
het proces dat in 2021 zou plaatsvinden, omdat de
zelfverklaarde kalief op zijn minst medeplichtig is.
Mogelijk is hij zelfs de opdrachtgever van de
aanslag, want er zijn bronnen die stellen dat hij in
2014, in de begindagen van IS, in Syrië een ontmoeting had met de Belg Abdelhamid Abaaoud,
waarop de datum van 13 november werd vastgelegd. Abaaoud zou de leider zijn van het commando dat op die dag toesloeg in Parijs.
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COMEDIAN JENS
DENDONCKER

‘Niet alles hoeft
altijd cool en
great te zijn’
dm.magazine

caten of het realistisch en zinvol is”, zegt Jamila
“Dus, voor een groot aantal families van slachtAdda van Life4Brussels.
offers is het misplaatst dat hij (Al-Baghdadi) niet
Ook als het gerecht beslist om Al-Baghdadi te
als beklaagde voorkomt in het dossier dat bijna afberechten, is de kans klein dat hij effectief in de
gerond is”, zegt advocaat Aude Rimailho, een van
beklaagdenbank zal zitten tijdens de terreurprode ondertekenaars van de brief.
cessen. De leider van IS leeft al jaren ondergedoOok het onderzoek naar de aanslagen op 22
ken. In april gaf hij nog een teken van leven via
maart 2016 in Brussel en Zaventem is afgerond.
een video. In augustus verspreidde Amaq, het
Het is de kamer van inbeschuldigingstelling (KI)
persbureau van IS, dan weer het bericht dat Aldie uiteindelijk moet beslissen welke verdachten
Baghdadi een opvolger had aangeduid, een zekere
terecht zullen moeten staan voor het hof van asAbdullah Qardash. Volgens de
sisen. Voorlopig is Al-Baghdadi
Iraakse overheid zou Alook bij ons niet in beschuldiging
Baghdadi
ernstig gewond zijn,
gesteld, maar Philippe Vanden‘Strafrechtelijk is
maar het is onduidelijk waar hij
berghe, een van de overlevers
het Franse idee
zich bevindt. Het zou echter niet
van de aanslag, vindt de demarche van de Franse advocaten helemaal coherent de eerste keer zijn dat een terrorist in ons land wordt berecht
“een goed idee”. “We weten dat
en even goed
in afwezigheid, want heel wat
de aanslagen in Brussel en Parijs
voor een stuk door dezelfde termogelijk in België’ Syrië-gangers zijn bij verstek veroordeeld.
reurcel zijn voorbereid. PersoNATHALIE COLETTE-BASECQZ
“Strafrechtelijk is het Franse
nen als Abrini en Abdeslam
ADVOCAAT LIFE4BRUSSELS
idee helemaal coherent en even
staan daarom op beide procesgoed mogelijk in België”, zegt Nasen terecht. Als slachtoffer wil
thalie Colette-Basecqz, die als advocaat optreedt
ik zo veel mogelijk antwoorden, en als blijkt dat
voor Life4Brussels, maar ook hoogleraar strafrecht
de verantwoordelijkheid voor de aanslag tot aan
is aan de Universiteit van Namen. “Onder impuls
de chef van IS gaat, dan moeten we dat weten.”
van Europa is in 2013 ons strafrecht uitgebreid
Ook Life4Brussels, een vereniging die 193 slachtwaardoor ook het aanzetten tot terrorisme strafoffers vertegenwoordigt, denkt dat de meeste
baar is. Maar als blijkt dat er een directe link is met
slachtoffers dit gaan willen, omdat het proces een
de daders, is hij niet enkel medeplichtig, maar ook
kans is om de werking van de terreurgroep bloot
coauteur. We gaan spoedig overleggen met de
te leggen en omdat ze uit zijn op berechtiging.
slachtoffers of we het voorbeeld van onze Franse
“Maar we willen de slachtoffers ook geen valse
confraters volgen.”
hoop geven, dus we moeten kijken met onze advo-

Tabaksgigant BAT licht Belgisch
personeel in over grote ontslagronde
British American Tobacco
(BAT) licht vandaag het
personeel in België en
Luxemburg in over het plan
van het bedrijf om wereldwijd 2.300 banen te
schrappen.
Om 11 uur vindt in Groot-Bijgaarden een personeelsvergadering
plaats, om 14 uur is het bijzondere ondernemingsraad.
“British American Tobacco
BeLux bevestigt dat het hoofdkantoor van British American
Tobacco P.L.C. een programma
heeft aangekondigd waarmee
het een eﬃciënter, wendbaarder
en doelgericht BAT wil creëren”,
klinkt het in een persbericht. “De

ambitie is om tegen 2023-24 een
omzet van 5,6 miljard euro te halen in deze nieuwe producten.”
Het programma zal het globaal personeelsbestand met
2.300 jobs doen krimpen, vooral
op managementniveau, en zal
grotendeels uitgevoerd zijn tegen
januari 2020. “Het grootste aantal jobs verdwijnt op het niveau
van het hoofdkantoor in Londen”, zegt Government Affairsmanager Filip Buntinx.
Filip Buntinx
(BAT): ‘Het
grootste aantal
jobs verdwijnt
in het hoofdkantoor
in Londen’

Bij BAT in België werken een
honderdtal voltijdse equivalenten, zegt Buntinx. Zij werken op
de site in Groot-Bijgaarden, waar
de activiteiten voor België en
Luxemburg worden aangestuurd. Daarbij zitten niet de
werknemers van de site van Molenbeek, die gaat sluiten.
Volgens Filip Lemberechts
van de liberale vakbond (ACLVB)
is momenteel niet in te schatten
wat de impact op Groot-Bijgaarden zal zijn. “We hebben onlangs
de sluiting van de site in Molenbeek gezien, het zou heel jammer zijn mocht ook het zusterbedrijf in Groot-Bijgaarden
getroffen worden door een collectief ontslag.” (BELGA)

90.000

Negentigduizend Belgen zeggen
neen tegen landbouwdieren in
kooien. Ze tekenden daarvoor
een petitie van een Europees
burgerinitiatief. In heel Europa
onderschreven 1,5 miljoen mensen de eis. Het Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ protesteert tegen het feit dat er elk jaar
nog altijd 370 miljoen dieren in
kooien worden grootgebracht in
de Europese veehouderij. In België gaat het om 4,15 miljoen dieren. Zo wordt 39 procent van de
leghennen, 3,7 miljoen kippen in
totaal, nog steeds in verrijkte
kooien gehouden. Dat zorgt voor
dwangneurotisch gedrag. (BCL)

