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Persmededeling 

 
Aanklacht tegen 4 vermoedelijke Turkse agenten en de betrokkenheid van Turkse instanties 

 

Op 11 maart 2022 worden 4 personen vervolgd voor deelname aan een vereniging van misdadigers 
en aan de activiteiten van een terroristische groep. De zaak wordt behandeld door de 23ste 
correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.  

De zaak is uitzonderlijk. De 4 beklaagden behoren tot een groep die een moordaanslag in België 
plande tegen 2 Koerdische prominenten, Remzi Kartal, de covoorzitter van Kongra-Gel en Zubeyir 
Aydar. 

Het ging aan het rollen begin 2017. Een Koerdische bouwvakker werd aangesproken door zijn Turkse 
werkgever met de vraag of hij zich toegang kon verschaffen tot Koerdische prominenten, in het 
bijzonder Aydar en Kartal. Uiteraard zou hij beloond worden voor die medewerking.   

Wanneer de bouwvakker toehapt wordt hij door zijn werkgever in contact gebracht met een 
schoonbroer die oud veiligheidsagent is van de Turkse ambassade in Parijs en ex-politieman binnen 
de politieke afdeling van de politie van Istanbul. De man wordt door zijn familie beschreven als “een 
Koerdenjager” en is gekend onder de bijnaam “de kolonel”. Het wordt heel snel duidelijk dat het 
echte plan is om een moordaanslag te plegen, in België, op Aydar en Kartal.  

Even later verschijnt ook een tweede persoon op het toneel die de operationele leiding van de zaak 
op zich zal nemen. Deze laatste is een Turk die gevestigd is in Reims.  

Nadat Aydar en Kartal lucht hebben gekregen van de plannen en zich burgerlijke partij hebben gesteld 
in de handen van een Belgische onderzoeksrechter, volgen de politiediensten het doen en laten van 
de groep. De Kolonel, de man uit Reims en de Koerdische bouwvakker worden geobserveerd wanneer 
ze verkenningsritten uitvoeren in de omgeving van de kantoren van het Koerdisch Nationaal Congres 
(KNK) te Brussel waar Aydar en Kartal verblijven. Bij een controle van hun voertuig, uitgevoerd onder 
het mom van een verkeerscontrole, haalt de Kolonel een dienstkaart van de Turkse politie boven om 
indruk te maken op “zijn plaatselijke collega’s”. 

Tijdens getapte gesprekken wordt het trouwens heel duidelijk dat de groep een terroristische aanslag 
voorbereidt. De Koerdische bouwvakker en de man uit Reims bespreken hoe men het gebouw van de 
KNK in Brussel kan binnendringen om “het werk” uit te voeren. Maar de Koerdische bouwvakker is 
ongerust over de manier waarop hij zal ontsnappen. Wanneer de man uit Reims daar geen duidelijk 
antwoord op kan geven verwijt de Koerdische bouwvakker dat hem gevraagd wordt “een bloedbad 
aan te richten” zonder dat er ook maar een werkbaar plan op tafel ligt om te ontkomen na de aanslag.  
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Omdat zowel de Kolonel als de man uit Reims banden hebben met Frankrijk werd ook daar, op vraag 
van de Belgische gerechtelijke autoriteiten, een onderzoek gevoerd. Dat onderzoek leverde zeer 
interessante resultaten op. De 2 die aan de touwtjes trokken in de geplande aanslag in België maken 
in Frankrijk deel uit van een groep van een 5-tal personen. Het onderzoek brengt aan het licht dat die 
groep niet alleen inlichtingen inzamelt over opposanten maar ook erg nauwe contacten onderhoudt 
met de Turkse ambassade en zelfs rechtsreeks met de naaste omgeving van President Erdogan in 
Ankara. Wanneer Erdogan in 2018 naar Parijs komt is het deze groep die belast is met de opvang van 
2 leden van de Turkse Nationale Veiligheidsraad. Een van hen is Adnan Tanriverdi, een gepensioneerd 
generaal van het leger die zich intussen gerecycleerd heeft als hoofd van Sadat, een erg omstreden 
private militaire vennootschap naar het model van het Amerikaanse Blackwaters of het Russische 
Wagner. De Kolonel, de man uit Reims en nog een ander lid van de groep in Frankrijk worden 
trouwens in deze periode ontvangen op het Presidentieel paleis in Ankara en gaan er op de foto met 
een ander lid van de Nationale Veiligheidsraad, Seyit Sertçelik, gespecialiseerd in de ontkenning van 
de genocide op de Armeniërs en actief in de door Turkije bezette gebieden in Syrië.   

Ondanks overweldigende aanwijzingen dat het hier weldegelijk gaat om een vanuit Ankara gestuurd 
plan om een terroristische aanslag in België voor te bereiden, neemt de Belgische procureur het 
standpunt in dat er onvoldoende bewijs is.  

Nochtans ligt dit complot helemaal in de lijn van decennia van geheime Turkse operaties in Europa 
om opposanten uit te schakelen, te bespieden en te intimideren.  

 

Op de persconferentie van 1 maart e.k. zullen getuigen uit verschillende Europese landen hierover 
verslag uitbrengen en zal een goed gedocumenteerd rapport worden gepresenteerd dat werd 
opgesteld door een journalist i.s.m. het KNK met voorbeelden van activiteiten van Turkse agenten in 
Europa.   

 
De volgende sprekers zullen aanwezig zijn op de persconferentie: 

 Jan Fermon, Belgisch advocaat; hij verdedigt Aydar en Kartal in de Belgische zaak. Hij 
verschaft informatie en beantwoordt vragen m.b.t. de strafprocedure.   

 Antoine Comte, Frans advocaat; hij getuigt over soortgelijke incidenten in Frankrijk en was 
heel nauw betrokken bij de rechtszaak over de moorden op 3 Koerdische vrouwen in Parijs 
(2013).   

 Hayko Bağdat en Erk Acarer; Turkse journalisten woonachtig in Duistland. Beiden hebben in 
de afgelopen jaren deze zaak van nabij opgevolgd.  

 Zubeyir Aydar en Remzi Kartal; de 2 prominente Koerdische personen die werden bedreigd. 
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