
 

Het enigma Belliraj 

� maandag 01 maart 2010  

BRUSSEL - Beliraj ontkent vandaag wat hij eerder bekende.  

Abdelkader Belliraj, een Brusselse Marokkaan die al enkele jaren met zijn gezin in Evergem woonde, 
werd in januari 2008 in Marokko opgepakt. Tijdens zijn eerste ondervragingen legde hij een 
onwaarschijnlijke reeks bekentenissen af. 
 
Zo vertelde hij hoe hij in augustus 2001 naar Afghanistan reisde en daar Osama bin Laden in 
hoogsteigen persoon ontmoette. Die zou hem gevraagd hebben om in ons land mensen te rekruteren 
die verstand hadden van biologie en chemie om voor Al-Qaeda biologische en chemische wapens te 
maken. 
 
Hij vertelde ook dat Al-Qaeda van plan was aanslagen te plegen in Duitsland en Turkije, en daarvoor 
onder meer op zijn logistieke steun rekende. Belliraj zei ook dat hij een tipgever was van de 
Staatsveiligheid. 
 
Toen dat in de Belgische pers uitlekte, weigerde de Staatsveiligheid dat te bevestigen of te 
ontkennen. Officieuze bronnen bevestigden echter dat hij wel degelijk voor de Staatsveiligheid 
werkte.  
 
Daarnaast bekende Belliraj ook bijzonder gedetailleerd hoe hij eind jaren tachtig, begin jaren 
negentig samen met zijn kleine terroristische cel in Brussel in opdracht van de Palestijnse terrorist 
Aboe Nidal zes politieke moorden pleegde.  
 
De belangrijkste moorden die Belliraj bekende, waren die op de imam van de Brusselse Grote 
Moskee, Abdullah Al Ahdal, en zijn vicedirecteur Salem Bahri, en de moord op de joodse dokter 
Joseph Wybran, de voorzitter van het Belgische Coördinatiecomité van Joodse Organisaties, op 3 
oktober 1989.  
 
Belliraj bekende ook nog twee moorden op een Brusselse homoseksueel en een kruidenier bij het 
Zuidstation. ‘Hij heeft over die moorden zoveel details gegeven in Marokko dat het onmogelijk is dat 
hij er niet bij betrokken was', zegt Michele Hirsch, de advocate van de familie Wybran, daarover.  
 
Na de bekentenissen van Belliraj over de moorden en zijn al dan niet vermeende terroristische 
activiteiten werd ook in ons land een onderzoek geopend. Het Belgische onderzoek naar de moorden 
loopt nog volop. Het spitst zich voornamelijk toe op de vermoedelijke medeplichtigen van Belliraj. 
Tot nog toe is geen van hen in verdenking gebracht of aangehouden in de zaak. 
 
Officieuze gerechtelijke bronnen bevestigden dat de speurders weldra naar Marokko afreizen om er 
Belliraj te ondervragen. 
 
Het proces in beroep tegen Belliraj begint woensdag.  
 

(me) 
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