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Deonthullingdieonsgisterenwerdbevestigddoor
tweeafzonderlijke veiligheidsbronnen is nietmin.
Binnen dit en enkeleweken staat er een aanslag in
België op stapel — vermoedelijk gericht tegen het
Brusselse justitiepaleis. Dat is wat de speurders
hoordenineenafgeluisterdtelefoongesprektussen

Houssien Elouassaki en één van zijn broers. Voor
dat complot zouden er wapens en explosieven
vanuit het buitenland aangevoerd worden via het
Brusselsemisdaadmilieu. Of die al in ons land zijn
geraakt, wil niemand kwijt. Ook op de vraag of de
uitvoerders van de terreur al bekend zijn, blijft het
overal stil. Eén mogelijkheid is dat Houssien daar
zelf voor terugkeert uit Syrië, maar hij zou ook
kunnenproberenomterroristenteronselenonder

de ruime aanhang die hij destijds bij
Shariah4Belgium achter zich kreeg.
Opvallend is dat zijn Facebookprofiel re-
centwerdgewist,netalsdatvansommige
vrienden—alsofhuncontactennietmeer
zichtbaarmogenzijn.

Broers
Houssien Elouassaki is één van de
beruchtste leden van het ontbonden
Shariah4Belgium. Hij vertrok in
februari naar Syrië en verblijft volgens
de laatste informatie nog altijd. Ook
zijn jongere broer Hakim ging er
vechtenaandezijdevaneenradicale
moslimmilitie, maar keerde zwaar-
gewond terug naar huis. Hij werd
vorigemaand tijdens de grootscheepse actie tegen
Syriëstrijders in de boeien geslagen, net als zijn
oudste broer Abdelouafi. Die zou de strijders van
geld en materiële hulp hebben voorzien, maar is
ondertussen weer vrij. Het telefoontje over de
aanslag dateert van na Abdelouafi’s vrijlating op
8mei. HetwasblijkbaarmethemdatHoussienover
zijn terreurplannen sprak. De familie Elouassaki,
dieuithetMarokkaanseNadorstamt,staatsowieso
alsgewelddadigbekend. ZoschopteensloegHakim
als zestienjarige al drie politieagenten het
ziekenhuis in, terwijl Abdelouafi eerder dit jaar

nogei zonaeen journalistevanonzeredactie te lijf
is gegaan.

Tikkende tijdbom
Terrorismespecialisten waarschuwen al maanden
voor het gevaar dat de uitgeweken Syriëstrijders
voor hun thuislanden vormen. Door hun verblijf
aanhet frontgerakenzegewoonaanhetdodenvan
mensen, leren ze met wapens omgaan en worden
hundenkbeeldenernogradicalerop. Waardoorze
na hun terugkeer tikkende tijdbommen zijn.
Terwijl ze misschien zijn vertrokken met goede

bedoelingen en alleen wilden strijden tegen een
wrededespoot, riskerenzebijhunthuiskomstheel
het niet-islamitische westen als hun vijand te
beschouwen — met alle gevaren vandien. Precies
daaromsteldedeDuitseministervanBinnenlandse
Zakendezeweeknog voor omde terugkeer vande
Syriëstrijders minstens tijdelijk tegen te gaan. Dat
ligt juridischmoeilijk omdat demeesten Europese
staatsburgers zijn. Maar Hans-Peter Friedrich wil
volgende maand op een EU-top bepleiten om hen
toch een twee jaar durend inreisverbod op te
leggen.

DOOR ZIJN VERBLIJF
AAN HET FRONT ZOU HIJ
GEWOON GERAKEN AAN
HET DODEN VAN MENSEN,
LEREN OMGAAN MET WAPENS
EN NÓG RADICALER WORDEN

«Binnen enkele
weken blazen we
justitiepaleis op»

TERREURPLAN ONTDEKT DOOR TELEFOONTAP BIJ VLAAMSE SYRIËSTRIJDER
De grootste vrees in het dossier van

de Syriëstrijders lijkt waarheid te

worden: dat een door de oorlog

gehardemoslimfanaat ook geweld

begaat in België zelf. Uit een recent

telefoontje tussen de in Syrië

vechtende Houssien

Elouassaki en één van

zijn Vilvoordse broers,

blijkt dat hij op een

aanslag broedt tegen

het Brusselse justitie-

paleis. Daar zouden al

wapens en explosieven

voor worden gezocht

via het zware

misdaadmilieu.

Deuitgeweken
SyriëstrijderHoussien
Elouassaki uit Vilvoorde
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Defensie is ernietover te
sprekendatMicrosoft en
Google luchtbeeldenvande
luchtmachtbasis vanKleine
Brogelniet censureert. «Als er
ooit eenaanslaggebeurtdie
kanwordengelinktaande
gedetailleerde infodieze
aanbieden, stellenwehen
meeverantwoordelijk», zegt
woordvoerster IngridBaeck.

Volgensbomspottersdieprotes-
teren tegen mogelijke kern-
koppen in de Limburgse basis,
zijndebeeldenop ‘GoogleEarth’
enMicrosoft-tegenhanger ‘Bing
Maps’nogmaareenseenbewijs
datdebommenwegmoetenom
deveiligheidtegaranderen.«Het
ideevaneenaanslagof eendief-
stalopdeluchtmachtbasis, isze-

ker niet ondenkbeeldig», zegt
Roel Stynen van de Vredesactie.
«De terrorist Nisar Trabelsi gaf
jarengeledenaltoedathijhetop
de kernbommen had gemunt.
Wiemet foute gedachten rond-
loopt, kannu zeker z’n voordeel

doenmetzulke luchtbeelden.»
Net als deVSenNederland, stelt
ook het Belgische leger vast dat
tegen de websites weinig te
beginnen valt. «We hebben
Google en Bing met een aan-
getekende brief op de hoogte
gebracht vanhet feit datwehen
aansprakelijk stellen als er in
Peer een misdrijf gebeurt dat
aan het gebruik van door hen
aangeboden kaartinformatie
kan worden gelinkt», zegt
woordvoerster IngridBaeck. «Er
is ook een overeenkomst met
Microsoft dat ze het beeld-
materiaal van de militaire
domeinen slechtsmogenpubli-
cerenmeteenbegrensdebeeld-
scherpte.» Van die beperking
valt online vooralsnog niets te
merken. (SSB)

Defensie machteloos tegen
scherpe luchtbeelden Kleine Brogel

JEJOEN

VERWACHT

TWEELING
Syriëstrijder Jejoen Bontinck
verwacht een tweeling. De
18-jarigeAntwerpenaartrouwde
voordemoskeemeteenmoslima
vlakvoorhijnaarSyrië trokenliet
zijn zwangere vrouw achter om
tegen het regime van Bashar-al-
Assad te gaan vechten. Groot-
vader in spe Dimitri Bontinck
bevestigtdatdezwangerschapal
5maanden ver is. «Ik heb het feit
dat Jejoen ophet punt staat twee
maal vader te worden zelfs als
argumentgebruiktomhemterug
mee te krijgen naar België. Maar
mijn emotionele argumenten
werden niet gehoord door de ex-
tremistische groepering waarbij
Jejoen zich heeft aangesloten.»
Volgens ‘LaDernièreHeure’heeft
de vrouw al kinderen uit een
vorige relatie. Hun vader is twee
maal zooudals Jejoen. (IVDE)
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