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De schadevergoeding aan de terrorist Nizar Trabelsi.
Op 5 maart 2015 stelde ik u in plenaire vergadering een vraag (nr. P0328) over de
schadevergoeding waartoe de Belgische Staat was veroordeeld aan de terrorist Nizar
Trabelsi.
Ik maakte u er opmerkzaam op dat deze persoon nog heel wat schulden open zou hebben
staan ten aanzien van de Belgische Staat en dat dit mogelijkheden zou openen om deze
schadevergoeding aan een terrorist niet te betalen. U zou dit onderzoeken.
1. Wat zijn uw bevindingen dienaangaande?
2. Worden er eventueel nog andere elementen ingeroepen om deze schadevergoeding
niet te betalen aan deze terrorist en zo ja, welke?

ANTWOORD
Met haar arrest van 4 september 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens de Belgische Staat veroordeeld om aan de verzoeker 90.000 euro te
betalen (60.000 euro als morele schadevergoeding en 30.000 als vergoeding voor
de onkosten).
Het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring heeft de
schuldvorderingen van de Belgische Staat lastens de heer Trabelsi onderzocht om
deze te verhalen op de schadevergoeding. Daaruit zijn een aantal beslagprocedures
voortgekomen die werden ingewilligd. Na aftrek hiervan diende een totaalbedrag
van 78.791,52 euro evenals de interest te worden overgeschreven op de
derdenrekening van de advocaat van verzoeker.

De minister,
REPONSE
Par son arrêt du 4 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme a
condamné l’Etat belge à payer au requérant 90.000 euros (60.000 euros à titre de
dommage moral et 30.000 à titre de frais et dépens).
L’Office central des saisies et des confiscations a examiné les créances de l’Etat
belge envers Monsieur Trabelsi afin de les répercuter sur le dédommagement. Il en
a résulté des procédures de saisies dont l’issue a été positive. Après déduction, un
montant total de 78.791,52 euros ainsi que des intérêts devaient être versés sur le
compte tiers de l’avocat du requérant.

Le ministre,

Koen GEENS.
Annexe(s): Non
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