
Aansifte / klacht teeen Erdogan

Burgerliike partiistelline - verklaring benadeelde partii

aan de Procureur des Konings te Brussel

Quatre Brasstraat - Vierarmenstraat 2

1000 Brussel

Geachte heer Procureur,

Op 22 maart 2016 werden Brussel en Zaventem getroffen door islamitische terreuraanslagen waarbij door moslims

in naam van Allah, op basis van de voorschriften in de Koran, in navolging van het leven van de zogenaamde

'profeet' Mohammed, 32 vooral Europese mensen werden vermoord.

Op 22 maart 2017 werd Londen getroffen door een islamitische terrduraanslag waarbij door moslims 4 vooral

Europese mensen werden vermoord.

Op 22 maart 2017 werd door de islamitische en Turkse dictator Erdogan de volgende bedreiging uitgesproken aan

het adres van alle Europeanen, dus ook alle personen met Belgische nationaliteit:

"De hele wereld volgt van dichtbij wat er hier gebeurt. Als jullie voortdoen met zich op deze manier te

gedragen, zal morgen geen enkele Europeaan nergens ter wereld nog veilig op straat kunnen wandelen".

(Erdogan, Ankara, 22 maartàOLT|

ln de huidige context, waarbij wereldwijd Europeanen worden vermoord door soennitische islamitische

terroristen, en gelet op de door Erdogan gekozen datum van22 maart 2077, is de uitspraak door de Turkse

soennitische dictator Erdogan ongetwijfeld ook een dreigement aan alle personen van Belgische

nationaliteit. Belgen zijnzo slachtoffer van het door Erdogan gepleegde haatmisdrijl en het Belgische

gerecht is bevoegd.

De door dictator Erdogan aldus op 22 maart 2017 gepleegde misdrijven zijn al zeker:

- aanzetten tot haat op basis van nationaliteit, herkomst, afstamming; aanzetten tot geweld op

basis van nationaliteit, herkomst, afstamming; aanzetten tot discriminatie op basis van

nationaliteit, herkomst, afstamming; het uiten van bedreigingen; aanzetten tot, oproepen tot,
deelnemen aan de voorbereiding van terroristische misdrijven tegen Europeanen; aanzetten tot,
oproepen tot, deelnemen aan de voorbereiding van genocide en misdaden tegen de mensheid.

lk verzoek u een onderzoek te openen en de Turkse dictator Erdogan voor de Belgische rechtbank te

brengen om verantwoording af te leggen voor zijn misdaden.

Als persoon met Belgische nationaliteit en van Europese afkomst meld ik mij als benadeelde partij, en eis ik

voorlopig al zeker een morele schadevergoeding van l- euro provisioneel.

Gelieve mij op de hoogte te houden van het gevolg dat u aan mijn klacht geeft.

Hoogachtend,
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