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VLAARDINGEN - Een 25-jarige Vlaardinger verdiepte zich in het gebruik van drones met explosieven voor een
terreuraanslag. De zaak van Abdulkadir Ü., verdacht van lidmaatschap van Al-Qaeda, is het eerste geval
waarbij een Nederlandse jihadist in beeld is vanwege het beoogde gebruik van drones als terreurwapen. De
nationaal terreurbestrijder NCTV waarschuwde in april 2017 al voor het gebruik van dit middel door
terroristen.

Aanleiding voor de zorg van de terreurbestrijder was het groeiende ’innovatieve vermogen’ van Islamitische Staat.

De NCTV signaleerde dat IS-mediakanalen het gebruik van bomdrones verheerlijkten en dat die in Syrië en Irak al
met succes waren toegepast. In april van dit jaar waarschuwde drone-expert en onderzoeker Kay Wackwitz tijdens
een congres in de RAI ook voor het gevaar. „De westerse samenleving is nu vrij weerloos tegen een vijandige droneaanval, bijvoorbeeld met explosieven of voor spionage”, zei Wackwitz tegen De Telegraaf.
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Technische achtergrond
Dat de Vlaardinger zich online verdiepte in drones is verontrustend omdat hij een technische achtergrond heeft.
Hij studeert aan de Technische Universiteit Delft. Dat zegt zijn advocate Kate Lans tegen Crimesite. Volgens haar
lijdt Ü aan autisme en is hij ’gelovig, maar niet geradicaliseerd’ en zijn er bij hem geen wapens of explosieven
gevonden. Lans wil op verzoek van haar cliënt niets over de zaak kwijt aan De Telegraaf.
De man werd met de jaarwisseling opgepakt door de Dienst Speciale Interventies. Hij had onthoofdingsﬁlmpjes in
bezit en verspreidde jihadistisch materiaal. De verdenking rees ook dat hij een aanslag wilde plegen tijdens
Nieuwjaar in Parijs. Hij opperde om met een groep van vijftien man naar Parijs te gaan en dat de knallen minder
zouden opvallen tijdens het vuurwerk. Justitie heeft uiteindelijk weinig bewijs gevonden dat de Vlaardinger feitelijk
wilde afreizen naar Frankrijk voor een aanval, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.
In november begint de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak.
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