
Persbericht over de getuigenlijst – Hof van Assisen voor het proces van de aanslagen van 22 maart 

2016. 

De voorzitster van het Hof van Assisen heeft op 22 september 2022 het preliminaire arrest 

uitgesproken waarbij ze de lijst van de getuigen en de volgorde van hun verhoor ter zitting bepaald. 

Zullen worden gehoord, in de onderstaande volgorde : 

I. De getuigen van de algemene context: de experten in politieke sociologie over de geopolitieke 

en historische context en de experten, psychiater, hoogleraar in politieke wetenschappen en 

criminologie, over de context van radicalisering. 

 

II. De slachtoffers 

1. getuigen dokters en psychiaters over de impact van de aanvallen op de slachtoffers 

2. getuigen van de aanslagen in Zaventem: 

- Eerstelijnsdiensten en het rampenplan  

- Levende slachtoffers en nabestaande van overleden slachtoffers 

3. getuigen van de aanslagen in het metrostation Maelbeek: 

- Eerstelijnsdiensten en het rampenplan 

- Levende slachtoffers 

- Nabestaanden van overleden slachtoffers 

 

III. De vakmensen: 

1. OCAD 1, Staatsveiligheid, ADIV2 (militaire inlichtingendienst), BIM-commissie3 

2. De onderzoeksrechters, de rechercheurs, DOVO4, DVI5, laboratorium 

 

IV. De deskundigen, NICC en forensische adviseurs : 

1. Wetsdokters 

2. Odontologen 

3. DNA-onderzoek en -genetisch profiel 

4. Toxicologische onderzoeken 

5. DNA-OS (NICC en colleges van onafhankelijke deskundigen) 

6. Deskundigen in microsporen/haardeskundigen  

7. Ballistische deskundigen 

8. Explosievendeskundigen 

9. Grafologiedeskundigen 

 

V. De getuigen over de feiten: 

1. Voorafgaande aankopen 

2. Box/garage 

3. Schuilplaats Max Roos 

4. Schuilplaats Kazernes 

                                                           
1 Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
2 Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. 
3 De bestuurlijke Commissie die belast is met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor     
het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
4 Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. 
5 Disaster Victim Indentification. 



5. Schuilplaats Dries 

6. Feiten Zaventem 

7. Feiten Maelbeek 

8. Opsporing van 3de verdachte, de man met de hoed, 2de verdachte 

9. Wapenonderzoek 

10. Per beschuldigde en per overleden verdachte 

 

VI. De moraliteitsgetuigen: 

1. Contextgetuigen - ontkoppeling 

2. Psychiaters en psychologen 

3. De moraliteitsgetuigen van de beklaagden, per beklaagde 

- Oussama ATAR 

- Mohamed ABRINI 

- Osama KRAYEM 

- Salah ABDESLAM 

- Sofien AYARI 

- Ali El Haddad ASUFI 

- Bilal EL MAKHOUKI 

- Hervé BAYINGANA MUHIRWA 

- Smaïl FARISI 

- Ibrahim FARISI 

Het communicatieteam van het Hof van Beroep 


