Thalys-jongen heeft negen identiteiten in vijf landen
ROTTERDAM
ANTTI LIUKKU

De jongeman die zich vrijdag
verschanste in een wc in een
Thalys op Rotterdam CS en
daarmee een hoop commotie
veroorzaakte, is naar alle
waarschijnlijkheid een Tunesiër die
een zwervend bestaan in WestEuropa leidde. Dat meldt het
Openbaar Ministerie.

enkele reactie. Gevreesd werd voor
een terroristische aanslag.
Rotterdam CS werd grotendeels
ontruimd en een zwaarbewapend
arrestatieteam haalde hem uit het
toilet. Onderzoek, onder meer van
de Explosieven Opruimingsdienst,
wees uit dat de man alleen
persoonlijke bezittingen bij zich
had.

De jongen zou negen identiteiten in
zeker vijf West-Europese landen
hebben aangenomen, blijkt na
analyse van zijn vingerafdrukken.
De 'Thalys-jongen' wordt niet meer
verdacht van een strafbaar feit dat
het rechtvaardigt hem langer in
voorarrest te houden. Wel is hij
overgedragen aan de
Vreemdelingenpolitie. Als vast komt
te staan dat hij uit Tunesië komt,
kan hij worden uitgezet. Ook na zijn
arrestatie wilde de verdachte, die
Frans spreekt, weinig kwijt. Dit
weekend liet de politie nog weten
dat het zou gaan om een 16-jarige
jongeman, maar inmiddels twijfelt
het OM aan die leeftijd.
Minderjarigen
Volgens het Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt
(ROS) zwerven er veel
minderjarigen door West-Europa.
Om hoeveel jongeren het precies
gaat, is niet duidelijk. ,,Het is een
groep die geen asiel aanvraagt,
dus daar heeft niemand zicht op,''
stelt een woordvoerster. Het gros
van de minderjarige jongeren
vraagt volgens de zegsvrouw met
opzet geen asiel aan. Ze komen de
grens over en hebben weinig kans
op een succesvolle asielaanvraag.
,,Maar ze hebben wel een netwerk
in Europa,'' legt de woordvoerster
uit. ,,Er zijn niet veel vluchtelingen
die hierheen komen zonder dat ze
mensen kennen.''
De jongeman sprong
vrijdagochtend in een Thalys met
Parijs als bestemming. Hij sloot
zich op in de wc en gaf geen
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