
 

 

 

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. Jo Vandeurzen, minister van Justitie, over het 
vogelvrij verklaren van politie-inspecteurs door het  Brussels parket 

19 april 2008 

Op donderdagavond 17 april werd een politiepatrouille in de Bergensesteenweg te Anderlecht 
beschoten vanuit een jongerenbende. Toen de inspecteurs uitstapten werden ze omsingeld en 
belaagd door een groeiende groep amokmakers. Na heel wat moeite slaagde men erin twee 
19-jarige herrieschoppers te arresteren. Eén van hen had een bus pepperspray op zak; beiden 
stonden bekend voor diefstallen en geweldpleging.   

Later op de avond werd er opnieuw een politie-inspecteur aangevallen op het commissariaat 
toen een vijftal heethoofden de vrijlating kwam eisen van hun aangehouden kompanen. De 
21-jarige dader werd aangehouden.     

Tot verbijstering van  de politie en de politievakbonden stelde het parket de geweldenaars 
vrijdag reeds in vrijheid.  

Met dit extreem lakse beleid geeft het Brussels parket het signaal dat de politiemensen in de 
hoofdstad vogelvrij zijn. Men mag deze mensen aanvallen en zelfs beschieten, dit blijkt nog 
steeds onvoldoende om dergelijke daders aan te houden. Wellicht zal men daartoe pas 
overgaan nadat er een politieman vermoord wordt.  

1. Kan de minister een relaas geven van de feiten, zowel wat betreft de incidenten op de 
Bergensesteenweg als deze in het politiekantoor?  

2. Kan de minister meedelen van welke misdrijven de daders beticht worden? Genoten 
zij het regime van voorwaardelijke of voorlopige vrijheid?   

3. Wordt naar de feiten een onderzoek ingesteld? Zo ja, wat is dan de opportuniteit om 
betrokkenen zo snel te laten gaan?  Werd een snelrechtprocedure gestart? 

4. Heeft de snelle invrijheidsstelling te maken met het plaatstekort in de gevangenis van 
Vorst? Bestaan er instructies inzake de snelle invrijheidsstelling van straatcriminelen?  

5. Hoe reageert de minister op een dergelijk laks vrijlatingsbeleid? Vindt de minister het 
normaal dat politie-agenten in Brussel vogelvrij worden verklaard? Heeft de minister 
intussen nieuwe instructies gegeven aan het Brussels parket?  

6. Deelt de minister de analyse van een politievakbond dat misdrijven die in bende 
worden gepleegd efficiënter moeten kunnen bestraft worden?  
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Mondelinge vraag in commissie aan dhr. Patrick Dewael, minister van Binnenlandse 
Zaken, over de gevaarlijke situatie op en rond de Bergensesteenweg in Anderlecht 

19 april 2008 

Op donderdagavond 17 april werd een politiepatrouille in de Bergensesteenweg te Anderlecht 
beschoten. Toen de inspecteurs uitstapten, werden ze omsingeld en belaagd door een 
groeiende groep amokmakers. Na heel wat moeite slaagde men erin twee 19-jarige 
herrieschoppers te arresteren. Eén van hen had een bus pepperspray op zak; beiden stonden 
bekend voor diefstallen en geweldpleging.   

Later op de avond werd er opnieuw een politie-inspecteur aangevallen op het commissariaat 
toen een vijftal heethoofden de vrijlating kwam eisen van hun aangehouden kompanen. De 
21-jarige dader werd aangehouden.  Tot verbijstering van  de politie en de politievakbonden 
stelde het parket de geweldenaars vrijdag reeds in vrijheid.  

1. Kan de minister een relaas geven van de feiten, zowel wat betreft de incidenten op de 
Bergensesteenweg als deze in het politiekantoor? Weet men al meer over de locatie 
van waaruit werd geschoten?  Werd het wapen teruggevonden? Is er een 
vermoedelijke dader? 

2. Hoe reageert de minister op het lakse vrijlatingsbeleid van het Brussels parket? Vindt 
de minister het normaal dat politie-agenten in Brussel vogelvrij worden verklaard? 
Heeft de minister dit intussen aangekaart bij zijn Justitiecollega?   

3. Deelt de minister de analyse van een politievakbond dat misdrijven die in bende 
worden gepleegd efficiënter moeten kunnen bestraft worden?  

4. Is de minister bereid om de lokale politie van zone Zuid extra ondersteuning te bieden 
vanuit de federale politie? Kan de minister er voor zorgen dat de patrouilles in de 
Bergensesteenweg en Kuregem worden opgedreven? Beschikt de federale politie over 
mobiele, onzichtbare camera’s, zodat men de daders van dit soort misdrijven 
gemakkelijker kan opsporen?    
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