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Het politiekorps van Halle reageert hoogst verontwaardigd op de razendsnelle vrijlating afgelopen 

vrijdag van negen illegale koperdieven door de Brusselse onderzoeksrechter. De dieven waren enkele 

uren voordien op heterdaad betrapt na een gezamenlijke actie van vier politiekorpsen.  Deze 

vrijlating is  absoluut onaanvaardbaar. Niet alleen wordt op die manier recidive in de hand gewerkt, 

bovendien is de kans bijzonder groot dat deze illegale criminelen zich aan de straftoemeting zullen 

onttrekken. Eén en ander toont nog maar eens het enorme misprijzen aan van het Brussels gerecht 

voor het werk van de politie in Halle-Vilvoorde. Nogmaals blijkt dat het Brussels gerecht door zijn 

extreme laksheid de criminaliteit aanmoedigt in plaats van deze te bestrijden. Het signaal naar de 

bendes is duidelijk: dit land is een paradijs voor dieven. Betrokkenen waren zelfs niet te beroerd om 

meteen na hun vrijlating hun in beslag genomen auto’s te gaan terugeisen bij de politie. 

 

1. Kan de minister meer informatie geven over de motieven van de vrijlating, de stand van het 

gerechtelijk onderzoek en over eventuele dagvaardingen? Wanneer zou deze zaak 

desgevallend voorkomen? Op welke wijze kunnen dit soort  illegalen behoorlijk gedagvaard 

worden, wanneer zij niet in verzekerde bewaring zijn? 

 

2. Kan de minister meer informatie geven over de daders zelf? Waren ze alle negen illegaal? 

Hadden ze voordien reeds het bevel gekregen het land te verlaten? Hoe vaak? Waren er 

gerechtelijke voorgaanden? 

 

3. Waarom wordt er door Justitie in dit soort gevallen niet samengewerkt  met de Dienst 

Vreemdelingenzaken, zodat zij minstens in een gesloten opvangcentrum kunnen worden 

ondergebracht, in afwachting van hun veroordeling of verwijdering?  

 

4. Is het signaal dat het Brussels gerecht de wereld in stuurt niet problematisch ? Zou het niet 

beter zijn dat het Brussels gerecht gesplitst wordt, zodat Brusselse magistraten zich niet 

meer met de “kleine criminaliteit” in Halle-Vilvoorde moeten bezig houden?  
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