
         
Aan De Heer Ambassadeur  
van Nederland 

        S.E.M. Rudolf Bekink  
        Herrmann-Debrouxlaan 48 
        1160 Brussel 
        Per fax: 02/679.17.75 
 
        Grimbergen, 31 oktober 2007 
 
Geachte Heer Ambassadeur, 
 
Betreft: ontsnappingskoning Nordin Benallal 
 
Ik wend me tot u als volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Justitie van de Kamer. 
Vooreerst wens ik de politiediensten in uw land ten zeerste te feliciteren voor de snelle 
aanhouding van “onze” notoire ontsnappingskoning Nordin Benallal.    
 
Ongetwijfeld vernam u dat betrokkene niet alleen bijzonder vluchtgevaarlijk is, maar tevens 
uitermate gewelddadig. Aangezien hij in Den Haag een gewapende overval heeft gepleegd, is 
het logisch dat uw land hem hiervoor zal willen berechten en ieder risico op een nieuwe 
ontsnapping zal willen uitsluiten.   
Problematisch is evenwel dat onze gevangenissen momenteel niet goed uitgerust zijn voor de 
opsluiting van dit soort criminelen en dat de huidige minister van Justitie talmt om de 
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te nemen. Zo kon een ontsnapping per helikopter in 
april van dit jaar zes maand later probleemloos gekopieerd worden door de handlangers van 
Benallal. Het spannen van enkele kabeltjes vergt in België immers ontzettend veel tijd.  
 
Daarom zou ik u willen verzoeken onze bezorgdheid ter zake te willen overmaken aan uw 
minister van Justitie. De kans is immers reëel dat betrokkene na een gebeurlijke uitlevering 
aan België opnieuw zou ontsnappen vooraleer hij in Nederland berecht kan worden.  
 
Enkele jaren geleden bezochten wij met onze kamercommissie uw befaamde 
beveiligingsinstelling te Vught. Heel wat commissieleden waren toen ten zeerste onder de 
indruk van de inspanningen die er geleverd werden om de bewaring te verzekeren van 
extreem vluchtgevaarlijke personen in een omgeving die toch voldoende veilig was voor de 
penitentiaire beambten. Vanmorgen nam ik contact met deze instelling, waar me gemeld werd 
dat er actueel nog opvangmogelijkheid bestaat.  
 
Zou het voor uw minister van Justitie mogelijk zijn om, in afwachting van de noodzakelijke 
beveiligingswerken in enkele van onze gevangenissen, betrokkene in Vught op te sluiten? 
Ongetwijfeld zal onze minister van Justitie graag financieel tussenbeide komen hiervoor.  
 
Ik wens u alvast van harte te bedanken dat u deze boodschap aan de Nederlandse regering kan 
overmaken.  
 
Met oprechte hoogachting, 
 
Bart Laeremans 
Volksvertegenwoordiger         


