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SYNDICAT DE LA POLICE BELGE  
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE 

GEWERKSCHAFT DER BELGISCHE POLIZEI 

  

 

Ter attentie van de heer Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor Stedenbouw, Erfgoed, Europese en Internationale Zaken en Buitenlandse Handel, Ontwik-
kelingssamenwerking, Brandpreventie en Medische noodhulp. 
 
          

Anderlecht, 14 april 2020. 
 
 
Geachte heer Smet, 
 
 
De Raad van Bestuur van Sypol.be is bijzonder kwaad over wat u zei tijdens een interview naar 
aanleiding van de ongelukkige gebeurtenissen die plaatsvonden in Anderlecht, hieronder weer-
gegeven. 
 
De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) stelde zich vragen over de 
noodzakelijkheid bij de noodlottige achtervolging door de politie met de dood tot gevolg van een 
19-jarige inwoner van Anderlecht. Het incident leidde in het weekend tot rellen. Deze geven vol-
gens hem aan dat een andere aanpak nodig is in Anderlecht. 
 
'Adil, ik denk niet dat ik hem ooit heb ontmoet. Maar degenen die hem kenden, zeggen 
dat hij een vriendelijke en behulpzame jongeman was, maar zijn toekomst is hem nu ont-
nomen. Niet vanwege het coronavirus, maar vanwege de gevolgen van een politiecontro-
le die fout liep. Daar moeten zeker vragen over worden gesteld. Waarom is hij gevlucht 
voor die politiecontrole? Was die controle voor de politie die avond echt de hoogste prio-
riteit? Was er geen andere aanpak mogelijk? Hadden we hem de volgende dag niet thuis 
kunnen vinden en hem daar op zijn verantwoordelijkheid wijzen? Maar ondanks al hun 
gepraat over nabijheid, kenden ze zijn naam misschien niet. Dit zijn vragen waarop politie 
en justitie antwoorden moeten geven, niet wij ... ‘ 
 
- Zijn toekomst is hem nu ontnomen. Niet vanwege het coronavirus, maar als gevolg van 
een politiecontrole die misliep !: 
 
Door zo'n vergelijking te maken, stelt u dat de politie erger is dan het coronavirus! 
Een politiecontrole die fout liep: wat weet u daarvan? U was immers niet aanwezig. U veroor-
deelt gratuit, niet gehinderd door enige kennis... 
 
-Waarom is hij gevlucht voor de politiecontrole? 
Ja, inderdaad, waarom vluchtte hij voor die controle? Het was immers voldoende geweest te 
stoppen.  Iets wat van elke rechtsonderhorige mag worden verwacht zeker wanneer de orde-
handhavers in deze uitzonderlijke situatie dienen te opereren.   Wat denkt u? 
 
-Was het die avond echt de hoogste prioriteit? 
Zoals u hierboven al aangaf, indien er geen coronavirus was geweest samen met de door de 
regering opgelegde maatregelen, zou hij misschien niet gecontroleerd zijn! Maar de politie heeft 
de plicht en juridisch het recht om mensen op de openbare weg te controleren wanneer ze dit 
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noodzakelijk acht. Mogelijk had hij een verkeersinbreuk begaan of een andere inbreuk  of om na 
te gaan of het om een essentiële verplaatsing ging? 
Hoe kan men iemand echter al rijdend op een scooter herkennen zonder hem te identificeren? 
 
-Was het niet mogelijk om een andere aanpak te vinden? 
Ja, inderdaad, de andere benadering zou geweest zijn om niet te controleren. Vanaf nu mag 
niemand nog gecontroleerd worden, laten we de politiebureaus sluiten en geen politie meer op 
straat! Probleem opgelost! 
 
-Zouden we hem de volgende dag niet bij hem thuis kunnen aantreffen en hem op zijn 
verantwoordelijkheid wijzen? 
Verbazingwekkend om zulke dingen te zeggen, dit is het bewijs dat u ver van de realiteit staat in 
een land waar de politie dag en nacht paraat staat, zeker in deze Coronatijden. Ter informatie: 
er is een wezenlijk onderscheid tussen een patrouille, een interventiedienst van een politiezone 
en haar wijkwerking. Wanneer u zo ver van de werkelijkheid staat, heeft het geen enkele zin u 
dit elementair verschil te proberen uit te leggen ... 
 
-Maar ondanks al hun gepraat over nabijheid, kenden ze zijn naam misschien niet. 
Nogmaals, de wijkpolitie werkt 's nachts niet ...omdat ze overdag in de wijken aanwezig dient te 
zijn. Zelfs in deze Coronatijden. 
 
-Dit zijn vragen waarop de politie zelf en justitie echte antwoorden moeten geven 
U heeft helemaal gelijk. Het is niet aan u om te oordelen of te veroordelen.  
Het is beter om niet te (ver)oordelen vooraleer de feiten volledig bekend en onderzocht zijn. Het 
is gemakkelijker om populistische slogans te lanceren en zich op te werpen als verdediger van 
weduwen en wezen, waardoor de meest elementaire rechten van verdediging worden geschon-
den. Bijkomend hitst u hiermee waarschijnlijk (onbedoeld) sommige heethoofden op. 
 
U kent ongetwijfeld de formule: 
‘’ Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgische volk. ’’ 
Wij, de politie, verwachten geen excuses van u, want voor u, wat een politiefunctionaris ook 
moge doen, hij/zij zal nooit aan uw criteria kunnen voldoen ... 
Evenwel willen we u graag uitnodigen om een paar dagen het leven van onze politie-
inspecteurs te delen en misschien dan alleen kan u hopelijk een andere visie op de politiewe-
reld krijgen. Onze politie doet dag in dag uit alles om te voorkomen dat de anarchie doorzet en 
is er steeds om toe te zien op de handhaving van de wet zelfs in deze ongeziene toestand 
waarin ons land zich bevindt zelfs zonder overal over het nodige beschermingsmateriaal te be-
schikken. 
 
Ik kon op uw goed gedetailleerd visitekaartje zien dat u onder andere bent …: Staatssecretaris 
van Brandpreventie. 
 
Dus, geachte heer Staatssecretaris, wees niet sektarisch en vermijd het stoken van vuurtjes  ... 
 
Voor Sypol.be. 
 
HOTTAT Jean-Marie.  
Voorzitter. 
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