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SYNDICAT DE LA POLICE BELGE  
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE 

GEWERKSCHAFT DER BELGISCHE POLIZEI 

 
 

Anderlecht, 12 november 2022. 
 

Sypolflash. 
 

Opnieuw is de POLITIE-familie in België in rouw. We delen in de pijn van zijn familie, collega’s, 
vrienden en kennissen van onze collega Thomas, de politie-inspecteur die lafhartig werd ver-
moord tijdens de uitoefening van zijn functie, door een bij Justitie bekende persoon maar die 
ook als "geradicaliseerd" vermeld stond bij het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigings-
analyse.  
Samen met al onze collega's steunen wij zijn familie en die van zijn gewonde collega, die even-
eens werd aangevallen door diezelfde gek. 
Tot overmaat van ramp heeft de moordenaar, "geradicaliseerd" en vrij om te gaan en te staan 
waar hij wil, de bedreigingen ten uitvoer gebracht die hij diezelfde dag al 's ochtends in een poli-
tiebureau had geuit. De tragische gevolgen zijn nu bekend. 
 
Een groot deel van het politieke en gerechtelijke apparaat van dit land lijkt absoluut geen voeling 
meer te hebben met de realiteit en het permanente gevaar dat onze collega's, modern kanon-
nenvoer, in de frontlinie lopen maar door de overheid minachtend bij het vuilnis worden gezet. 
 
Aan de politieke klasse en andere toevallige ‘hoogwaardigheidsbekleders’: 
Dit is wat u, besluitvormers, van de maatschappij gemaakt heeft door het luisteren naar pruts-
ambtenaren en salonofficieren die tot veiligheidsdeskundigen zijn verheven zonder ooit ge-
stoord te zijn geweest door het minste geringste onvoorziene leed op straat. 
De realiteit ter plaatse, de drukte van de stad en alle ellende van de wereld verergerd door de 
tekortkomingen van UW REGERING, UW BESTUUR wordt het hele jaar door onze eerstelijns col-
lega’s ervaren, elke dag opnieuw, zeven dagen op zeven, dag en nacht en in alle omstandighe-
den. 
Bespaar ons dus uw hypocriet en geforceerd medelijdend palaver telkens één van ons sneuvelt. 
Focus EINDELIJK op onvoorwaardelijke straffen voor moordenaars en terroristen. Laksheid en 
overmatige neiging tot verzoening voor daders en minachting voor anderen, het is genoeg ge-
weest! 
We delen hetzelfde gevoel van woede en walging als de meerderheid van uw kiezers. 
Wij verwachten dat u, politici, nu actie ondernemen, niet met woorden maar met 
daden en op elk niveau van de macht.  
U bent verantwoording verschuldigd aan de burgers die u gemandateerd hebben. 
 
J-M HOTTAT        A. VAN CROMBRUGGE 
Voorzitter        Secretaris 
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