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Anderlecht, 17 november 2022. 
 

Sypolflash. 
 

Naar aanleiding van de moord op onze collega te Schaarbeek, ontving Sypol.be verschillende be-
richten en getuigenissen van collega’s die gelijkaardige feiten meemaken die de claim van de mi-
nister van Justitie over nultolerantie voor geweld tegen politie, met stelligheid tegenspreken. 
 
Een getuigenis uit de buik van het peloton: 
  
“Op (datum en uur van de feiten) heb ik identieke feiten meegemaakt maar met een betere,  ge-
lukkige afloop. Ik werd die dag ook zonder aanleiding aangevallen door een “allahoe akbar” roe-
pende Afghaanse man, gewapend  met een mes. 
 
Net voor dat de ‘agressor’ achteraf aangepast naar ‘verwarde man’ zijn mes in mijn nek plant, 
kan ik nog net tweemaal vuren met mijn dienstwapen, waardoor ik hem op de valreep kon neu-
traliseren.  
De dader overleeft en is momenteel nog steeds geïnterneerd. Het is echter nooit tot een rechts-
zaak gekomen, laat staan een veroordeling of enige erkenning voor de impact van deze feiten op 
mij en mijn naasten of een compensatie voor het geleden nadeel. In België is het blijkbaar nor-
maal dat men de politie aanvalt met dodelijk geweld?! 
Maar het kan nog erger: ik werd 6 maand onder tucht geplaatst en er werd een onderzoek tegen 
mij opgestart omdat ik tweemaal op de dader had gevuurd!  
 
Ik had geen keuze, het was een beslissing genomen in een fractie van een seconde, anders was 
mij meer dan waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren als voor de onfortuinlijke jonge collega die 
nu om het leven werd gebracht!  
En weer heeft de politiek de mond vol over agressie tegen de veiligheidsdiensten, hoe zwaar 
men dit geweld aanpakt en bestraft. Maar ook nu weer zal er niets veranderen en zullen we an-
dermaal achterblijven met hun loze beloftes tot het volgende incident! Ook ik wil elke dag na 
mijn shift terug naar huis kunnen keren, terug naar mijn kinderen en familie. Ook ik doe gewoon 
‘maar’ mijn job: To serve and protect! Maar blijkbaar is dit niet voldoende voor de heren en da-
mes politici!!! Shame on you!!” 
 
N.a.v. het interview met de minister van Justitie: “Wat zegt u net op Radio 1?! Vanaf dat er 1 dag 
werkonbekwaamheid is bij een agent ingevolge geweld tegenover de politie, kan het parket niet 
meer seponeren???? Wat een leugens!!!! Ik sta elke dag op het terrein en moet vaststellen dat 
het geweld tegen ons niet wordt bestraft! Bij de meerderheid van de gevallen doet het parket er 
weinig of niets mee! Een rechtstreekse dagvaarding via snelrecht zegt u? De meeste daders waar 
wij dagdagelijks mee te maken hebben, verblijven illegaal in het land en kunnen  
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zelfs niet uitgenodigd worden! Dus wat komt daarvan, denkt u? Niets! Kom uit jullie ivoren to-
ren, terug tussen het gewone volk……” 
 
Sypol.be 
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