
De agenten stonden aan de ingang van de kathe-
draal en toonden borden waarop stond: ‘Politiek = 
geen respect voor de politie’. Ze schoten ook 
vuurwerk af. Op 28 november willen ze in Brussel 
een grote nationale betoging houden. De agenten 
zijn erg boos omdat op 11 november twee collega’s 
van hen neergestoken werden. Daarbij viel één 
dode, de andere agent is zwaargewond. De agenten 
beweren dat zij al jaren om meer bescherming van 
justitie vragen en niet gehoord worden.

28 gevallen van geweld per dag
De politievakbonden klagen aan dat het geweld 
tegen de politie de laatste jaren heel erg is 
toegenomen. Gemiddeld zijn er elke dag 28 gevallen 
van geweld tegen een agent. Veel mensen zijn boos, 
om totaal verschillende redenen. Sommigen vonden 
de coronaregels maar niets, anderen vinden dat de 
politici te weinig doen aan de hoge energieprijzen, 
nog anderen geloven helemaal niet meer in de 
politiek. Agenten worden geassocieerd met de 
overheid, en zijn gemakkelijk te benaderen. 
Daarom worden zij vaak aangevallen.

Nultolerantie of niet?
De politievakbonden vragen zelfs het ontslag van 
de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne 

(Open Vld). Ze voelen zich heel erg in de steek 
gelaten omdat ze al jaren aan de alarmbel trekken. 
De minister antwoordde dat hij al in 2020 een 
nieuwe regel heeft ingevoerd: die van de 
nultolerantie bij geweld tegen agenten. Geen enkel 
geval van geweld tegen de politie mag onbestraft 
blijven. Want anders gaan daders denken dat er hen 
niets kan gebeuren en plegen ze steeds meer 
misdrijven. Volgens de politievakbonden is dat nu 
aan de gang. ‘De jarenlange straffeloosheid in 
Brussel en andere grootsteden draagt ertoe bij dat 
daders van geweld tegen de politie en andere 
hulpverleners weinig te vrezen hebben’, lezen we in 
een persbericht van een politievakbond.

Wordt zeker vervolgd …

O n l i n e  n i e u w s b e r i c h t
v a n  1 5  n o v m e b e r  2 0 2 2
e e n  p u b l i c a t i e  v a n 
U i t g e v e r i j  S c h o o l s u p p o r t ,  S i n t - N i k l a a s

Agenten betogen
Op 15 november hielden agenten in Brussel een kleine betoging (zie foto). 
Ze stonden voor de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. 
Daar vond een plechtigheid plaats ter ere van Koningsdag. De hele koninklijke 
familie en een aantal ministers waren daarbij aanwezig.
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Tijdlijn van donderdag 11 november

Een man meldde zich donderdagochtend aan bij 
het politiekantoor van Evere. Hij zei dat hij veel 
haat voelde tegenover de politie en een aanslag 
overwoog. Het ging om een man met psychische 
problemen. Omdat hij zelf om hulp vroeg, werd 
beslist tot een ziekenhuisopname. De politie wist 
dat het om een potentieel gevaarlijke persoon 

ging. Het ziekenhuis beweert dat zij die info 
niet had. De man bleef niet lang wachten in de 
wachtkamer van het ziekenhuis. Hij verdween 
van de radar. Rond 19 uur dook hij in Schaar-
beek op. Hij trok de deur van een politiewagen 
open en stak beide agenten die erin zaten neer.  
De 29-jarige Thomas overleefde de aanval niet, 
Jason (23 jaar) wel.

Woordenlijst
associëren  -     De ene gedachte met de andere verbinden. 
nultolerantie  - Het vanuit de overheid strikt doen naleven van de wetten. Geen
      enkele inbreuk wordt toegelaten.
vakbond  -    Een vereniging van werknemers om hun belangen te verdedigen. 

De vakbonden zijn georganiseerd per beroepsgroep of bedrijfstak. 
Voorbeelden: transportarbeidersbond, onderwijscentrale.




