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Zaventem, 12 november 2017. 
 

PERSMEDEDELING 
 

VSOA Politie is het Brussels laksisme beu en 
vraagt een dringend Hoog Overlegcomité bij 

de minister van Binnenlandse Zaken! 
 
Met verbijstering hebben we kennis genomen van de nieuwe feiten in Brussel 
waarbij een paar honderd jongeren van Marokkaanse afkomst – alias 
“feestvierders” - rellen veroorzaakten waarbij geweld, plunderingen, 
brandstichtingen en vandalisme niet werden geschuwd. 
 
Bij de politie telt men 22 gewonden, waaronder 17 bij de versterking die door de 
federale politie werd geleverd en 5 bij de interventieploegen van de politiezone 
Brussel. Het is helaas wekelijkse kost dat collega’s gewond geraken tijdens één 
of andere interventie en meermaals per jaar wanneer er grotere rellen uitbreken 
waarbij de amokmakers zich telkens keren tegen de ordehandhavers. Daarbij 
mag het “feest in Antwerpen” zeker ook niet geminimaliseerd worden. 
 
Maar ook de modale burger en de kleine zelfstandige werden op een 
schandalige manier het slachtoffer van deze “feestvierders”. Zo werden twee 
wagens in brand gestoken, verschillende wagens en een bus van de MIVB 
zwaar beschadigd, winkels werden zwaar beschadigd en geplunderd …. 
 
Voor alle duidelijkheid, dit is geen nieuwsfeit uit één of ander derde wereldland, 
zoals af en toe te zien is in een avondjournaal, … maar dit speelt zich wel 
degelijk af in Brussel! 
 
De minister van Binnenlandse Zaken laat via de media weten dat hij verbaasd is 
dat er niemand werd gearresteerd. Dit is inderdaad een terechte vraag. Voor 
alle duidelijkheid, dit betreft geen vraag of kritiek naar de mensen op het terrein. 
 
Volgens de mededeling in de media van de burgemeester, blijkt hij ervan 
overtuigd dat de politiediensten wel degelijk klaar waren voor dergelijke 
ordedienst en hij “wel degelijk de politie aansprak over mogelijke problemen 
zaterdagavond: "Ik herinner me dat ik sprak met de korpschef en zei: pas op, er 
is een grote match tussen Ivoorkust en Marokko voor de Wereldbeker.” 
 
Gezien de gevolgen en de alweer vele gewonden is het dan ook 
logisch dat wij ons vragen stellen over de voorbereiding, het gevoerde 
beleid, de voorafgaande risicoanalyses, het operatieorder, de ingezette 
capaciteit, de middelen die ter beschikking werden gesteld, enz… 
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We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men geen lessen heeft 
getrokken uit het verleden en dat de collega’s op het terrein daar telkens het 
slachtoffer van zijn. 
 
Gezien we meerdere reacties krijgen van collega’s m.b.t de organisatie van 
deze ordedienst, zal het VSOA vragen aan de minister van Binnenlandse 
Zaken om een dringend Hoog Overleg comité te organiseren, waarbij we 
een volledige documentatie en duidelijke antwoorden verwachten van de 
verantwoordelijke overheid. 
 
Mocht blijken dat men nog steeds geen lessen getrokken heeft uit het 
verleden en men de welzijnswet met de voeten treedt, zullen we aan de 
minister van Binnenlandse Zaken vragen om zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen en duidelijke maatregelen te nemen. 
 
 
Als vakorganisatie vinden we de veiligheid en het welzijn van de collega’s 

op het terrein primordiaal en willen we er alles aan doen om dergelijke 
toestanden in de toekomst te vermijden. 
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