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Zaventem, 23 september 2018. 
 

De moordenaar van Kitty Van 
Nieuwenhuysen komt vervroegd vrij onder 
elektronisch toezicht met een enkelband. 
Opnieuw een slag in het gezicht van het 

politiepersoneel! 
 

Collega Kitty Van Nieuwenhuysen werd in 2007 gedood, tijdens een politie 
interventie in Lot, in Vlaams-Brabant. De dader, Noureddine Cheikhni, werd 
veroordeeld tot 30 jaar cel, maar heeft intussen één derde van zijn straf 
uitgezeten, en mag dus de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht met 
een enkelband. 
 
Dit is onbegrijpelijk voor haar familie en heel het politiepersoneel. Het is een 
bijzonder slecht signaal van justitie! 
 
Maar helaas valt deze dader onder de oude wet op de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wat betekent dat hij na één derde van zijn straf KAN vrijkomen 
(onder voorwaarden en met een enkelband). In 2013 werd de wet gewijzigd met 
als gevolg dat voor een correctionele gevangenisstraf van 30 jaar de 
voorwaardelijke invrijheidstelling pas kan indien de veroordeelde 15 jaar van zijn 
straf heeft ondergaan. De verschillende partijen die Justitie de voorbije jaren 
hebben bemand dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid. 
 
De voorbije weken zaten we reeds een paar maal aan tafel met de minister van 
Justitie en de Procureurs-generaal. En wees gerust, daar wordt op tafel geklopt. 
Wij herhaalden onze oproep om daders van geweld tegen politie telkens en 
automatisch de zwaarste straf te geven binnen de categorie van het misdrijf. De 
minister was echter niet te vinden voor dit voorstel gelet op het feit dat dit een te 
beperkende maatregel zou zijn voor de bevoegde rechter. 
 
De strafuitvoeringsrechtbank kan de dader inderdaad vrijlaten. Met de nadruk 
op “KAN”... Dit was zeker geen verplichting, rekening houdend met dit zware 
feit. Wij vragen ons af deze mensen die dergelijke beslissingen nemen dit 
eveneens zouden doen mocht het hun zoon of dochter zijn die op een laffe 
manier werd vermoord. 
 
Er werd ondertussen een ontwerp voorgesteld met verzwarende straffen voor 
feiten die gepleegd worden tegen politiemensen en hulpverleners in het 
algemeen. Voor VSOA Politie is dit niet het juiste antwoord: het 
opleggen van de maximale straf IS de juiste oplossing. 
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