
   TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 38-2 
 
GEMEENTERAAD        STAD MECHELEN 
 

INDIENING TOEGEVOEGD AGENDAPUNT* 
 
Voor behandeling in de gemeenteraad van 29 april 2019 
 
Indiener: Kenzo Van den Bosch (Vlaams Belang)  
 
Agendapunt: Klacht wegens laster en eerroof in verband met Stille Wake  
 
Toelichtende nota: Op zondag 14 april 2019 vond er in Mechelen een 
zogenaamde Stille Wake plaats om Mohamed E.O. te herdenken, de man die 
op 12 februari 2019 eerst zijn vriendin zwaar toetakelde met een mes in een 
flat in de Mahatma Gandhistraat, om daarna weg te vluchten in de richting 
van Hofstade. In de buurt van de lokale Spar verwondde hij met het mes 
nog een fietser, die gewond werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat 
hij op het punt stond nog andere mensen te belagen en te bedreigen, schoot 
de politie de man preventief neer, met het onbedoelde gevolg dat de man 
stierf aan zijn verwondingen.  
 
Nadien werd een resem bestelwagens in brand gestoken in de buurt van de 
Mahatma Gandhistraat. Het betrof hier bestelwagens van de politie en van 
Fluvius. Dit gebeurde duidelijk met het oogpunt om wraak te nemen voor de 
dood van Mohamed E.O. De brandstichters steunen met deze acties dus een 
persoon die geprobeerd heeft om moorden te plegen op onschuldige 
voorbijgangers en fietsers. Deze daden hebben ongelooflijk veel leed 
berokkend bij de slachtoffers: van psychische trauma’s tot fysieke 
verwondingen.  
 
Alsof dit alles nog niet genoeg is, heeft de familie van de dader besloten om 
een Stille Wake te organiseren voor deze geweldenaar. Als klap op de 
vuurpijl heeft “de beste burgemeester van de wereld” toelating gegeven 
voor deze ongepaste wake, die opnieuw weer zout strooit in de wonden van 
de slachtoffers. Op de wake werden allerlei excuses aangedragen om het 
gewelddadige gedrag van Mohamed E.O. goed te praten, van psychische 
problemen tot drugsproblematiek. De islamitische component in heel dit 
verhaal wordt uiteraard niet vernoemd: niet door de organisatoren en al 
zeker niet door het stadsbestuur. 
 
Los van dit alles is er één feit dat ernstig tegen de borst stuit: op de wake 
zou verwezen zijn naar de preventieve neutralisering van Mohamed E.O. 
door de politie als een “moord op onze broeder”. Dat werd mij verteld door 
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verschillende getuigen die eens een kijkje waren gaan nemen op de wake. 
Bewijzen zoals videobeelden heb ik niet voorhanden, maar verschillende 
getuigen hebben me dit onafhankelijk van elkaar gemeld. Daarom moet de 
stad Mechelen onderzoeken of deze uitspraken al dan niet zijn gedaan. Met 
deze uitspraak wordt de inzet van de politie en talloze politiemensen, die 
elke dag onze veiligheid vrijwaren met gevaar voor eigen lijf en leden, 
volledig tenietgedaan en wordt op hen laster en eerroof gepleegd. Deze 
politieagenten worden met andere woorden voor moordenaar uitgescholden. 
Hun integriteit wordt hiermee ernstig aantast en dat kan volgens het Vlaams 
Belang nooit de bedoeling zijn. Omdat deze uitspraken niet alleen 
leugenachtig zijn maar gewoonweg van beschuldigende aard, vraagt het 
Vlaams Belang dat de gemeenteraad zich schaart achter een voorstel van 
beslissing dat de stad Mechelen oproept om een onderzoek te voeren naar 
dit voorval en indien de vermoedens na onderzoek blijken te kloppen om 
klacht in te dienen tegen de organisatoren van deze wake. Het Vlaams 
Belang vindt dat een stadsbestuur voor 100 procent achter haar agenten 
dient te staan en het dus ook niet kan tolereren dat ze ervan worden 
beschuldigd moordenaars te zijn.     
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
De gemeenteraad: 
 
Artikel 1: Beslist dat de stad Mechelen een onderzoek voert naar de 
uitspraken die op de Stille Wake van 14 april 2019 zijn gedaan. 
 
Artikel 2: Beslist dat indien na onderzoek de vermoedens blijken te kloppen, 
de stad Mechelen klacht indient tegen de organisatoren van de wake en dit 
vanwege laster en eerroof op de politieagenten.  
 
 
 
Datum en handtekening (of naam indien per e-mail) 
 
Kenzo Van den Bosch 
 
 
*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op 
woensdag), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten het voorstel te onderzoeken.  
 
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be  
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