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DoucheFLUX en de Ligue des droits 
humains vragen dat er een serieus 
en onafhankelijk onderzoek komt 
over de dood van Ilyes Abbedou in 
een politiecommissariaat. 

Op donderdag 10 juni 2021 stelt de Ligue des droits humains zich burgerlijke partij in het 
kader van het dossier over het overlijden van Ilyes Abbedou. Deze jonge man met Algerijnse 
nationaliteit stierf in januari 2021 in onduidelijke omstandigheden terwijl hij zich in een 
politiecommissariaat bevond. Ook DoucheFLUX schaart zich achter de actie. De twee 
organisaties eisen gerechtigheid voor Ilyes: onder het internationale recht geldt dat er een 
onafhankelijk en onpartijdig onderzoek moet gevoerd worden wanneer iemand die in 
handen is van de politie komt te overlijden. 

19 januari 2021. Ilyes Abbedou wordt gearresteerd op verdenking van diefstal van een jas. Enkele uren later wordt hij 
dood aangetroffen in een cel van een commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Het parket 
communiceert over de eerste vaststellingen bij de autopsie: “geen sporen van geweld” noch “tussenkomst van derden”. 
Maar voor wat er zich precies heeft afgespeeld en de oorzaak van het overlijden van Ilyes tasten we volledig in het 
duister. 

Ilyes had de Algerijnse nationaliteit en beschikte niet over een Belgische verblijfsvergunning. 
Hij was 29 jaar en had kennelijk geen gezondheidsproblemen. 
Hij kwam vaak naar DoucheFLUX, een vzw die levensnoodzakelijke diensten verstrekt en diverse activiteiten organiseert 
om zo de uitsluiting tegen te gaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder 
papieren, van hier of van elders. 

“Wij willen graag de familie en vrienden van Ilyes bijstaan”, zegt Benjamin Brooke, codirecteur van DoucheFLUX. 
Vanuit de ervaring in het werkveld maakt de organisatie zich zorgen over de groeiende stigmatisering en 
ontmenselijking van dak- en thuisloze mensen evenals de almaar toenemende criminalisering van hun aanwezigheid in 
de openbare ruimte. “Het overlijden van Ilyes in een politiecommissariaat en het gebrek aan transparantie over de 
feiten die aanleiding gegeven hebben tot zijn dood creëert een klimaat van angst en spanning, bovenop de dagelijkse 
stress die leven op straat met zich meebrengt. Dak- en thuisloze mensen die bovendien geen verblijfsvergunning 
hebben lijden heel sterk onder dit klimaat van permanente angst”, voegt Benjamin Brooke eraan toe. 

“Ilyes Abbedou hand geen papieren en was dakloos. Hij bevond zich dus in een zeer kwetsbare situatie. Daarom heeft 
de Ligue des droits humains besloten om zich burgerlijke partij te stellen in dit dossier”, verklaart voorzitster van de 
Ligue des droits humains Olivia Venet. Ze voegt eraan toe dat “dit drama geen geïsoleerd geval is. Er zijn recent nog 
andere mensen (Ibrahima Barrie, Adil Charrot, Mehdi Bouda…) overleden terwijl ze in contact waren met de politie. In 
zo’n geval wil het internationale recht dat er een onafhankelijk, onpartijdig en grondig onderzoek komt en, indien 
toepasselijk, de verantwoordelijken gesanctioneerd worden.” 

De twee organisaties vragen dat er een diepgaand, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek ingesteld wordt zodat alle 
omstandigheden van dit drama aan het licht komen. Om de gerechtskosten te financieren doet DoucheFLUX ook een 
oproep aan alle burgers om de vzw hierin te steunen. Voor meer info over deze oproep, kan je terecht op de website: 
https://doucheflux.be/notre-action/plaidoyer/justice-pour-ilyes/?lang=nl 
 

Voor meer info: 

Advocate: Marie Doutrepont - marie.doutrepont@progresslaw.net 
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