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Verdachte van overval Aldi Breda 
‘met raar loopje’ gaat vrijuit, 
medeverdachte krijgt 20 maanden 
cel 
BREDA - Twee Belgische jongens van Marokkaanse origine - beiden met een waslijst 

aan overvallen op hun kerfstok - werden verdacht van een gewapende overval op een 

Aldi-filiaal in Breda in 2015. Maar de 23-jarige hoofdverdachte, die herkenbaar zou zijn 

aan z’n ‘rare loopje’, is vrijgesproken. 
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Volgens de medeverdachte, een 22-jarige Antwerpenaar, was hij echter wel degelijk 
een van de daders. De twee kennen elkaar goed van eerdere overvallen in België. 
De Antwerpenaar heeft verklaard dat hij de chauffeur was van de vluchtauto. Hij was 
betrokken bij de voorbereidingen en deelde mee in de buit. Hij noemde ook nog de 
naam van de vermeende derde betrokkene, een jongen uit Gent. Die zou echter zijn 
doodgeschoten tijdens een beroving. 

Tijdens de inhoudelijke zitting twee weken geleden verklaarde hij zijn 
spraakzaamheid. Hij zou ‘schoon schip’ willen maken. Uitgerekend hij krijgt van de 
rechtbank in Breda 20 maanden cel. 

Bewijs niet overtuigend 
De rechtbank stelt wel aanwijzingen te hebben dat de hoofdverdachte, afkomstig uit 
Wommelgem, betrokken was bij de overval, ook al heeft hij alle medeplichtigheid 
ontkend. De rechtbank spreekt hem echter vrij, omdat de bewijzen niet overtuigend 
zijn. Er is weliswaar een aantal belastende verklaringen, met als belangrijkste die van 
de medeverdachte, maar de rechtbank kan de betrouwbaarheid daarvan 
onvoldoende vaststellen. Bovendien is de verklaring van zijn partner in crime niet 
consistent. 

‘Bijzonder loopje’ 
En dan was er zijn vermeende ‘bijzondere loopje’. De voorzitter van de rechtbank liet 
hem twee weken geleden door de gangen van de rechtbank hollen, om vast te 
stellen of hij inderdaad een vreemde manier van lopen heeft. Dat was gezien door 
iemand die naar Opsporing Verzocht keek en het wordt ook vermeld in het Belgische 
strafdossier. Maar ook deze ‘loop-demonstratie’ was voor de rechtbank niet 
overtuigend. ,,We hebben wel opgemerkt dat u uw eigen manier van lopen 
probeerde te verhullen. Maar een echt bijzonder loopje was toch niet terug te zien.” 
En dus gaat de man nu vrijuit. Beide verdachte krijgen wel twee weken cel voor 
heling van de kentekenplaat die op de vluchtauto zat. 

Vastgebonden 
Op 10 april 2015 omstreeks 07.30 uur drongen twee mannen, die een bivakmuts en 
een Scream-masker droegen, de supermarkt aan de Teteringsedijk binnen. Op dat 
moment waren de bedrijfsleider, een medewerkster en een chauffeur van de Aldi 
aanwezig. De vrouw moest de kluis open maken. Buit: 3.000 euro. De overvallers 
bonden de slachtoffers vast met tiewraps en sloten hen op in de kantine. 
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