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venster sluiten 

Twee gevaarlijke gangsters 
ontsnapt uit gevangenis Namen 

Rachid Toto en Martial Lecompt gelden als gevaarlijk. 

HLN UPDATE   Uit de gevangenis van Namen zijn twee gedetineerden 
ontsnapt. Rachid Toto en Martial Lecompt staan gekend voor zwaar 
banditisme en gelden als gevaarlijk. Bij de ontsnapping raakte een 
medegevangene gewond. Volgens het parket van Namen kregen ze hulp 
van buitenaf. 
 
Cipier gekneveld 
De twee bevonden zich in een technische dienst van de strafinrichting toen 
ze, wellicht met zelfgemaakte messen, de aanwezige cipier 
overmeesterden. Nadat de man enkele slagen incasseerde, werd hij 
gekneveld. Toen een medegevangene probeerde in te grijpen, werd hij door 
het mes oppervlakkig gewond aan de keel. 
 
Na de schermutseling roofden Toto en Lecompt de sleutels van de cipier en 
openden ze een deur die uitgaf op de buitenmuur. Met behulp van een 
ladder klommen ze over de muur, nadat ze lakens over de prikkeldraad 
hadden gelegd. Meteen na de ontsnapping werd heel wat politie op de been 
gebracht. De federale politie zocht met de steun van een helikopter.  
 
Donker voertuig 
Speurhonden hebben hun spoor verloren in de buurt van de voormalige 
steengroeve van Saint-Servais, op nauwelijks 500 meter van de 
gevangenis. Een getuige heeft bovendien verklaard dat hij op die plaats 
beide mannen in een donker voertuig heeft zien instappen. 
 
De wegversperringen van de politie werden omstreeks 14 uur opgeheven, 
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aldus het parket.  
 
Oproep advocaat 
Meester Abdelhadi Amrani, de advocaat van Rachid Toto, deed vanavond 
een oproep tot zijn cliënt om zich "onmiddellijk, vreedzaam en zonder 
moeilijkheden te melden bij de politiediensten". De advocaat zegt de oproep 
te doen in naam van de familie van de gedetineerde die ontsnapte uit de 
gevangenis van Namen. 
 
Rachid Toto (28) werd in juni 2007 door het hof van assisen van 
Henegouwen veroordeeld tot 18 jaar effectieve gevangenisstraf voor 
tigerkidnapping. (belga/mvdb/odbs) 
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