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GENT - Het Albanese gezin uit Oostakker dat 13 jaar geleden loog over zijn land van 

herkomst, is gisteren door de Gentse raadkamer vrijgelaten. Omdat het parket in 

beroep ging, blijft de familie Bajraktari voorlopig toch opgesloten in afwachting van de 

uitwijzing. 

Dertien jaar geleden kwamen vader en moeder Bajraktari samen met hun vier kinderen naar ons 

land. Hun toenmalige advocaat raadde hen aan Kosovo - en niet Albanië - op te geven als land 

van herkomst. Dertien jaar lang leefde de familie met een leugen, maar recent beslisten ze toch 

de waarheid te vertellen. Dat breekt hen nu zuur op want de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 

pakte hen op en wil de Bajraktari’s zo snel mogelijk het land uit. 

In afwachting van hun uitwijzing, probeerde advocaat Frank Scheerlinck gisteren alvast de 

vrijlating van de familie te bekomen. Met succes, want de Gentse raadkamer oordeelde dat het 

onredelijk is het gezin Bajraktari nog langer op te sluiten, onder meer omdat ze zo goed 

geïntegreerd zijn. 

Hoopvol 

Die beslissing was niet naar de zin van het openbaar ministerie, dat beroep aantekende. De zaak 

komt daarom binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. 

‘Het beroep was uiteraard een domper op de aanvankelijke vreugde’, reageert Scheerlinck. ‘Maar 

het vonnis van de raadkamer was goed gemotiveerd en dus ik trek hoopvol naar de kamer van 



inbeschuldigingstelling. De familie had wel verwacht dat er beroep zou worden aangetekend, 

maar is toch enorm teleurgesteld.’ 

Tijdens de zitting achter gesloten deuren kreeg het gezin Bajraktari heel wat steun van leerlingen 

van de Edugo-school in Oostakker en het HTI Sint-Antonius. Met spandoeken en geschreeuw 

protesteerden ze op de trappen van het justitiepaleis tegen de opsluiting van hun klasgenoten 

Zamir en Izmir Bajraktari. 

‘Ik ken Zamir en zijn familie al 13 jaar en ze horen hier thuis’, zegt  Mirsad Hoxhaj (20), zelf van 

Albanese origine. ‘Laat hen op z’n minst hun diploma halen. De kinderen moeten toch niet boeten 

voor de leugens van hun ouders.’ 

 

 


