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Jongeren en politie

Tijd voor toenadering

CPS-Studiedag: “Jongeren en politie: 
je t’aime, moi non plus?” 

26 maart 2015

Intro

Meldingen

Mijn zoon van 12 jaar stond aan het station 
op de bus te wachten om naar school te gaan. 
De politie hield er een drugsrazzia. Alle 
jongeren werden aan de kant gezet en 
onderzocht. Mijn zoon was in paniek. Hij is 
hoog sensitief. Gedurende een half uur 
werden de jongeren onderzocht. Uiteindelijk 
mocht hij verder gaan omdat ze bij hem niets 
vonden. Hij is nu erg onder de indruk en 
niet gerust als hij bus moet nemen. Hij is 
nu ontzettend bang van de politie door de 
negatieve ervaring. Kan de politie dit doen? 
Moeten ze ons niet inlichten? Hoe kunnen we 
zijn negatieve ervaring terug ombuigen? 
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Meldingen

Wij zijn een koepel van een jeugdbeweging 
en hebben vragen rond een situatie van 
een lokale jeugdbeweging. Tijdens het 
zomerkamp deed zich een incident voor in 
de groep van 14-jarigen waarbij er 
kinderen slachtoffer waren. De ouders 
dienden klacht in en er volgde een 
politioneel onderzoek. Jongeren die 
getuigen waren werden nu telefonisch 
verhoord door de politie. Ouders melden 
aan leiding dat dit ingrijpend was voor 
de jongeren. Is dit een wettelijke pro-
cedure? Waar kunnen we dit aanklagen? Met 
wie kunnen we hierover in overleg gaan?

Meldingen

Een jongen van 14 jaar werd geboeid vanuit de 
gesloten jeugdinrichting naar de begrafenis van zijn 
vader gebracht. Onder begeleiding van 4 agenten 
moest hij op de laatste rij gaan zitten. Hij mocht 
niet bij zijn zus en broer gaan staan tijdens de 
begroeting. Hij kon amper met zijn boeien aan de 
kist van zijn vader. Hij kon niemand omhelzen. Hij 
snikte hartverscheurend en was compleet ontredderd.  
Wij zijn verontwaardigd, gechoqueerd en kwaad dat 
dit kon gebeuren. De jongen was zeer aangedaan door 
het overlijden van zijn vader en had geen enkele 
intentie om iets verkeerd te doen tijdens de 
begrafenis. Hij was ook helemaal niet agressief of 
opstandig. Integendeel, hij was ontzettend 
verdrietig. De jongen vindt dat hij onterecht 
behandeld is en voelt zich gekleineerd. Hij kan het 
de politie niet vergeven dat hij zo behandeld werd. 

Meldingen

Ons CLB werd gecontacteerd door een 
school SO. De politie staat op school om 
een jongere te verhoren. Ze hebben geen 
bevel mee. Het is niet duidelijk of het 
in de hoedanigheid van dader, 
slachtoffer of getuige is. De jongere 
vraagt dat een vertrouwenspersoon van de 
school bij het verhoor aanwezig is. De 
politie doet moeilijk. Mogen wij een 
jongere bijstaan? Moet de school de 
jongere meegeven aan de politie? Wie 
licht de ouders in? De school weet niet 
goed wat kan en niet kan en wil de 
leerling correct informeren en bijstaan.
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Meldingen

De politie heeft een aantal 
vuilniszakken opgeruimd die gedumpt 
waren langs de boskant. Bij het 
doorzoeken van de vuilniszakken vonden 
ze een brief met de naam van CLB 
medewerker op. Nu wil de politie de 
naam van de ouders weten zodat ze het 
adres kunnen opzoeken en een PV voor 
sluikstorten kunnen opmaken. Als we dit 
doen is het vertrouwen van de ouders in 
ons CLB weg. Hoe moeten we dit 
aanpakken? We hebben onze koepel al 
gecontacteerd maar die weten het niet.

Opdrachten en bevoegdheden 
klachtenlijn 

Klachten worden zowel door 
minderjarigen aangemeld; als 
volwassenen alsook vragen om advies 
en informatie door politie zelf

Minderjarigen komen met politie in 
aanmerking als dader, slachtoffer 
of getuige

Zij vinden geen toegankelijke 
informatie over hun rechten bij 
politieoptreden

Opdrachten en bevoegdheden 
klachtenlijn

De klachtenlijn verleent 
grotendeels advies en informatie 
over wat kan en niet kan, welke 
(beperkte) regelgeving bestaat er 
en wat is toelaatbaar. Daarnaast 
ondersteunt het minderjarigen om 
zelf klacht in te dienen bij de 
bevoegde diensten en volgt het de 
klachtenbehandeling op.

=> knelpunt rond 
eerstelijnsklachtendiensten. 
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Advieswerk 
Kinderrechtencommissariaat

Het advies “Jongeren en politie: 
aanbevelingen voor meer toenadering.”

Vaststellingen bij de start van het 
advies: literatuurstudie:

- Een grootschalig Belgisch onderzoek 
bestaat er niet.

- Bovendien zijn er weinig gegevens 
beschikbaar over hoe politiemensen de 
relatie met jongeren bekijken, aanvoelen, 
beleven en over de moeilijkheden die zij 
op het terrein ondervinden.

Advieswerk 
Kinderrechtencommissariaat

Een aantal overwegingen en conclusies:

- Er blijven veralgemeningen en clichés 
bestaan

- Solidariteit speelt een belangrijke 
rol in het politiewerk

- Jongeren zien de politie als een 
instituut dat als belangrijkste taak 
heeft hen in de gaten te houden, te 
controleren en te vervolgen, veeleer 
dan hen ook te beschermen

Aanbevelingen

1. Informatie naar professionals en jongeren 
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Informatie: 
www.kinderrechtswinkel.be

Aanbevelingen 

2. Aandacht in de opleiding

3. Specialisatie binnen het korps

4. Goed functionerende klachtenbehandeling

5. Duidelijke regels en richtlijnen

6. Ontwikkeling goede praktijken

7. Uitklaren relatie politie en/op school

Contactgegevens 
Kinderrechtencommissariaat

- Adviseur: 

Marjan Rom: 
marjan.rom@vlaamsparlement.be

- Klachtenbehandelaar:

Inge Schoevaerts: 
inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be

www.kinderrechtencommissariaat.be

www.kinderrechten.be


