
 
 

“De toekomst behoort hen toe die geloven in hun dromen…” 

Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Kindermishandeling  

 
Geachte mevrouw de Collegevoorzitter,  

Tijdens de bijzondere COVID-Commissie van het Brussel Parlement, kregen we een uiteenzetting van de 

heer Jamil Araoud, directeur-Generaal van Brussel Preventie en Veiligheid, onder meer over het intra-

familiaal geweld tijdens de lockdownperiode.  

Uit de analyse van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid zien we in de 

politiestatistieken een duidelijke stijging in meldingen in de maand april 2020 tegenover dezelfde maand 

in 2019. Het voorbije half jaar kreeg de hulplijn 1712 – de professionele hulplijn voor vragen over geweld, 

misbruik en kindermishandeling – tot 60 procent meer oproepen in vergelijking met het jaar daarvoor. 

Meer dan 40 procent ging over psychisch geweld. Een bijkomend verontrustend element is dat 25 tot 50% 

van de slachtoffers minderjarig is.  

Mijn vraag heeft dan ook betrekking op deze laatste groep. De minderjarigen. Voor nog te veel kinderen 

is hun thuis geen veilige plek. De geldende veiligheidsmaatregelen, waarbij we steeds meer thuis zitten, 

hebben in bepaalde gezinnen een mentale en fysieke impact op kinderen. Zij voelen zich in steeds meer 

geïsoleerd. De jonge leeftijd zorgt er eveneens voor dat de hulpvraag de bevoegde instanties niet altijd 

even snel bereikt.     

Verschillende sensibiliseringscampagnes werden in het binnen-en buitenland opgezet om sneller de 

hulpvraag van deze jongeren te kunnen detecteren.  

Maar in deze sanitaire context moeten, meer dan ooit, synergiën worden gecreëerd zodat jonge 

slachtoffers tijdig de nodige hulp ontvangen.    

 

Over de aanpak van de VGC ter zake heb ik volgende vragen voor u: 

 

 Welke acties werden er vanuit het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ondernomen 

sinds het begin van de lockdown omtrent de problematiek van kindermishandeling? 

 Nam het beleidsdomein deel aan sensibiliseringscampagnes met andere overheden?  

 Met welke partners werkt de VGC omtrent mentale en fysieke integriteit van kinderen?  

 Wordt de situatie vanuit het beleidsdomein gemonitord? Zo ja, welke evaluatie trekt men uit de 

ondernomen acties? 

Ik dank u voor uw antwoorden.  

 

Khadija Zamouri.  

 


