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Onderwerp: De voorlopige resultaten van de steekproef van de VGC-jeugdraad 
 
Geacht collegelid, 

Op de website van BRUZZ werden de voorlopige resultaten van een steekproef van de VGC-jeugdraad, 

die moet peilen naar de gevoelens die de politie bij jongeren opwekt, gepubliceerd. Uit die voorlopige 

resultaten blijkt dat vier op de vijf Brusselse jongeren zich niet veilig voelt bij een contact met de politie.  

De steekproef werd zowel op straat als online afgenomen en werd op zondag 7 maart afgesloten. 

Volgens BRUZZ hebben 1.631 jongeren al hun mening gegeven. Enkele voorlopige resultaten: 

- 49 procent geeft aan dat het de politie koppelt aan een vorm van boosheid; 

- Vier op de vijf jongeren geeft aan zich niet veilig te voelen wanneer ze in contact komen met 

de politie; 

Die cijfers staan in schril contrast met de resultaten van het onderzoek van de politiezone Antwerpen 

naar de beeldvorming over de politie bij de bevolking, dat in 2019 werd uitgevoerd. Uit die steekproef 

– voornamelijk afgenomen bij 12 tot 18-jarigen – blijkt dat 80% van de respondenten de politie een 

positieve score geeft. De gemiddelde score op een schaal van +3 (heel goed) tot -3 (heel slecht) is 1,0. 

13% laat zich negatief uit en 7% geeft aan de politie van Antwerpen niet te kunnen beoordelen. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- De steekproef zou moeten zijn afgerond: wat zijn de resultaten? Kunnen de leden van deze 

commissie het rapport van de steekproef ontvangen?  

- Wat waren de onderzoeksvragen en -doelgroepen? Welke methodologie werd toegepast? Hoe 

werden de respondenten geselecteerd (systematisch, willekeurig, …)? Hoe werd de steekproef 

online concreet afgenomen? Waar werd de steekproef op straat afgenomen? 

- Wat vangt de VGC-jeugdraad of het college aan met die bevindingen van de steekproef? 

Worden die overgemaakt aan de beleidsverantwoordelijke instanties (bijvoorbeeld Brusafe, 

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, Brussels Observatorium voor Preventie & 

Veiligheid, …)?  

- In welke mate was Brussel Preventie & Veiligheid betrokken bij de opmaak en uitvoering van 

de steekproef? 

- Hoe kan het verschil verklaard worden tussen de resultaten van het onderzoek in Antwerpen 

en het onderzoek in Brussel?  

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


