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Onderwerp: Het proefproject die de relatie tussen jongeren en politie moet verbeteren 
___________________________________________________________________________ 
 

Geacht collegelid, 

Begin maart werd via de pers de voorlopige resultaten van een steekproef gepubliceerd van de 
VGC-jeugdraad die moet peilen naar de gevoelens die de politie bij jongeren opwekt. Uit die 
voorlopige resultaten blijkt dat vier op de vijf Brusselse jongeren zich niet veilig voelt bij een 
contact met de politie. Onlangs kwamen de resultaten opnieuw aan bod in de pers. 

Dat we via de pers het bestaan van het project moesten vernemen, heeft volgens het VGC-
collegelid van Cultuur, Jeugd en Sport te maken dat de “jongeren” en de politie eigenaar moeten 
zijn van het project.  Daarom werd hierover blijkbaar niet gecommuniceerd omdat het volgens 
het collegelid het welslagen van het project belangrijker is dan een publiciteitsmoment. Het is 
dan ook vreemd dat net die resultaten toch publiekelijk werden gemaakt. 

Want het collegelid moest, i.k.v. mijn vraag om uitleg daarover, toegeven dat de bevraging van 
de jeugdraad geen wetenschappelijk onderzoek is. Later werd dat ook nog eens bevestigd door 
de VGC-jeugdraad. Dat is verontrustend, want bij dergelijke gevoelige discussies is het echter 
uitermate belangrijk om objectieve cijfers te hanteren. Anders ontstaat er een beeldvorming van 
tegenstellingen. Maar toch zal het collegelid dit initiatief meenemen in zijn beleid. 

Tijdens de bespreking van de begrotingswijzing 2021 van de VGC kwam het collegelid met 
meer nieuws. In navolging van de bevraging van de VGC-jeugdraad komt er een pilootproject 
om de relatie tussen jongeren en de politie in Brussel te verbeteren. Er wordt gekozen voor 
politiezone Brussel-Zuid, vanwege het feit dat de zone vaak in het nieuws kwam met incidenten 
met jongeren.  

De projectuitvoering gebeurt door JES vzw. De VGC voorziet hiervoor 100.000 euro aan vzw 
JES. Ook de gemeenten Sint-Gillis, Vorst en Anderlecht zijn betrokken. Volgens het collegelid 
werden ook afspraken gemaakt met Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). Het is de bedoeling 
dat de opgebouwde lokale expertise ook structureler wordt ingezet op bovenlokaal niveau. 

Concreet is het de bedoeling dat met de lokale actoren en het lokaal bestuur per gemeente 
zinvolle acties worden opgezet die de relatie en het vertrouwen tussen politie en jongeren moet 
versterken. Het proces van het project zou als volgt moeten verlopen:  

- in de periode april-september werkt men aan de analyse, visie en het ontwerp van een 
projectplan. Alle stakeholders worden in kaart gebracht en er wordt een onderzoeksmethode 
ontworpen. De overlegstructuren zullen dit ontwerp bespreken; 
- in oktober-november wordt de strategie en het actieplan dan gefinaliseerd; 
- van december tot april zullen verschillende acties op het terrein worden uitgevoerd en 
getest; 
- in april-juli volgt tot slot een evaluatie. 

 

 



In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Is het niet nodig eerst degelijk wetenschappelijk en representatief onderzoek te voeren 
naar de relatie tussen jongeren en politie vooraleer men allerhande projecten organiseert en 
financiert? Bijvoorbeeld, de politie Antwerpen heeft een extern wetenschappelijk onderzoek 
laten uitvoeren waaruit blijkt dat 8 op de 10 Antwerpse jongeren wél vertrouwen heeft in de 
politie. 
- Welke rol speelt de VGC in het pilootproject? Wie zijn de stakeholders? Welke 
organisaties zijn betrokken bij het project? Wie zetelt in die overlegstructuren? Welke afspraken 
werden gemaakt met Brussel Preventie & Veiligheid? Hoeveel middelen (financieel en 
personeel) voorzien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken gemeenten voor het 
project? 
- Welke uitgaven heeft vzw JES gefinancierd met de subsidie van de VGC? 
- Is de eerste fase van het pilootproject reeds voltooid? Wat is de analyse, visie en het 
ontwerp van het projectplan? Welke onderzoeksmethode wordt er gehanteerd? 
- Werd de strategie en het actieplan ondertussen gefinaliseerd?  

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

Mathias Vanden Borre 


