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Geacht raadslid 

Op 18 maart 2020 heeft u uw informatieve vraag (2020_IV_00086) omgezet in een schriftelijke 
vraag. Daarin informeerde u naar de opvolging van de jongeren die enkele maanden geleden in 
aanraking kwamen met de ordediensten na oproepen via sociale media om winkels in de binnenstad 
te plunderen.  

De concrete vragen waren de volgende:  

 Hoe gaat het met de opvolging van jongeren zoals deze? Enkelen van hen werden in een 
gesloten instelling geplaatst. Worden zij nog verder opgevolgd als zij hieruit komen? Wat 
met de andere jongeren? Op welke manier worden zij opgevolgd? 

 Welke maatregelen heeft u verder genomen om dit soort overlast en mogelijk geweld te 
voorkomen? Is er naast de opgerichte entiteit binnen de  politie ook verder een preventief 
luik uitgewerkt voor dit soort fenomenen? 

 Zijn er nog incidenten geweest zoals deze? 

Ik kan u als volgt antwoorden op basis van informatie van het stedelijk bedrijf Maatschappelijke 
Veiligheid en de Politiezone Antwerpen: 

Hoe gaat het met de opvolging van jongeren zoals deze? Enkelen van hen werden in een 
gesloten instelling geplaatst. Worden zij nog verder opgevolgd als zij hieruit komen? Wat met 
de andere jongeren? Op welke manier worden zij opgevolgd? 

Bij het incident waarnaar u verwijst, werd lastens in totaal 23 jongeren een PV opgesteld.  
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Volgens de algemene richtlijnen rond opvolging wordt een onderscheid gemaakt tussen jongeren 
die betrokken zijn bij een gerechtelijk- of opsporingsonderzoek en zij voor wie dat niet het geval is. 
 
Bovendien komen enkel jongeren die niet betrokken zijn in een lopend onderzoek in aanmerking 
voor aanmelding bij de stedelijke dienst Maatschappelijke Veiligheid/Jeugdinterventie. Om die 
reden konden de jongeren in dit dossier niet aangemeld worden bij deze dienst. Dat geldt eveneens 
voor het tiental jongeren dat niet in de stad Antwerpen woont.   
 
Er werden twee jongeren voorgeleid – van wie één jongere in een jeugdinrichting werd geplaatst.  
 
De communicatie van gerechtelijke info behoort evenwel tot het prerogatief van het parket.  
 
Daarnaast kregen 2 minderjarigen een huisarrest opgelegd. Eén van deze twee huisarresten is van 
toepassing op de jongere die initieel in een jeugdinrichting werd geplaatst.  
 
Bijkomend kregen twee andere minderjarigen een huisarrest opgelegd – weliswaar naar aanleiding 
van betrokkenheid bij andere en reeds eerdere feiten.  
 
Alle huisarresten worden verder opgevolgd door de afdeling Jongerencriminaliteit van de 
Politiezone Antwerpen.  
 
Nog twee andere jongeren volgen een traject via het project KOMPAS+ (zie ook antwoord op de 
volgende deelvraag).  

Welke maatregelen heeft u verder genomen om dit soort overlast en mogelijk geweld te 
voorkomen? Is er naast de opgerichte entiteit binnen de  politie ook verder een preventief 
luik uitgewerkt voor dit soort fenomenen? 

De Bestuurlijke Recherche van de afdeling INTEL monitort binnen de Politiezone Antwerpen 
sociale media om soortgelijke incidenten tijdig te detecteren. Indien aangewezen, begeven zij zich 
– al dan niet in samenwerking met andere eenheden – op het terrein met het oog op een tijdige 
interventie. Deze aanpak werd ook voor dit concreet incident - en gedurende de onmiddellijk hierop 
volgende periode - toegepast.  

De opvolging van hotspots en van jongeren die bij de politie gekend zijn en een risico vormen voor 
het plegen van overlast, valt onder de reguliere wijkwerking van de regio’s.  

Daarnaast bestaan er tal van preventieve begeleidingsinitiatieven binnen ons stedelijk aanbod.  

Ik verwijs hiervoor in eerste instantie naar de stedelijke dienst MV/Jeugdinterventie waar 
jongeren omwille van diverse bezorgdheden (overlast, crimineel gedrag op het openbaar domein) 
aangemeld worden door onder meer de Politiezone Antwerpen, de dienst Stadstoezicht en 
medewerkers van bibliotheken, zwembaden en scholen. Naar aanleiding van een dossier brengen 
medewerkers van de dienst Jeugdinterventie een huisbezoek en wordt samen met het gezin een plan 
van aanpak opgesteld. Het gaat over trajecten die op vrijwillige basis worden opgestart.  

Voor minderjarige jongeren die betrokken zijn bij een GAS-overtreding wordt steeds een voorstel 
tot bemiddeling of een gesprek “ouderlijke betrokkenheid” gedaan. Aangezien de ouders van 
een minderjarige hiermee moeten instemmen, verloopt ook dit traject op vrijwillige basis. Zowel 
pleger als slachtoffer – in vele gevallen is dat de stad Antwerpen - moet bereid zijn om in het 
bemiddelingsproces te stappen.   
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Het justitieel casemangement risicojongeren biedt een persoonsgerichte opvolging voor 
minderjarigen met een pv voor drugsbezit of –gebruik, en voor wie een melding werd opgemaakt 
binnen het scholenprotocol. Waar nodig worden jongeren en ouders opgevolgd door een justitieel 
casemanager en uitgenodigd voor een gesprek met het oog op doorverwijzing naar hulpverlening 
op maat. 

 
Daarnaast werd in januari 2017 KOMPAS+ opgestart. Het gaat over een ketenaanpak voor 
minderjarige plegers. De doelstelling bestaat er in om het veelplegen door minderjarige plegers – 
met een multiproblematiek – te voorkomen en te stoppen. Het betreft een intensief traject op maat 
waarin onder meer de politie, justitie, de zorg- en welzijnssector en het onderwijs nauw 
samenwerken. 

 
Zoals aangegeven in het antwoord op uw eerste deelvraag worden twee jongeren die betrokken 
waren bij het incident waarnaar u verwijst, opgevolgd binnen de ketenaanpak van KOMPAS+. Eén 
jongere werd reeds vlak voor het incident in kwestie aangemeld zodat de begeleiding kort na feiten 
werd opgestart. De andere jongere werd aangemeld in februari.  
 
Ik wijs verder op enkele bestaande intiatieven van het CAW Antwerpen – zoals Kwadraat 
(vorming en coachings- en begeleidingstrajecten voor schoolgaande jongeren), Het Alternatief/De 
Heul (zorgaanbod voor jongeren tussen 18 en 25 jaar met problematisch druggebruik en/of een 
multi-problem situatie) en Top-Coaches (vrijwillige ondersteuning aan jongvolwassenen tussen 18 
en 30 jaar na detentie of meerdere korte periodes van detentie). Al deze projecten genieten 
stedelijke ondersteuning.  

 
Het project Samen op Straat van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw zoekt in de wijken 
Borgerhout-Noord, het Kiel en Antwerpen-Noord (omgeving Geelhandplaats: Vincent Van 
Goghplein en Duinplak) outreachend contact met jongeren in een kwetsbare positie die niet (meer) 
bereikt worden door het georganiseerde jeugdwerk. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar 
jongeren tussen 15 en 25 jaar.  Zij worden gestimuleerd om zich als vrijwilliger in te zetten in de 
ruimere buurt. Op die manier wordt competentieversterkend gewerkt met het oog op heraansluiting 
bij onderwijs, de arbeidsmarkt of een structurele vrijetijdsbesteding. 

Zijn er nog incidenten geweest zoals deze? 

Tijdens oudejaarsnacht hebben zich eveneens een aantal onregelmatigheden voorgedaan. Deze 
feiten worden onderzocht door de dienst Jongerencriminaliteit van de Lokale Recherche.  
 
In een eerste dossier werden twee minderjarige verdachten geïdentificeerd en van hun vrijheid 
benomen. Zij zijn vrij onder voorwaarden, gekoppeld aan een opvolgingstraject.  
 
In een tweede dossier werden vier minderjarige verdachten geïdentificeerd. Aangezien het 
onderzoek van dit dossier nog lopende is, kan ik hierover geen bijkomende informatie delen.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met beleefde groeten 

 
 
  
 
 

Bart De Wever 
Burgemeester 


