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Mondelinge vraag van mevr. Maison: harmonisering van de algemene politiereglementen in het Brusselse 
gewest. 
 

Mevr. Maison meldt dat de algemene politiereglementen van de 19 Brusselse gemeentes werden 
geharmoniseerd op initiatief van de sanctionerende ambtenaren, met uitzondering van de leeftijd waarop 
minderjarigen een administratieve sanctie kunnen krijgen. In Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Koekelberg en 
Ukkel blijft deze leeftijd staan op 14 jaar. Dit kan lijden tot onduidelijkheid omdat een dader van 14 of 15 jaar wel 
in één gemeente vervolgd wordt en niet in een andere gemeente. Ze stelt zich vragen over het behoud van 
administratieve sancties voor minderjarigen. 

 
Hoe evalueert het college de administratieve sancties voor minderjarigen van 14 tot 16 jaar? Hoeveel 

procedures worden er jaarlijks opgesteld voor deze leeftijdscategorie? Heeft de sanctionerende ambtenaar een 
bijzondere opleiding gevolgd rond deze specifieke procedure voor minderjarigen? Om welke redenen werd de 
leeftijd op 14 jaar behouden, in tegenstelling tot de 15 andere gemeentes? 

 
De burgemeester antwoordt dat de conferentie van burgemeesters aanzienlijk werk heeft verricht met de 

hulp van Brulocalis om te komen tot een harmonisering van de algemene politiereglementen, dit om 
ongelijkheden tussen gemeentes over fundamentele zaken weg te werken. De tekst werd al goedgekeurd door de 
politieraad en zal in maart voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

 
Inzake de leeftijd van 14 jaar vindt de burgemeester dat hierover zonder taboe gesproken moet kunnen 

worden. Het parket heeft bevestigd dat jongeren van 14 jaar niet vervolgd worden. Er moet dus een reactie 
komen om in te gaan tegen de straffeloosheid en te voorkomen dat jongeren vervallen in de criminaliteit. Er 
wordt hierbij werk gemaakt van bemiddeling om de betrokkene bewust te maken. 

 
De sanctionerende ambtenaar heeft geen specifieke opleiding hiervoor gevolgd.  
 
Het aantal minderjarigen is erg laag: 3 gevallen in de periode 2016-2019. 
 
Mevr. Maison deelt de mening van de burgemeester absoluut niet. Ze is resoluut tegen gelijk welke 

vervolging omdat het strafrecht geen uithandengeving voorziet vóór 16 jaar. Het is ook niet normaal dat een 
ambtenaar zonder enige opleiding in de begeleiding van kinderen hen wel sancties kan opleggen. 

 
Volgens mevr. Maison wordt haar standpunt gesteund door alle publicaties die uitgaan van de algemene 

afgevaardigde van de Franse gemeenschap inzake kinderrechten, de jeugdraad en ngo's die actief zijn in dit 
domein. Ze begrijpt niet waarom het college het behoud van deze leeftijd op 14 jaar wil handhaven. 

 
De burgemeester is van mening dat er een misverstand is, in de mate waarin het college geen standpunt 

wil innemen en wenst dat de gemeenteraad zich hierover uitspreekt. 


