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van de achterstallige betalingen.
Die actie leverde de schatkist niet
minder dan 11,3 miljoen euro op
in anderhalve maand tijd. Gezien
het succes wordt het systeem uitgebreid naar sociale media. (wer)

gedetineerden in onze gevangenissen heeft een andere dan de
Belgische nationaliteit. Veroorzaakt een bepaalde etniciteit dus
crimineel gedrag? Die redenering
gaat veel te kort door de bocht,
concluderen onderzoekers van het
Leuvens Instituut voor Criminologie uit een bevraging van 2.500
Brusselse tieners in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs.
Hoe jongeren zich op school voelen, of ze spijbelen en of ze zijn
blijven zitten, speelt een belangrijkere rol.
Dat jongeren met buitenlandse
roots meer gewelddelicten plegen
dan jongeren zonder een migratieachtergrond, lijdt geen twijfel. Uit
hun antwoorden blijkt dat 19 procent van de jongeren van niet-Belgische afkomst het voorbije jaar
fysiek geweld heeft gebruikt, tegenover 12 procent van de jongeren met Belgische roots. En wie
een migratieachtergrond heeft,
draagt vaker een wapen in het
openbaar: 12 procent tegenover
8 procent van de jongeren zonder
migratieachtergrond.

FINANCIËN

Gemeenten zijn
‘belastingen op
belastingen’ beu
BRUSSEL | Zeven miljoen euro, zoveel puurt de federale
overheid uit belastingen die zij
heft op de opbrengsten van bepaalde belastingen die de gemeenten heffen. En dat zijn die
gemeenten beu. Het gaat vooral
om belastingen of retributies die
de gemeenten laten betalen voor
diensten die ze verlenen en die
nadrukkelijk tot hun takenpakket behoren zoals de uitlening
van cd's door de gemeentelijke
bibliotheek en de verhuring van
tafels en stoelen aan verenigingen. Ook de standgelden die
marktkramers betalen voor het
gebruik van gemeentelijk openbaar terrein, vallen eronder.
Zowel Open VLD als CD&V
heeft wetsvoorstellen ingediend
om de onroerende voorheffing
die de federale overheid heft op
die inkomsten, af te schaffen.
Vandaag ligt dit dossier ter tafel
in de commissie Financiën van
de Kamer. (g.teg.)

Op maat van blanke jongeren

	
  

Door de jongeren ook andere vragen te stellen, zoals over hun
schoolloopbaan, konden de onderzoekers blootleggen wat daarachter zit. ‘De band van de jongeren
met hun school blijkt erg belangrijk’, zegt Diederik Cops. ‘Wie al
eens is blijven zitten, niet tevreden
is met zijn studierichting en graag
van school wil veranderen, maakt

Wie spijbelt of zich slecht voelt op school, wordt vaker crimin

Allochtone
jongeren plegen
vaker gewelddelicten,
autochtonen
stelen vaker

veel meer kans om een gewelddelict te plegen.’
De school, aldus Cops, is voor tieners een belangrijke schakel met
de samenleving. ‘Ze bindt de jongeren aan de maatschappij. Als dat
niet gebeurt omdat ze er vooral
slechte ervaringen opdoen, dreigt
het mis te lopen met hen.’
‘Scholieren van Turkse of Marokkaanse origine hechten wel veel
belang aan school en aan goede
cijfers. Onze resultaten bevestigen
nog maar eens dat ze met een kloof

aat niet stil, sugrt. ‘Met behulp
ring in de wagen
an de snelheidswongen worden.
rijdt, kan er een
aan. Of het remerstand geven,
moeilijker in te

roemen de binelt als het voorde zone 30. ‘Al is
es van jaren geckaert. ‘Maar in
het gewoon niet
sneller te rijden
gers en fietsers
uimte gekregen.’
voor Mobiliteit
VLD) benadrukt
ingen aan de zoaan. ‘De mensen
vinden het ben veiligheid.’
dat de gemiddelussel, berekend
punt b, lager ligt
emeten met vasepaalde punten.
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