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BRUSSEL | Bijna de helft van de
gedetineerden in onze gevange-
nissen heeft een andere dan de
Belgische nationaliteit. Veroor-
zaakt een bepaalde etniciteit dus
crimineel gedrag? Die redenering
gaat veel te kort door de bocht,
concluderen onderzoekers van het
Leuvens Instituut voor Criminolo-
gie uit een bevraging van 2.500
Brusselse tieners in het Neder-
landstalig middelbaar onderwijs.
Hoe jongeren zich op school voe-
len, of ze spijbelen en of ze zijn
blijven zitten, speelt een belangrij-
kere rol.
Dat jongeren met buitenlandse
roots meer gewelddelicten plegen
dan jongeren zonder een migratie-
achtergrond, lijdt geen twijfel. Uit
hun antwoorden blijkt dat 19 pro-
cent van de jongeren van niet-Bel-
gische afkomst het voorbije jaar
fysiek geweld heeft gebruikt, te-
genover 12 procent van de jonge-
ren 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.

Op maat van blanke jongeren

Door de jongeren ook andere vra-
gen te stellen, zoals over hun
schoolloopbaan, konden de onder-
zoekers blootleggen wat daarach-
ter zit. ‘De band van de jongeren
met hun school blijkt erg belang-
rijk’, zegt Diederik Cops. ‘Wie al
eens is blijven zitten, niet tevreden
is met zijn studierichting en graag
van school wil veranderen, maakt

veel meer kans om een geweld-
delict te plegen.’
De school, aldus Cops, is voor tie-
ners een belangrijke schakel met
de samenleving. ‘Ze bindt de jon-
geren 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 Marok-
kaanse origine hechten wel veel
belang aan school en aan goede
cijfers. Onze resultaten bevestigen
nog maar eens dat ze met een kloof

kampen tussen hun leefwereld en
wat op school gebeurt. De scholen
zijn nog altijd op maat van blanke
jongeren van Belgische origine.’

Inbraken

Jongeren die Belgische roots heb-
ben, blijken overigens ook geen
engeltjes. In die groep komen er
zelfs bovengemiddeld veel ‘vermo-
gensdelicten’ voor: bijna 40 pro-
cent van de Belgische tieners heeft
in het voorbije jaar een diefstal ge-
pleegd, bij de jongeren van niet-
Belgische afkomst was dat maar
26 procent. Jongeren van Belgi-
sche origine rijden ook veel vaker
zwart en breken vaker in.
Cops: ‘Tieners van Belgische origi-
ne trekken in hun vrije tijd vaker
zonder volwassenen op dan hun
allochtone leeftijdsgenoten, ze
drinken meer alcohol en ze gebrui-
ken vaker drugs. Dat zijn belang-
rijke factoren voor delicten als
diefstal en zwartrijden.’ (mec)

Niet afkomst maar slechte
schoolervaringen maken crimineel
Jongeren van Turkse en
Marokkaanse afkomst plegen
vaker gewelddelicten dan
anderen en ze dragen vaker
wapens. Uit een bevraging van
2.500 Brusselse jongeren
blijkt dat slechte ervaringen
op school daarin een grote
rol spelen.

Wie spijbelt of zich slecht voelt op school, wordt vaker crimineel. ©Dries Luyten

Allochtone
jongeren plegen
vaker geweld-
delicten,
autochtonen
stelen vaker

JONGEREN

een zone 30 een goede maatregel
is, die in Brussel inderdaad niet
optimaal werkt’, zegt verkeerspla-
noloog Marc Broeckaert.
‘Als voetgangers, fietsers en auto’s
de ruimte delen, zoals in de Brus-
selse binnenstad, moet 30 km/uur
de maximale snelheid zijn. Maar
de stad moet nog stappen zetten
om het straatbeeld ook zo in te
richten. Halve snelwegen die de
stad doorkruisen, zetten niet aan
om trager te rijden.’

Remmend gaspedaal

De technologie staat niet stil, sug-
gereert Broeckaert. ‘Met behulp
van gps-positionering in de wagen
kan het naleven van de snelheids-
beperking afgedwongen worden.
Als iemand te snel rijdt, kan er een
geluidssignaal afgaan. Of het rem-
pedaal kan weerstand geven,
waardoor het moeilijker in te
drukken is.’
Vriend en vijand roemen de bin-
nenstad van Hasselt als het voor-
beeld van een goede zone 30. ‘Al is
dat ook een proces van jaren ge-
weest’, zegt Broeckaert. ‘Maar in
dat centrum is het gewoon niet
mogelijk om veel sneller te rijden
dan 30. Voetgangers en fietsers
hebben er meer ruimte gekregen.’
Brussels schepen voor Mobiliteit
Els Ampe (Open VLD) benadrukt
dat er geen wijzigingen aan de zo-
ne 30 gepland staan. ‘De mensen
die hier wonen, vinden het be-
langrijk, voor hun veiligheid.’
Ze merkt ook op dat de gemiddel-
de snelheid in Brussel, berekend
van punt a naar punt b, lager ligt
dan de snelheid gemeten met vas-
te camera’s op bepaalde punten.

BELASTINGEN

Fiscus int via sms
en Facebook
BRUSSEL | De fiscus is van

plan om wanbetalers per sms,
mail en zelfs via sociale media zo-
als Facebook aan te manen om
hun schulden te betalen. Sinds
kort gebeurt dat al telefonisch, en
met groot succes. Zo zijn er tus-
sen half november en eind de-
cember 2013 zo’n 14.000 belas-
tingplichtigen telefonisch gecon-
tacteerd met de simpele vraag om
hun achterstallige btw-schulden
en bedrijfsvoorheffing te betalen,
liet minister van Financiën Koen
Geens (CD&V) weten. In de helft
van de gevallen kregen de mede-
werkers van de FOD Financiën ef-
fectief iemand aan de lijn. En in
30 procent leidde het tot een on-
middellijke vrijwillige betaling
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 uit-
gebreid naar sociale media. (wer)

FINANCIËN

Gemeenten zijn
‘belastingen op
belastingen’ beu
BRUSSEL | Zeven miljoen eu-

ro, zoveel puurt de federale
overheid uit belastingen die zij
heft op de opbrengsten van be-
paalde belastingen die de ge-
meenten 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 takenpak-
ket behoren zoals de uitlening
van cd's door de gemeentelijke
bibliotheek en de verhuring van
tafels en stoelen aan verenigin-
gen. Ook de standgelden die
marktkramers betalen voor het
gebruik van gemeentelijk open-
baar 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.)

STAD IS NIET GEMAAKT OM SNELHEIDSBEPERKING NA TE LEVEN

In Brussel rijdt niemand 30

© Marc Gysens/photo news


