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960 criminele feiten in 2015 gepleegd door minderjarigen
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Jongeren beginnen in Antwerpen steeds vroeger aan een criminele carrière. Ongeveer 10% van alle gearresteerde daders was
minderjarig. De helft van hen was zelfs jonger dan 16 jaar.

Dat blijkt uit de officiële politiecijfers van 2015, die Vlaams Belang-kopstuk en gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft opgevraagd bij
burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Dat een belangrijk deel van de criminele feiten door minderjarige jongeren wordt gepleegd is
niet nieuw”, aldus Dewinter. “Ik volg die cijfers jaar na jaar nauwgezet op en de cijfers zijn min of meer stabiel. Maar dat is natuurlijk
geen goed nieuws, want er verandert ook niets. Als men een echt doortastend veiligheidsbeleid zou voeren, dan zou je toch mogen
verwachten dat die cijfers van jongerencriminaliteit dalen. Aangezien deze criminele jongeren de zware criminelen van morgen zijn,
voorspelt deze status quo niet al te veel goeds.”

In 2015 werden minstens 960 feiten aan een minderjarige dader gelinkt. Dat is bijna 10% van het totaal aantal opgeloste misdrijven.
“Meer dan 400 van die gevatte daders was zelfs jonger dan 16 jaar, wat toch wel schokkend is”, vindt Dewinter.

De feiten die deze piepjonge criminelen plegen, kunnen bezwaarlijk als 'kleine criminaliteit' bestempeld worden. De minderjarigen
duiken veelvuldig op in de statistieken van gewapende overvallen, diefstallen met geweld, woninginbraken, handtasroven en
drugsmisdrijven. “Wat opvalt is dat -16-jarigen hoog 'scoren' bij de diefstallen met geweld. In 2015 ging het om maar liefst 42 gevatte
daders van 16 jaar of jongeren. Het aandeel in de woninginbraken is bij de -16-jarigen nog beperkt tot vier daders, maar eens de 16
jaar gepasseerd, gaan die cijfers de hoogte in.”

“Vooral vreemdelingen”

Een ander stokpaardje van de VB-kopman is de vreemdelingencriminaliteit. “Ook die blijft zorgwekkend hoog in 2015”, zegt Dewinter.
“43% van alle misdrijven in Antwerpen zijn gepleegd door buitenlanders. De Marokkanen scoren het hoogst in de cijfers, gevolgd
door de Nederlanders en de Polen. Ik maak daarbij een kanttekening: de Marokkanen die de Belgische of Nederlandse nationaliteit
hebben verkregen via naturalisatie, worden niet geteld als vreemdeling maar als Belg. Ondanks de massale naturalisaties blijven de
vreemdelingen oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Ongeveer 20% van de inwoners in Antwerpen is vreemdeling, maar in
de criminaliteitscijfers 'scoren' ze 43%. Ik herhaal daarom mijn pleidooi om criminele vreemdelingen het land uit te zetten. Alleen op die
manier kan je misdaad effectief terugdringen. Om de jongerencriminaliteit aan te pakken, moeten ook de ouders verantwoordelijkheid
gesteld worden. Ik pleit daarom voor het mogelijk maken van het inhouden van kindergeld.”

Joris van der AA
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