
Stadsgeweld 

[Do. 26.04.2018 – 14.56 uur - vragen P2784 en P2785] 

 

 
Naar aanleiding van het recente geweld in de wijk Peterbos in Anderlecht antwoordt minister Jambon 

op vragen van volksvertegenwoordigers G. Calomne (MR) en N. Ben Hamou (PS) over stadsgeweld, 

die gericht zijn aan de minister van Justitie en aan hemzelf. 

VRAAG VAN HET PARLEMENT  

Gautier Calomne (MR) brengt de feiten in Peterbos in herinnering: drie MIVB-controleurs werden door 

jongeren geslagen, de journalisten die ter plaatse kwamen, werden met stenen bekogeld. Hoe kunnen 

die herhaalde gevallen van agressie tegen ordehandhavers zo goed mogelijk bestraft worden? De 

minister van Justitie wil een nog sneller snelrecht, waarbij de zitting maximaal een maand na de feiten 

plaatsvindt. Zou er geen register van geweld tegen politieagenten moeten worden opgezet? 

Overleggen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met elkaar? 

Voor Nawal Ben Hamou (PS) zijn no-gozones en agressie tegen overheidspersoneel onaanvaardbaar. 

De regering bespaart op het personeel bij politie en gerecht en de tweets van de minister met naar 

racisme neigende uitlatingen zijn olie op het vuur. In Antwerpen is hij onmiddellijk opgetreden: wanneer 

zal hij actie ondernemen in Brussel?  

ANTWOORD VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Minister Jambon weerlegt de kritiek van mevrouw Ben Hamou door te onderstrepen dat er niet wordt 

bespaard op politie en justitie en dat er net 1 miljard extra werd geïnvesteerd tijdens deze legislatuur. 

Op het protest van de oppositie reageert de meerderheid met krachtig applaus.  

Minister Jambon preciseert vervolgens dat er geen sprake is van een no-gozone in Peterbos of elders 

in het Brusselse Gewest. Het Kanaalplan draagt trouwens vrucht. 

In de achtergestelde wijk Peterbos jaagt de politie onophoudelijk de criminele bendes op die er drugs 

en wapens verhandelen. Ze beschikt over heel wat grond- en luchtmiddelen. Op die manier konden 

gisteren 60 personen en 50 voertuigen worden gecontroleerd en 4 aanhoudingen worden verricht. 

Wat de gerechtelijke kant van de zaak betreft, verzekert de minister dat alles in het werk wordt gesteld 

opdat justitie snel en krachtig zou kunnen reageren op zulke gebeurtenissen. Er werden 

gespecialiseerde magistraten benoemd, het aantal magistraten dat in het weekend wachtdiensten 

draait werd verhoogd, en in geval van rellen kunnen er nog meer magistraten worden opgeroepen om 

de wachtdiensten te versterken. Dankzij de recente verlenging van de aanhoudingstermijn van 24 tot 

48 uur, tot slot, verlopen de onderzoeken efficiënter en wordt er sneller gevonnist. 

HET PARLEMENT HEEFT HET LAATSTE WOORD 

Gautier Calomne herhaalt dat de MR het nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van geweld, 

ook in Wallonië, steunt en erop zal toezien dat er middelen ter beschikking worden gesteld, wat de 

socialisten daar ook van vinden. 

Nawal Ben Hamou is verbaasd over de besparingen: is de regering de ongeziene protestacties van 

de magistraten en de aangekondigde stakingen bij de politie misschien vergeten? Ze herhaalt dat er in 

Antwerpen anders werd gereageerd op de incidenten en besluit haar repliek met een uitspraak die 

heftig applaus uitlokt: delinquentie heeft geen origine of geloof. 



[Dit is een korte informatieve nieuwsflits over de mondelinge vragen die in plenaire vergadering werden 
gesteld. Een meer uitgebreide weergave van de interventies van de diverse sprekers vindt men na de 
plenaire op onze website www.dekamer.be : Documenten > Plenaire vergadering > Beknopt verslag.]  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


