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Verfijning afspraken rond politie-inzet
bij jongeren in jeugdvoorzieningen
Lokale Politie Antwerpen en het agentschap Jongerenwelzijn hebben de bestaande afspraken voor
tussenkomsten waarbij minderjarigen agressief en soms gevaarlijk gedrag vertonen verfijnd. Zo zal de
voorziening bij de oproep, en de vraag naar politiehulp, duidelijk weergeven wat de situatie ter plaatse
is en zullen zij een personeelslid als aanspreekpunt voor de politie voorzien. Pas wanneer vooraf
vastgelegde procedures niet volstaan, neemt de politie de situatie over.
Op 4 december 2015 besliste Lokale Politie Antwerpen en het agentschap Jongerenwelzijn om een
werkgroep op te richten. Die zou duidelijke afspraken formuleren rond de inzet van politie in
jeugdhulpvoorzieningen bij incidenten. De aanleiding voor deze gesprekken was een incident in een
Antwerpse jeugdvoorziening in november van vorig jaar. Deze gesprekken verliepen constructief en
leidden tot de verfijning van de huidige procedures.

Goede communicatie
Om al van bij de noodoproep een goede inschatting van de situatie te kunnen maken, is een checklist
opgesteld voor de operatoren van de noodcentrale. Zo kan de politie, wanneer ze door de voorziening
gevraagd worden, snel aan relevante, duidelijke en volledige informatie komen en kan het personeel
van de jeugdvoorziening op een vast kader terugvallen.

Voorbereiding noodinterventie
Nadat de hulp van de politie gevraagd is, zullen de personeelsleden van de voorziening een digitale
persoonsfiche overmaken aan de aangestuurde diensten, zodat zij de interventieploegen een duidelijk
beeld geven van de achtergrond van de betrokken minderjarige. Vanuit de jeugdhulpvoorziening zal
ook één aanspreekpunt aangeduid worden die de politiediensten bij hun aankomst ontvangt en verder
begeleidt.

Aanpak incident
Het aanspreekpunt vanuit de jeugdvoorziening brengt de interventieleden van de politie tot bij de
minderjarige. Wanneer de situatie het toelaat, zal deze begeleider nog een laatste keer proberen om
de situatie onder controle te krijgen. De politie is daarbij aanwezig, maar houdt zich op de
achtergrond. Pas wanneer deze laatste poging mislukt of wanneer er acuut gevaar voor zichzelf of
anderen dreigt, neemt de politie de situatie over. Op dat ogenblik leidt de politie de interventie en zal
ze de tussenkomst indien nodig gradueel opbouwen.

www.politieantwerpen.be
www.jongerenwelzijn.be

Persbericht

Besluit
Zowel Lokale Politie Antwerpen als Jongerenwelzijn zijn ervan overtuigd dat het incident van november
heeft kunnen leiden tot een verfijnde samenwerking tussen de beide diensten.
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