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PERSMEDEDELING

VSOA Politie vraagt een repressief actieplan
van de minister van Binnenlandse Zaken
en Justitie om Brussel te redden!
Opnieuw dienen we met verbijstering vast te stellen dat Brusselse jongeren
rellen veroorzaken en daarbij niet nalaten de politie en andere hulpverleners
aan te vallen en een spoor van vernieling achter zich laten.
Ditmaal werd als flauw excuus het optreden van een rapper gebruikt.
Het is erg gesteld te moeten vaststellen dat jonge “snottebellen” de macht over
de Brusselse straten overnemen.
Het wordt tijd dat er werk gemaakt wordt van een werkelijk repressief beleid
tegenover burgers die het slecht menen met de maatschappij.
Het is duidelijk dat het “dit zijn onze kiezers-beleid”, wat al minstens bezig is
sedert de politiehervorming, niet heeft bijgedragen tot een veilige maatschappij.
Wij zijn niet tegen een preventief beleid, maar de slinger is volledig
doorgeslagen.
Repressief optreden is ook een deel van preventie. Als dergelijke jonge
criminelen weten dat de politie niet de nodige middelen krijgt om op te treden,
niet over de nodige capaciteit beschikt, ze niet zwaar worden gestraft en ze niet
opdraaien voor de schade, dan is het toch normaal dat ze geen schrik hebben
van de ordediensten en gevolgen van hun daden.
Het bestaande preventieve luik kan perfect samengaan met onderstaand plan,
waarbij de jongeren duidelijk dienen te begrijpen dat het pamperen zijn grenzen
kent en er ook een streng repressief beleid zal gevoerd worden.
Gezien de lokale politici al jaren bewijzen dat ze deze situatie niet aankunnen
vragen we aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om een
repressief actieplan op te starten, waarbij vooral duidelijk moet worden dat
dergelijke feiten werkelijk streng bestraft worden.
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Repressief reddingsplan Brussel
Voor het luik Binnenlandse Zaken:
-

-

Vragen we aan de minister dat versterking wordt geleverd d.m.v.
speciale ploegen (cfr. ABT Ploegen, VIP Police) bestaande uit de
federale politie en hycap, die “carte blanche” krijgen om patrouilles uit te
voeren in de probleemwijken en hangjongeren proactief te controleren.
Deze ploegen dienen duidelijke opdracht te krijgen om dergelijke
jongeren bij de minste onregelmatigheid bestuurlijk of gerechtelijk aan te
houden.
In samenwerking met de referentiemagistraat (cfr. luik Justitie) dient er
een lik op stuk beleid gevoerd te worden.

Voor het luik Justitie:
-

-

De minister beloofde ons voor de zomer een nultolerantie voor het
geweld tegen politie. De omzendbrief daaromtrent met duidelijke
richtlijnen naar de parketten – die beloofd werd voor oktober – laat ook
weer op zich wachten.
Wij vragen om ervoor te zorgen dat geweld tegen de politie en andere
hulpverleners altijd wordt bestraft.
Voor het “reddingsplan” Brussel dient men te voorzien in een
referentiemagistraat om jonge criminelen die hulpverleners aanvallen,
vitrines en wagens beschadigen, burgers intimideren, … altijd te
vervolgen.

Wij willen benadrukken dat het geenszins de bedoeling kan zijn dat de stad op
deze manier extra financiële middelen probeert los te weken bij de federale
overheid. In eerste instantie moet de stad Brussel zelf investeren in veiligheid en
ervoor zorgen dat het politiekorps voltallig is en beschikt over de nodige
middelen.
De politieambtenaren hebben het recht om de nodige bescherming te krijgen
van de overheid. De belastingbetaler heeft recht op een veilige hoofdstad!
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