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Schriftelijke vraag: Informatie betreffende huisarrest 

Geacht raadslid 

Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het 
huisarrest. 

De concrete vragen waren de volgende: 

1) Wat houdt dit huisarrest juist in? Hoeveel en wanneer doet de politie controle of de jongere 
zich aan het huisarrest houdt? 

2) Doen de Antwerpse politiediensten evenveel controles als in de overige gerechtelijke 
arrondissementen? 

3) Is dit wettelijk bepaald, of he eft de Antwerpse politiedienst een eigen leidraad/praktijk? 

4) Hoeveel veroordeelde minderjarigen staan er in Antwerpen onder huisarrest? Graag een 
overzicht van de laatste 5 jaar. 

5) Welke leeftijden hebben deze minderjarigen? Hoeveel meisjes en hoeveel jongens? 

6) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 

7) Doet de Antwerpse politie ook controles op veroordeelden met enkelbanden? Zo ja, graag 
een overzicht van het aantal controles de laatste 5 jaar. 

8) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 
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9) Doet de Antwerpse politie ook controles bij veroordeelden in strafonderbreking? Zo ja, 
graag een overzicht van het aantal controles de laatste 5 jaar. 

10) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 

11) Is de burgemeester/politie van mening dat het systeem van huisarrest optimaal 
functioneert? Zo niet, waarom niet? 

12) Is de burgemeenster/politie van mening dat het mogelijk is voldoende controles uit te 
voeren als het systeem van enkelbanden uitgebreid wordt zodat ook veroordeelde 
minderjarigen een enkelband zouden kunnen krijgen? 

Ik kan u als volgt antwoorden: 

1) Wat houdt dit huisarrest juist in? Hoeveel en wanneer doet de politie controle of de jongere 
zich aan het huisarrest houdt? 

De maatregel huisarrest wordt door de jeugdrechtbank opgelegd aanjongeren die vervolgd worden 
wegens een als misdrijf omschreven feit dat gepleegd werd vóór de volle leeftijd van 18 jaar. De 
minimumleeftijd bedraagt 12 jaar. De jeugdrechtbank gelast vervolgens het openbaar ministerie van de 
jeugdrechtbank om toe te zien op de naleving van de getroffen maatregel. Het jeugdparket vordert tot 
slot via kantschrift de lokale politie om de naleving van de maatregel te controleren. 

In het actieplanjongencriminaliteit en -overlast 2016 werd de systematische controle van huisarresten 
opgenomen in de operationele politionele doelstellingen. Dat betekent dat rechercheurs van de dienst 
Jongerencriminaliteit op meerdere tijdstippen op huisbezoek gaan bij de minderjarigen voor controle 
van naleving van de opgelegde maatregel huisarrest. Bovendien wordt er tijdens de late 
permanentiedienst controle uitgevoerd bij hardleerse jongeren. 

Alle relevante informatie inzake jongeren met huisarrest wordt eveneens aangereikt aan de mobiele 
eenheid waardoor deze tijdens acties bijkomende controles kan uitvoeren. 

De cijfers vertegenwoordigen het aantal dagen huisarrest die door het parket aan een jongere opgelegd 
worden. Een jongere die voor de maximale duur van 3 maanden onder huisarrest wordt geplaatst, 
vertegenwoordigt in de tabel bijvoorbeeld 90 dagen. 

De cijfers voor 2016 zijn beperkt tot de eerste zes maanden. 
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Totaal aantal dagen Uitgevoerde Aantal negatieve Uitgevoerde Aantal negatieve 
opgegeven huisarrest controles huisarrest controles (niet controles controles (niet 
door parket door dienst thuis) huisarrest door thuis) 

Jongerencriminaliteit Mobiele Eenheid 
tijdens acties 

1.665 1.339 144 102 18 

2.761 1.536 131 400 60 

1.702 882 66 202 38 

Met de uitbreiding van de Salduzwet op 1 januari 2012 neemt de behandeling van een dossier met een 
jongere die voorgeleid wordt voor de jeugdrechter aanzienlijk meer tijd in beslag. Om die reden 
komen enkel zwaarwichtige feiten nog in aanmerking voor een maatregel huisarrest. Dit zorgt niet 
alleen voor een daling van het aantal dossiers huisarrest maar ook voor een daling van het aantal 
uitgevoerde controles op de naleving hiervan. 

Voor minder zware feiten wordt een remediërende maatregel voorgesteld die kan bestaan uit een 
(tijdelijk) contactverbod - met medeplichting(en) en/of slachtoffer(s) - ofhet volgen van een vorming 
rond bijvoorbeeld groepsdruk, weerbaarheid of seksualiteit. 

2) Doen de Antwerpse politiediensten evenveel controles als in de overige gerechtelijke 
arrondissementen? 

De controles op de naleving van het huisarrest voor jongeren vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de politiezones waar de jongere ingeschreven staat. Om die reden zijn cijfer-en 
vergelijkingsmateriaal op arrondisementele schaal niet beschikbaar. 

3) Is dit wettelijk bepaald, of heeft de Antwerpse politiedienst een eigen leidraad/praktijk? 

Het jeugdparket is bevoegd om de opdracht "controle maatregel huisarrest" toe te wijzen aan de lokale 
politie Antwerpen. Hun toepassingsgebied beperkt zich tot jongeren woonachtig op Antwerps 
grondgebied. 

4) Hoeveel veroordeelde minderjarigen staan er in Antwerpen onder huisarrest? Graag een 
overzicht van de laatste 5 jaar. 

De onderverdeling van cijfers voor jongeren onder huisarrest beperkt zich tot het niveau van de 
politieregio's (Noord! Oost! Zuid! West/ City en Centrum). Op districtsniveau zijn geen bijkomende 
cijfers beschikbaar. 

Bijgevoegd overzicht lijst het aantal jongeren dat onder huisarrest werd geplaatst op per politieregio en 
dit voor de laatste vijf kalenderjaren. 
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5) Welke leeftijden hebben deze minderjarigen? Hoeveel meisjes en hoeveel jongens? 

De gemiddelde leeftijd van jongeren die onder huisarrest geplaatst worden, situeert zich tussen 14 en 
17 jaar. In de meeste gevallen gaat het omjongens, slechts uitzonderlijk wordt een maatregel 
huisarrest opgelegd aan meisjes. 

6) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 

De gevraagde cijfers werden eerder reeds opgenomen in het antwoord op vraag 4. 

7) Doet de Antwerpse politie ook controles op veroordeelden met enkelbanden? Zo ja, graag 
een overzicht van het aantal controles de laatste 5 jaar. 

Ja, de lokale politie Antwerpen verricht controles en onderhoudt contact met de dragers van een 
elektronische enkelband. 

Binnen de eerste 14 dagen vindt een eerste contact plaats tussen de wijkagent en de drager van een 
elektronische enkelband. Tijdens dit intakegesprek worden de voorwaarden overlopen en 
contactgegevens uitgewisseld. Binnen de eerste drie maanden vindt een nieuw bezoek plaats waarbij 
de naleving van de voorwaarden het voorwerp van controle is. De dagelijkse controle op het 
elektronisch toezicht valt echter onder de regionale bevoegdheid van het VCET (Vlaams Centrum 
Elektronisch Toezicht) binnen het departement Welzijn. Wanneer blijkt dat de voorwaarden 
geschonden werden, wordt de lokale politie hiervan op de hoogte gebracht en een PV opgesteld. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal personen - per politieregio - dat de afgelopen 
vijf jaren onder elektronisch toezicht (ET) werd geplaatst. 

Modaliteit Centrum City West Noord Oost Zuid Totaal 
ET opgelegd door Strafuitvoeringsrechtbank 
(Gevangenisstraffen van meer dan 3 jaar) 15 34 12 12 20 9 102 
ET opgelegd door Penitentiaire Administratie 
(Gevangenisstraffen tot 3 jaar) 46 75 31 44 59 44 299 

ET bij voorhechtenis 0 2 1 2 2 1 8 
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De maatregel elektronisch toezicht is begrensd op een maximum termijn van drie jaar. Sommige 
straffen zijn inmiddels uitgezeten, andere werden omgezet in voorwaardelijke invrijheidstelling. 

8) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 

De gevraagde cijfers werden eerder reeds opgenomen in het antwoord op vraag 4. 

9) Doet de Antwerpse politie ook controles bij veroordeelden in strafonderbreking? Zo ja, 
graag een overzicht van het aantal controles de laatste 5 jaar. 

De politie wordt niet in kennis gesteld van strafonderbreking. Bijgevolg 1S cijfermateriaal niet 
beschikbaar. 

10) In welke districten zijn er huisarresten? Graag een overzicht van de laatste 5 jaar per 
district/wijk. 

De gevraagde cijfers werden eerder reeds opgenomen in antwoord op vraag 4. 

11) Is de burgemeester/politie van mening dat het systeem van huisarrest optimaal 
functioneert? Zo niet, waarom niet? 

Aangezien de jongere het huisarrest ondergaat in de ouderlijke woonst, biedt een huisbezoek de kans 
de thuissituatie in te schatten. Bij onregelmatigheden - waaronder een onstabiele thuissituatie - kan 
doorverwezen worden naar de dienst Jeugd, Gezin & Nazorg. 

Het huisarrest bevordert ofherstelt in vele gevallen de relatie tussen de jongeren en hun ouders. Deze 
maatregel kan er toe bijdragen dat de vertrouwensband met de minderjarigen versterkt wordt. 

Tot slot kan een maatregel huisarrest het hinderlijk rondhang- en claimgedrag van hardleerse jongeren 
's avonds op straat voorkomen of op zijn minst indijken. 

12) Is de burgemeester/politie van mening dat het mogelijk is voldoende controles uit te voeren 
als het systeem van enkelbanden uitgebreid wordt zodat ook veroordeelde minderjarigen een 
enkelband zouden kunnen krijgen? 

Een minderjarige krijgt geen veroordeling maar een maatregel door de jeugdrechter opgelegd. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groeten 

Bart De Wever 
burgemeester 
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