
Abstract

De politie kan een belangrijke stempel drukken op de ervaringen van minderjarigen

die met hen in contact komen. Aan de hand van een empirisch onderzoek gaan we na

of de Vlaamse lokale politiezones bijzondere aandacht besteden aan minderjarigen en

hoe zij dit organisatorisch verankeren. We maken een onderscheid tussen specialisti-

sche en generalistische zones, waarbij we vervolgens nagaan vanuit welke visie de ver-

schillende types zones met minderjarige daders werken. De resultaten tonen aan dat

de meerderheid van de Vlaamse zones een gespecialiseerde dienst of functie heeft

opgericht vanuit de overtuiging dat minderjarigen een aangepaste benadering moeten

krijgen en niet behandeld kunnen worden zoals volwassenen. Deze diensten en func-

ties hebben echter weinig beleidsmatige onderbouw, waardoor de benadering van

minderjarige daders afhankelijk lijkt van de persoonlijke ingesteldheid van de beamb-

ten. 

Kernwoorden: politiestructuur – beleidsvisie – jeugddelinquentie – jeugdafdeling –

jeugdpolitie 

1. Inleiding

Resultaten van criminologisch onderzoek getuigen van een gespannen relatie tussen

politie en minderjarigen die zich kenmerkt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen

en onbegrip (Huijts & Nelissen, 2004; Hinds, 2007). Zo stellen Taylor et al. (2001) dat

minderjarigen een negatief getint beeld hebben van de politie; bij delinquente jonge-

ren is dit nog sterker dan bij niet-delinquente jongeren. Dit geldt bovendien in het kwa-

draat voor allochtone jongeren met politiecontacten. Zij hebben het gevoel benadeeld

te worden door de wet die voor hen sneller van toepassing lijkt dan voor autochtone

jongen (Hubert, 2001; Duchateau et al., 2004). Slechts sporadisch wordt een positief

beeld geschetst (bv. Matthijs, 1983). Tussen minderjarigen onderling is er echter een

diversiteit aan opvattingen. Jongens en stadskinderen zouden minder positief staan

ten opzichte van de politie dan meisjes en plattelandskinderen (Taylor et al., 2001).

Naast persoonlijke contacten als dader, blijken ook slachtofferervaringen een rol te spe-

len: frequent slachtofferschap doet het vertrouwen in de politie afnemen (Hurst et al.,

2000). 
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