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Kortrijk: herstelgesprek tussen
jongeren, ouders, politie en
stadsbestuur
De Kortrijke politie-interventie tegenover vijf minderjarigen bij een
vermeende fietsdiefstal op 27 november 2015 zorgde zowel lokaal als
breder maatschappelijk voor beroering en discussie. Op zaterdag 5
december 2015, ondersteunde het Kinderrechtencommissariaat, op
vraag van de betrokken jongens en hun ouders en van het College van
Burgemeester en Schepenen, in het stadhuis van Kortrijk een
ontmoeting met de jongeren en de korpschef van de politiezone VLAS.
Het gesprek verliep goed en gaf antwoorden op de vele vragen die er
bij de jongens en hun gezinnen leefden. Toch is dit maar een eerste
stap. Er zijn ook lessen te trekken uit dit voorval. De ouders en
betrokken jongeren vragen aan de pers om ze nu met rust te laten.

Goed gesprek
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen leidde het gesprek.
Er was ook een vertegenwoordiger van het Meldpunt Discriminatie aanwezig.
Het gesprek duurde ruim anderhalf uur.
Bruno Vanobbergen: ‘Het gesprek verliep in een constructieve sfeer. De
jongens maakten aan de korpschef duidelijk dat ze de interventie als zeer
negatief ervaren hebben. Ze zijn overtuigd dat hun huidskleur een rol speelde.
De ouders vroegen meer aandacht voor de communicatie tussen politie en de
ouders. De korpschef maakte aan de jongens en hun ouders duidelijk dat hij
geen enkele vorm van racisme in zijn korps tolereert. Hij verduidelijkte hoe de
standaardprocedures verlopen en waarom er zo gereageerd werd. Hij toonde
begrip, dat het bedreigend kan overkomen als je niets misdoet. Hij
benadrukte tenslotte de absolute onschuld van de jongens en hun gezinnen.’
Op het einde van het gesprek was er, op vraag van de ouders, een ontmoeting
met een delegatie van het stadsbestuur, bestaande uit burgemeester Vincent
Van Quickenborne en schepen voor Integratie Philippe De Coene.

Lessen trekken
Het Kinderrechtencommissariaat beveelt de politie van Kortrijk aan om na te
gaan hoe ze onnodig geweld tegenover minderjarigen kan vermijden. Zeker
als minderjarigen zelf geen enkele vorm van gewelddadig gedrag vertonen,
kan geweld vanuit de politie onmogelijk de eerste reactie zijn. Het
Kinderrechtencommissariaat vraagt de politie ook om in alle interventies waar
minderjarigen bij betrokken zijn, zorgvuldig met de ouders te communiceren.
Algemeen vraagt het Kinderrechtencommissariaat om in de opleiding van
politieagenten veel meer aandacht te besteden aan de omgang met
minderjarigen.
De korpschef verklaarde met deze aanbevelingen rekening te willen houden.

Bericht op verzoek van jongeren
Het Kinderrechtencommissariaat heeft niet de gewoonte om over haar
interventies te communiceren. Op vraag van de minderjarigen en hun ouders
stuurt het Kinderrechtencommissariaat toch dit persbericht uit.
De ouders en de jongens vragen aan de pers om hen de komende periode met
rust te laten. Zij hebben over wat gebeurd is klacht neergelegd bij het Comité
P en wachten nu het resultaat van dit onderzoek af.

Elke dag krijgt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen,
jongeren en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het
beleid. Altijd met het oog op de goede naleving en toepassing van kinderrechten in
Vlaanderen.
Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten
opgericht door het Vlaams Parlement.
www.kinderrechtencommissariaat.be
https://www.youtube.com/user/Kinderrechtencom
https://www.facebook.com/kinderrechtencommissariaat
@KRCommissaris
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