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Eind december is bijna daar, de kerstboom staat recht,  

de straten zijn versierd, de kerstmarkten geopend.  

Ieder werkt rustig zijn memo-lijstje af, dagdromend  

van een zalige Kerst en fijn Oudjaar!  

Maar… eerst nog ons kerstgeschenk voor jullie,  

de laatste Nieuwsbrief van 2018!  

Met als leuke onderwerpen:   

* Cijfers van gemeenschapsdienst 2018  

* De Jeugdrechtbank: 4 Cases & de Uitspraak  

* Woordje van Ine  

Naar jaarlijkse gewoonte geven we jullie graag het overzicht mee van het aantal gewerkte jonge-

ren in 2018.  

Er hebben 79 jongens en 6 meisjes gewerkt en dit op 45 verschillende prestatieplaatsen. Met een 

totaal van 2376 uren werd er gemiddeld 28 uren uitgevoerd.  

Voor 3  jongeren werd de gemeenschapsdienst stopgezet omwille van het niet naleven van de af-

spraken. 2 jongeren zijn niet gestart.  

In onderstaand schema geven we de steden & gemeenten weer, waar er gewerkt werd.  

(nota: de plaats van uitvoering is niet altijd noodzakelijk woonplaats van jongere) 

Beringen 4 Houthalen-Helchteren 1 Opglabbeek 7 

Bilzen 4 Kortessem 1 Overpelt 1 

Bree 2 Leopoldsburg 5 Peer 1 

Dilsen-Stokkem 1 Lommel 2 Sint-Truiden 2 

Genk 28 Maaseik 2 Tessenderlo 1 

Hasselt 15 Maasmechelen 4 Tongeren 1 

Heusden-Zolder 3 Nieuwerkerken 2 Zonhoven 1 
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Wanneer de Jeugdrechter een maatregel uitspreekt, ontvangt BAAL de opdracht 

aan de hand van een beschikking of een vonnis. Hierin wordt een omschrijving 

en vaak ook een relaas opgenomen van de feiten die de jongere heeft gepleegd.  

Wat nu volgt is fictief: De Jeugdrechtbank: 4 cases & de uitspraak.    

Minderjarige wordt ervan verdacht te Maasmechelen op 25/02/2018 als dader – mededader, opzettelijke 
beschadigingen te hebben aangebracht aan onroerende en roerende goederen. 

In de avond van 25/02/2018 zijn een aantal jongeren de school binnengebroken en hebben ze aldaar tal van 
beschadigingen aangebracht. Er werden deuren opgebroken, stoelen en tafels omvergeworpen, computers 
beschadigd en doorheen het hele gebouw werden tal van brandblusapparaten leeggespoten. Er werd een 
filmpje gemaakt waarop te zien is dat een aantal jongeren beschadigingen aanbrengen. Dit filmpje werd 
door de vader van X overhandigd aan de politie. 

Op het filmpje is te zien hoe een 4-tal jongeren via een raam betreden. Eenmaal in het gebouw stichten de 
jongeren een wanorde in verschillende lokalen en spuiten ze brandblusapparaten leeg. Ze trachten met een 
schroevendraaier een deur open te breken. 

Tijdens het verhoor bij de politie geeft X toe dat hij bij de feiten aanwezig was. Hij was als laatste door het 
raam binnen gegaan. Op de tweede verdieping heeft hij een deur van een lokaal opengebroken en 
e e n brandblusapparaat leeggespoten.  

X kreeg 30 uren gemeenschapsdienst opgelegd. Deze voerde hij correct 

uit in een woon-zorgcentrum.  

De school, de jongere en zijn ouders kregen een bemiddelingsvoorstel. 

Via de herstelbemiddeling had hij een direct gesprek met de directeur 

over de feiten, bood X zijn excuses aan en kwamen ze tot een regeling 

voor het betalen van de onkosten. 
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Minderjarige wordt verdacht van  

A. Aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen beneden de volle leeftijd van 16 jaar 
B. Openbare zedenschennis door het verspreiden van naaktfoto’s 

Minderjarige zou tijdens de herfstvakantie 2017 e e n of meer naaktfoto’s gemaakt hebben van twee meisjes. 
De meisjes waren op dat moment 14 jaar. Minderjarige zou gedreigd hebben om deze foto’s openbaar te ma-
ken. Hij zou deze foto’s gemaakt hebben in de kleedkamer van het openbaar zwembad. Nadien zou hij aan 
e e n van de meisjes gevraagd hebben om foto’s van zichzelf in lingerie door te sturen. Hij heeft haar onder 
druk gezet door haar op verschillende manieren herhaaldelijk te bedreigen. Minderjarige heeft de ontvangen 
foto doorgestuurd naar twee vrienden.  Dit zonder toestemming van het meisje.  

Minderjarige kreeg volgende voorwaarden opgelegd: 

-  Niet meer met politie in aanraking komen; 
- Geen strafbare feiten meer stellen; 
- Een gemeenschapsdienst van 30uren; 
- Het volgen van een leerproject ‘Seksualiteit en Relaties in Balans’; 
- Elke dag naar school gaan en zich gedragen naar de regels.  
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Nieuws en weetje 

Het team gemeenschapsdienst wenst jullie alvast  

gezellige Kerstmomenten & een spetterend Nieuwjaar!  

En graag weer tot volgend Jaar ! 

Birgitte, Katrien, Olga & Valeska 

http://www.google.be/imgres?q=duim&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=891&tbm=isch&tbnid=AApxzrq4Xr6UwM:&imgrefurl=http://squashclubronse.blogspot.com/2011/12/4-0-voor-loft-contreras.html&docid=DgQyR1_rBm5kxM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-v7HZptqboMo/Tuyctz4yuHI/AAA

