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Advies: wijzigingen politiecodex - 
bedelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen  
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem, Wilrijk. 

 
De jeugdraad heeft als opdracht om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren bij het beleid 
van 
* kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
* tieners van 10 tot en met 14 jaar 
* jongeren van 15 tot en met 26 jaar 
* jeugdverenigingen met personen van 6 tot en met 30 jaar 
door zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen hun mening te laten geven, 
op basis waarvan een gefundeerd advies opgesteld wordt. 
 
De jeugdraad vult deze opdracht in volgens 4 stappen: 

1. De districtsjeugdraad beslist om wel of niet op de adviesvraag in te gaan. Dit doen de leden 
van de jeugdraad door na te gaan of de adviesvraag relevant is voor het belang van 
minstens 1 van de 4 bovengenoemde doelgroepen. 

2. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om de relevante doelgroepen te 
betrekken. 

3. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om het advies te schrijven. 
4. De districtsjeugdraad geeft een akkoord aan de jeugdconsulent voor het agenderen van het 

advies op het districtscollege en de districtsraad of op het college en de gemeenteraad. 
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Advies voor: college en gemeenteraad stad Antwerpen 
 
Onderwerp van de adviesvraag: wijzigingen politiecodex 
 
Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 13 januari 2015  
 
Adviestermijn: 6 weken – de districtsjeugdraden engageren zich op vraag van de stad om binnen 1 
week advies te geven. Dit omdat er laattijdig nog een wijziging kwam waarop de jeugdraad verplicht 
om advies gevraagd wordt EN het besluit tot goedkeuring voor de gemeenteraad niet uitgesteld kan 
worden. 
 
Datum advies: 22 januari 2015 
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1. Reden advies 
 
Op 13 januari 2015 ontvingen alle districtsjeugdraden de adviesvraag over de wijzigingen in de 
politiecodex van de stad Antwerpen in verband via de jeugdconsulenten.  
 
Dit ontwerp is nog een ontwerp en kan dus nog gewijzigd worden, onder meer door de input van 
adviesraden, kabinetten en de gemeenteraad zelf. 

2. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat wie betrokken was en hoe het advies tot stand kwam. We schrijven dit om op een 
transparante manier kenbaar te maken aan het college en/of districtsraad hoe het advies tot stand 
kwam. 
 

2.1 Hoe verliep het adviesproces? 
 
Hieronder vindt u kort het adviesverloop van deze adviesvraag, gevolgd door het advies.  
De nieuwe jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden. 
Doordat niet alle districtsjeugdraden al erkend zijn door hun districtsraad op het ogenblik van de 
adviesvraag volgens het nieuwe werkkader voor inspraak en adviesraden is er geen conferentie van 
de districtsjeugdraden. Daarom nam elke districtsjeugdraad apart een beslissing om in te gaan op de 
adviesvraag.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden door de jeugdconsulenten.  

 Een jeugdconsulent deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over de 
wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 
Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vond de tijd om en advies te geven: 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o Zij kwamen tot deze beslissing door een discussie tijdens een overlegmoment. 

 Districtsjeugdraad Berchem 
o De kerngroep (2 voorzitters) heeft het advies op 14/1/2015 voorbereid. De kerngroep 

besliste dat dit een relevante adviesvraag voor al onze doelgroepen (kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen). Er was geen tijd/mogelijkheid om alle 
doelgroepen te betrekken bij het opstellen van dit advies. De leden van de jeugdraad 
werden digitaal bevraagd rond dit advies dat de kerngroep opstelde en konden op 
deze manier hun mening inbrengen. 

 Districtsjeugdraad Deurne 
o De districtsjeugdraad kwamen tot deze beslissing door middel van spoedoverleg 

tussen de trekkers van de Deurnse jeugdraad. De beperkte hoeveelheid betrokken 
jongeren heeft te maken met de korte adviestermijn van slechts één week. 

 
Volgende districtsjeugdraden gaven geen antwoord of ze de adviesvraag al dan niet relevant 
vonden voor het belang van kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en gaven geen 
advies: 

 Districtsjeugdraden Antwerpen, Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk 
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2.2 Gegevens van de adviesgevers. 
 
In totaal werkten 17 personen van 16 tot en met 25 jaar mee aan dit advies. 
 

2.2.1 Geslacht 

In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

geslacht 

gender aantal  % 

meisje 6 35% 

jongen 11 65% 

onbekend 0 0% 

totaal 17 100% 

 

2.2.2 Leeftijd 

In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt 
om in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen 
van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de 
cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. 
Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. De leeftijdsgroepen 
van de jeugd zijn ingedeeld volgens de cognitieve en biologische ontwikkeling van deze groepen. 
 

leeftijdsgroepen 

groepen aantal percentage 

kleuters van 1 tot en met 5 jaar 0 0% 

kinderen van 6 tot en met 9 jaar 0 0% 

tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% 

jongeren van 15 tot en met 26 jaar 17 100% 

personen van 27 tot en met 30 jaar 0 0% 

onbekend 0 0% 

totaal 17 100% 

 
In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend 0 0% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 0 0% 
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10 0 0% 

11 0 0% 

12 0 0% 

13 0 0% 

14 0 0% 

15 0 0% 

16 1 6% 

17 2 12% 

18 1 6% 

19 4 24% 

20 2 12% 

21 3 18% 

22 1 6% 

23 2 12% 

24 0 0% 

25 1 6% 

26 0 0% 

27 0 0% 

28 0 0% 

29 0 0% 

30 0 0% 

totaal 17 100% 

 

2.2.3 Woonplaats 

Deze tabel bevat de woonplaatsen van de adviesgevers. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 
 

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen 0 0% 

*Antwerpen 2000 0 0% 

*Antwerpen 2018 0 0% 

*Antwerpen 2020 0 0% 

*Antwerpen 2030 0 0% 

*Antwerpen 2050 0 0% 

*Antwerpen 2060 0 0% 

Berchem 2600 3 18% 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 9 53% 

Borgerhout 2140 1 6% 

Deurne 2100 3 18% 

Ekeren 2180 0 0% 

Hoboken 2660 0 0% 

Merksem 2170 0 0% 

Wilrijk 2610 1 6% 

een andere gemeente 0 0% 

onbekend 0 0% 

totaal 17 100% 
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2.3 Wat is de inhoudelijke vorm van het advies?  
 
Hieronder in punt ‘3. Het advies’ staat het element uit de politiecodex waarvoor een voorstel tot 
aanpassing is en waarover de districtsjeugdraden advies konden geven. 
 
Bij de wijziging staat de uitleg van de stad Antwerpen:  

 Uitleg waarom er een wijziging is 

 Hoe het vroeger in de codex stond:  
o Gewone tekstlay-out 

 Een verandering/toevoeging  
o grijs gearceerd 

 Iets dat verdwijnt  
o grijs doorstreept. 

 
Het advies van de districtsjeugdraden staat onder de uitleg van de wijziging. In de vorm van een 
SWOT-analyse kon men advies geven. 

o Wat vinden ze goed of sterk aan de wijziging? 
o Wat vinden ze niet goed of zwak aan de wijziging? 
o Wat vinden ze een bedreiging? 
o Wat vinden ze een kans? 
o Opmerkingen 
o Vragen aan de stad 

 
De inhoudelijke vorm van het advies is een SWOT-analyse.  
 

2.4 Type advies: positief, positief mits voorwaarden of negatief advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag: 

 een negatief advies. 
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3. Voorstel wijzigingen en advies 
 
 

Toevoeging over: Bedelen 
Waarom is er een aanpassing? 
Voor de rechtszekerheid is er duidelijkheid vereist over de plaatsen waar passief bedelen kan 
gedoogd  worden en waar niet. Dit zijn de plaatsen die expliciet vermeld zijn in de code van 
politiereglementen. Agressief bedelen is echter nergens toegestaan op het grondgebied van de stad. 
De bestaande vormen van agressief bedelen worden gegroepeerd en gepreciseerd. 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
Artikel 95. 
§1. Het is verboden te bedelen op de straten en pleinen, genoemd in artikel 183. , al dan niet in het 
gezelschap van kinderen. Het is ook verboden om de liefdadigheid van de voorbijgangers of 
aanwezigen op te wekken door lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen te tonen. Dit 
verbod geldt ook voor de ingangen en de parkings van grootwarenhuizen en in elke inrichting 
toegankelijk voor publiek, gelegen in elke van de voormelde gebieden. 
Op het gehele grondgebied is het verboden op agressieve wijze te bedelen.  
Onder agressief bedelen wordt onder meer verstaan bedelen dat gepaard gaat met: 
  

 aanklampen van personen;  

 zich verbaal opdringerig gedragen; 

 zodanig op de openbare weg zitten dat andere weggebruikers gehinderd worden; 

 het zich begeven tussen de tafels van een horecaterras; 

 het gezelschap van kinderen; 

 het tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen; 

 het belemmeren van het verkeer. 
  
§2. Het is verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te krijgen. 
 
Artikel 183. Het is verboden ambulante handel uit te oefenen: 

 (…) 

 op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van kermissen;  

 op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar openbare markten 
plaatsvinden;  

 op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar evenementen 
plaatsvinden;  

 op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van de ingang van treinstations; 

 voor de ingangen en parkings van grootwarenhuizen en in elke inrichting toegankelijk voor 
publiek. 

 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een 
mening  

 De jeugdraad kreeg opnieuw 
een adviesvraag binnen over 
wijzigingen in de politiecodex en 
ze wensen hierover een 

 Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Het is goed dat er duidelijk wordt gemaakt wat 
precies onder agressief bedelen valt. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

 De concrete gevallen van agressief bedelen zijn 
echter soms nogal vaag geformuleerd. Zo is bv. 
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ongunstig advies te geven. 
Binnen deze wijzigingen worden 
er geen structurele oplossingen 
aangeboden. Deze regelgeving 
geeft regels om bedelaars of 
daklozen te verplaatsen, maar 
biedt geen alternatieven voor 
waar ze naartoe kunnen gaan 
zoals opvangcentra. Zo wil men 
de symptomen wel aanpakken, 
maar zonder de eigenlijke 
oorzaken mee aan te pakken. 
De jeugdraad wil ook dat er 
meer wordt ingezet op het 
straathoekwerk, want deze 
medewerkers bieden wel 
alternatieve oplossingen of 
locaties aan. Men moet 
proberen om de oorzaken van 
armoede nog meer aan te 
pakken. 

“het belemmeren van verkeer” nogal vaag. 

 Het voorstel scheert iedereen die ambulante 
handel voert over eenzelfde kam, terwijl sommige 
vormen van ambulante handel een 
maatschappelijke meerwaarde hebben. 

 “Kinderen/tieners/jongeren/jeugdbewegingen die 
van deur tot deur langsgaan in het kader van een 
jaarlijks, feestelijk gebeuren zoals bijvoorbeeld 
zingen met nieuwjaar, driekoningen, verkleden 
met Halloween,..." mogen nooit worden 
verboden. 

 Ook de verkoop aan huis door 
kinderen/tieners/jongeren en jeugdbewegingen 
van wc rollen, wafels,… mag niet worden 
verboden.                                                  

 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 De jeugdraad vraagt het college en de 
gemeenteraad om te garanderen dat 
(jeugd)organisaties die ambulante handel voeren 
voor een doel met maatschappelijke meerwaarde, 
een uitzondering krijgen op artikel 183. Hierbij 
vragen we om daarvoor niet te veel 
administratieve voorwaarden te stellen, 
aangezien dat zeker voor jeugdbewegingen die op 
vrijwilligers draaien een onnodige last vormt. 

Bedreiging 

 Met een algemeen verbod op ambulante handel 
voor grootwarenhuizen of bij stations kunnen oa. 
jeugdbewegingen (maar bv. ook NGO’s) gefnuikt 
worden. Neem nu de scouts die haar wafels wil 
verkopen of 11.11.11 dat bikken verkoopt voor 
het goede doel. Zij riskeren strategische locaties 
niet meer te kunnen gebruiken, doordat hun 
verkoopactiviteiten met een maatschappelijke 
meerwaarde strikt genomen onder ambulante 
handel vallen. 

Opmerkingen 
 

 Kansen 

 Voor jongeren zijn er niet per se kansen 
verbonden aan het huidige voorstel. De 
politiecodex zou meer duidelijkheid bieden, maar 
zo goed als geenenkele jongere leest die. Indien er 
een uitzonderingsmaatregel betreffende 
ambulante handel wordt voorzien voor jeugd- of 
andere bewegingen die met hun verkoop een doel 
met maatschappelijke meerwaarde nastreven, 
kan het voorstel hen de kansen bieden om bv. hun 
jeugdbeweging efficiënter te ondersteunen. 

 Duidelijkheid voor jeugdbewegingen rond 
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noodzaak van de leurderskaart bij aan huis 
verkoop scheppen. 

 

 


