Het Nieuwsblad: "Geef ouders van spijbelaars een boete"

11 mei 2011 - Kamerlid Bart Somers (Open Vld) wil spijbelgedrag aanpakken met boetes voor de ouders,
om ze zo te dwingen tot betrokkenheid. "Want nu hebben we helemaal geen stok achter de deur."
Het voorbije schooljaar was 1,4 procent van de leerlingen uit het middelbaar een problematische spijbelaar, elf
procent meer dan het jaar daarvoor. Desondanks blijft een drastische maatregel als die van Somers omstreden.
Bijvoorbeeld onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) wil wel een verplichte ouderstage invoeren of de
studietoelage afnemen, maar geen regelrechte geldboetes invoeren. Maar Somers stoomt door, en heeft net een
wetsvoorstel ingediend dat gemeenten toelaat om administratieve boetes uit te schrijven bij spijbelgedrag.
Waarom doet u dat?
Bart Somers: "Spijbelen is een ernstig maatschappelijk probleem, en tegelijkertijd stijgt het aantal zittenblijvers.
De aanpak van spijbelaars valt nu onder de verantwoordelijkheid van het parket. Het heeft daar de laagste
vervolgingsgraad en veel dossiers worden geseponeerd. Laat ons dat overhevelen naar de gemeenten. Die
hebben nu al een globale aanpak, maar we hebben geen stok achter de deur. Daarom moet de lijst inbreuken die
in aanmerking komen voor een administratieve boete uitgebreid worden met spijbelen."
Hoe zou dat in de praktijk werken?
"Ouders die niet weten wat hun kinderen uitspoken, of die er geen controle meer over hebben, zullen tot 200 euro
administratieve sanctie moeten betalen. Op die manier willen we hun betrokkenheid afdwingen."
Dat is hard. Pascal Smet wil ook al de studietoelage van spijbelaars afpakken.
"Dit is helemaal geen repressieve aanpak, integendeel. De gemeenten zijn veel beter gewapend om dit aan te
pakken dan de parketten. Overal bestaan al spijbelplannen, en dit zou het sluitstuk daarvan moeten worden.
Want het is niet zo dat de ouders zomaar een boete krijgen. Ze hebben de keuze: of ze respecteren het contract
dat ze met de hulpverlening afsluiten of ze betalen."
Wat bedoelt u met 'contract'?
"Als we nu tijdens de schooluren een jongere op straat aantreffen, dan brengen we die naar het politiebureau. In
de toekomst zullen we er ook de ouders bijhalen. Ouders, kind, het onderwijs én de hulpverlening kunnen dan op
zoek naar de achterliggende oorzaken voor het spijbelgedrag. En vervolgens worden maatregelen voorgesteld,
het contract dus. Als ze de regels respecteren, is de kous af. We doen dat in Mechelen al voor vandalisme of
pakweg lawaaioverlast -de traditionele zaken waarvoor je boetes kunt uitschrijven- en dat werkt. In 2008 hebben
we zo de preventieprijs gewonnen. Slechts 10% gaat nog over tot recidive."

