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De zesde staatshervorming gaf de structuur van de veiligheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest opnieuw vorm. Zonder aan de bevoegdheden en voorrechten 
van de verschillende machtsniveaus (federaal of lokaal) te komen, kent deze hervorming 
hoofdzakelijk belangrijke verantwoordelijkheden inzake preventie en veiligheid toe aan 
het Gewest.

Om deze taken uit te voeren, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering besloten om 
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) op te richten. In dit kader werd deze instelling 
beschouwd als een samenhangend geheel waardoor het Gewest middelen ter 
beschikking krijgt waarmee het het overheidsbeleid inzake veiligheid kan verzekeren. 
BPV hoort namelijk een centrale rol te spelen in de coördinatie van de verschillende 
operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Gewest. 
Dit beleid beoogt zowel de preventie als de aanpak van veiligheidskwesties op alle 
vlakken en binnen een breed spectrum, gaande van opleidingen tot het uitoefenen van 
verschillende beroepen binnen de veiligheidsketen, tot de preventie van overlast en 
criminaliteit, of hoe men dient om te gaan met crisissen op het grondgebied Brussel. 

In de hoedanigheid van instelling die het veiligheidsbeleid centraliseert, werd BPV 
belast met het opstellen en ten uitvoer brengen van een Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (GVPP) dat de belangrijkste elementen voor alle partners bevat. Een van 
de transversale doelen van het GVPP bestaat uit de uitwerking van het beeld van de 
gewestelijke veiligheid. Deze essentiële dimensie van ieder openbaar beleid bestaat uit 
de methodische en objectieve analyse – op korte, middellange en lange termijn – van 
de realiteiten van ons Gewest door op wijkniveau de tendensen te identificeren door 
verschillende gegevensbronnen met elkaar te combineren. Voor het Observatorium 
betekent dit: gegevens verzamelen en daartoe partnerschappen aangaan; de 
gegevens die bij verschillende partners verzameld werden, bewaren, behandelen en 

contextualiseren om de belangrijkste cijfers te identificeren; analyses uitvoeren om een 
genuanceerde diagnose te stellen over de verschillende thema’s van het GVPP of andere 
ontluikende fenomenen; en ten slotte de resultaten van de studies communiceren, 
waar onderhavig verslag van getuigt. 

Deze stap vervolledigt op een nuttige manier de cyclus van een globaal regionaal beleid. 
Op basis van deze analyses kan immers het volledige openbare beleid geëvalueerd 
worden met de formulering van aanbevelingen over de verschillende ontwikkelde 
toepassingen in het Brussels Gewest. Op dit vlak blijft het koppelen van een gedeelde 
strategische visie aan een territoriale verankering op wijkniveau en de realiteiten 
hiervan een grote bekommernis, maar ook het mobiliseren van meerdere partners 
in functie van de relevantie van hun bijdrage ten aanzien van een specifieke situatie. 
Deze partnerschappen zijn een belangrijke basis voor de werking van BPV. Deze ‘co-
constructie’- en uitwisselingsbenadering speelt ook een hoofdrol in de samenwerking die 
het Observatorium onderhoudt, zowel binnen BPV met de directie ‘Toekomstverkenning 
en Ontwikkelingen’ – belast met de coördinatie van plannen en toepassingen – alsook 
buiten BPV met alle externe partners.

Het voornaamste doel van dit verslag is dus om onze overheden en partners beter 
uit te rusten met een regelmatige diagnose en monitoring. Ik sta volledig achter deze 
positieve filosofie en nodig u dan ook uit om kennis te nemen van de elementen uit dit 
verslag. Deze zullen de komende jaren uiteraard verder worden uitgediept. 

Jamil ARAOUD 
Directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid

Voorwoord

Coördinatie van 
plannen en toepassingen

Analyse en beeldvorming 
van de fenomenen

Evaluatie van het 
overheidsbeleid
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een stedelijk, jong en dynamisch gebied 
dat gekenmerkt wordt door een toenemende bevolkingsgroei. Het gaat om een 
fundamenteel kosmopolitische regio: 35% van de inwoners beschikt niet over de 
Belgische nationaliteit. Als Belgische en Europese hoofdstad en als zetel van talrijke 
internationale organisaties kent de stad veel toerisme, zowel zakelijk als recreatief, en 
biedt ze werk aan honderdduizenden pendelaars uit andere gewesten. Op wereldschaal 
bekleedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 20171 de 11de plaats op de Global Cities 
rangschikking van meest invloedrijke steden en steden waarvan verwacht wordt dat 
hun invloed op het wereldtoneel alleen nog maar zal toenemen. In deze context zijn 
veiligheid en sociale cohesie essentieel en is er nood aan instrumenten voor de preventie 
en meting van nieuwe bedreigingen en criminele tendensen. Het komt er inderdaad op 
aan om over een zo goed mogelijke kennis van de criminaliteit te beschikken, maar 
ook van de risico’s inherent aan het inperken hiervan. Daarnaast komt het erop aan 
de redenen en onderliggende logica van problematische fenomenen te begrijpen. Zo 
kan het openbaar beleid op het vlak van preventie en veiligheid voortdurend worden 
bijgestuurd.

Als gevolg van de zesde staatshervorming2 en het institutionele akkoord van 2011 
getiteld ‘Naar een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de 
deelstaten’, beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over nieuwe opdrachten en 
bevoegdheden op het vlak van preventie en veiligheid en heeft het hiervoor de gepaste 
instrumenten ontwikkeld. Zo is de institutionele en strategische veiligheidscontext van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geëvolueerd met de oprichting van een nieuwe 
administratie, Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), zoals bepaald door de ordonnantie 
van 28 mei 2015, en daarnaast met het eerste gewestelijke veiligheidsplan, het Globale 
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat op 2 februari 2017 door de regering werd 
aangenomen.

Sinds de publicatie van zijn eerste verslag in 20153 heeft het Observatorium voor Preventie 
en Veiligheid (BOPV) bijgedragen aan deze veranderingen, die werden geconcretiseerd 
door haar integratie binnen BPV en de verhuis van BPV naar de de Lignestraat, de 

aanwerving van medewerkers, de ontwikkeling van processen en werkwijzen en de 
uitwerking van de uitvoering van het GVPP, met behulp van de partners.  

Het BOPV, dat sinds de integratie van 1 januari 2017 actief is binnen Brussel Preventie 
en Veiligheid, heeft als opdracht om analyses uit te voeren die de publieke kennis over 
veiligheid van personen en goederen in brede zin moeten verrijken, en vooral over de 
thematieken van het Globale Veiligheids-en Preventieplan.

Mede dankzij ons werk verbetert de kennis van de autoriteiten op het vlak van veiligheid 
en preventie, via het registreren en analyseren van deze fenomenen. Maar ook door 
het overheidsbeleid op het niveau van de wijken en van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te evalueren. Hiertoe verkiezen we een transversale benadering, wat neerkomt 
op het consulteren van meerdere gegevensbronnen en het ontwikkelen van structurele 
uitwisselingen met partners, met institutionele actoren, met verenigingen en met de 
academische wereld. De resultaten hiervan leveren een bijdrage aan de opbouw van 
het veiligheidsimago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de ontwikkeling 
van de gewestelijke statistieken. Zo kunnen de autoriteiten, aan de hand van plannen 
en programma’s, gepaste antwoorden ontwikkelen en doorvoeren. Onze resultaten 
worden op twee manieren bekendgemaakt: de thematische brochures over specifieke 
problematieken die de belangrijkste indicatoren weergeven om de gegevens over een 
precieze vraag te presenteren, en het jaarlijks verslag waarvan dit de eerste versie is 
onder de vlag van Brussel Preventie en Veiligheid.

Inleiding

1 Global Cities 2017 : Leaders in a World of Disruptive Innovation, A.T. KEARNEY firm (ed.), 2017, p. 3.
2 Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, SB, 31 januari 2014.
3  Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2015 tot oprichting van een 

instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn samengebracht, SB, 10 juni 2015.
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Het jaarlijks verslag draagt bij aan de gewestelijke veiligheidsdiagnostiek, door middel 
van gegevens die verzameld werden bij politie, justitie, administraties en verenigingen 
en via enquêtes over veiligheidsgevoel en slachtofferschap. De aangeleverde elementen 
worden vervolgens steeds verder verfijnd op wijkniveau, gepresenteerd met behulp van 
een cartografische visualisering en vervolledigd met belangrijke indicatoren die tijdens 
de thematische analyses worden bepaald. 

Na de voorstelling van de institutionele context zullen de vier daaropvolgende 
hoofdstukken voortbouwen op het vorige verslag. Zo vormen ze een bijdrage aan 
de opdracht van het BOPV omtrent het registreren van criminaliteit, en gaan ze elk 
dieper in op de periodieke gegevensanalyse voor rapportage aan de regering: de 
criminele statistieken zoals geregistreerd door de politiediensten (hoofdstuk 1); 
het veiligheidsgevoel (hoofdstuk 2); de strafrechtelijke statistieken en bijhorende 
maatregelen (hoofdstuk 3); administratieve sancties (hoofdstuk 4). De keuze voor 
deze vierledige structuur weerspiegelt de veelheid aan bronnen en aan mogelijke 
benaderingen binnen de veiligheidsketen. 

Het hoofdstuk over de door de politie geregistreerde criminaliteit geeft een 
gewestelijk overzicht van de criminele feiten van de afgelopen 10 jaar. Het bestudeert 
het verband tussen de geregistreerde criminaliteit en socio-economische indicatoren. 
Voor bepaalde gegevens biedt het een cartografische analyse van de 118 woonwijken 
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het begrip territoriale verankering neemt 
een belangrijke plaats in binnen het GVPP en bij uitbreiding in het werk van het BOPV. 
Het begrip ‘wijk’ moet geïnterpreteerd worden op dezelfde  manier als binnen de 
gewestelijke wijkmonitoring, als een ‘stedelijke observatie-eenheid’4. Dit analysewerk 
op wijkniveau zal in de komende jaren nog worden uitgebreid.

4  ULB, VUB, UCL, KUL, consortium, Uitwerking van een wijkmonitoring die het hele grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt. Eindverslag, s.l., juni 2008, p.134.
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In zijn geheel wil het Verslag 2016-2017 een bijdrage bieden aan de verbetering van 
het beeld van een aantal criminaliteitsfenomenen en wil het, door zijn terugkerend 
karakter, de opvolging doorheen de tijd verzekeren van de belangrijkste gegevens 
beschikbaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het getuigt van een transversale en multidisciplinaire aanpak door het BOPV, het 
instituut dat zich, samen met zijn team, nog volop aan het ontwikkelen is. Dit team is 
samengesteld uit jonge analisten wiens expertise wordt opgebouwd naargelang dat 
de opdrachten van deze nieuwe administratie zich ontwikkelen. In naam van het BOPV 
wil ik hen bedanken voor hun werk dat van grote nauwkeurigheid en betrokkenheid 
getuigd. 

Daarnaast vormt de samenwerking die met onze partners is opgezet de 
methodologische basis van ons werk. Hen wil ik in het bijzonder bedanken omdat ze 
aan onze verwachtingen hebben voldaan en zo aan de kwaliteit van dit verslag hebben 
bijgedragen.

Christine Rouffin 
Directrice van het BOPV

In het hoofdstuk over het onveiligheidsgevoel in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt een overzicht gepresenteerd van de bestaande gegevens. Wat betreft 
de inwoners van België is dit gebaseerd op de Eurobarometers, voor gebruikers van 
het openbaar vervoer op de tevredenheidsresultaten zoals opgetekend door de 
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel (MIVB), en voor toeristen 
op de cijfers van het Brusselse agentschap Visit.Brussels. De gewestelijke enquête over 
het onveiligheidsgevoel en slachtofferschap, ‘Uw kijk op veiligheid’, die dit jaar wordt 
uitgevoerd, zal leiden tot een betere kennis van de onveiligheidsfenomenen en zal 
substantieel bijdragen aan het volgende verslag. Deze enquête biedt burgers (inwoners, 
pendelaars, toeristen) de mogelijkheid om zich uit te drukken omtrent hun subjectieve 
veiligheidservaring, om factoren te identificeren die bijdragen aan onveiligheid, maar 
ook om de gegevens omtrent overlast, strafbare feiten of niet-geregistreerde misdaden 
die zich op het grondgebied hebben voorgedaan, aan te vullen. Het is ons doel om deze 
enquête tweejaarlijks af te nemen bij de drie doelgroepen.

De strafrechtelijke statistieken worden besproken in een hoofdstuk dat alle beschikbare 
gegevens bevat. Dit verkennende werk levert een analyse van de cijfers, beperkt 
tot vijf jaar vóór de administratief-juridische splitsing, dus van 2010 tot 2014. Het is 
voornamelijk beschrijvend en verklarend van aard en wil de weg uitstippelen voor 
toekomstige analyses en het opstellen van relevante indicatoren die geactualiseerde 
cijfers zullen omvatten.

Het laatste hoofdstuk bouwt verder op de stand van zaken over de gemeentelijke 
administratieve sancties van 2012 en 2013, zoals gepresenteerd in het Verslag 2015, 
en toont de evolutie door de cijfers van 2014 en 2015 mee in aanmerking te nemen. 
De gegevens voor 2016 en 2017 zullen worden voorgesteld in het Verslag 2018.

In dit verband moet erop gewezen worden dat de referentiejaren voor de verzamelde 
gegevens afhangen van de actuele versies die beschikbaar waren op het moment van 
de analyse, wat de variatie naargelang de gehanteerde bronnen verklaart.  
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1  De verwerkte administratieve gegevens 
(criminaliteitsstatistieken van de politie, gerechtelijke 
statistieken, administratieve sancties) geven de 
geregistreerde criminaliteit weer en niet de werkelijke 
criminaliteit. De factoren die deze registratie beïnvloeden 
zijn zowel de weerspiegeling van de werking van de 
betrokken diensten, van het coderen ervan, van de 
tendens van de bevolking om klacht in te dienen en 
overtredingen aan te geven, als de weerspiegeling van de 
oorspronkelijk begane feiten.

2  De administratieve gegevens zijn beter bruikbaar 
als ze in de context van andere socio-economische, 
demografische en territoriale indicatoren geplaatst 
worden. De significante correlaties die kunnen ontstaan 
tussen de registratie van gegevens van overtredingen 
en deze indicatoren, leiden evenwel niet automatisch 
tot oorzakelijke verbanden tussen de context en de 
werkelijke criminaliteit.

3  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is een 
administratieve entiteit die de gegevensverwerking op 
haar niveau rechtvaardigt. Ze bestaat echter uit een 
grondgebied waarvan de kenmerken per gemeente 
en per wijk verschillen. In de vergelijking van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met andere steden 
of regio’s is het noodzakelijk om rekening te houden 
met gelijkaardige typologieën om de analyse niet 

verkeerd te interpreteren. Op basis van de classificatie 
van de politiezones differentieert de typologie van de 
gemeentes van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
bijvoorbeeld meerdere categorieën volgens functionele, 
morfologische, stedenbouwkundige criteria en criteria 
op het vlak van bevolkingsdichtheid: de grote steden 
(Brussel-Stad, Luik, Gent, Charleroi en Antwerpen); de 
regionale steden en de 18 andere gemeentes uit het BHG, 
de agglomeratiegemeentes en goed uitgeruste kleine 
steden; de middelmatig of zwak uitgeruste kleine steden 
of sterk verstedelijkte gemeentes; de middelmatig of zwak 
morfologisch verstedelijkte gemeentes. Alleen de eerste 
twee typologieën hebben betrekking op het BHG, hoewel 
de andere regio’s van het land ze allemaal omvatten. 
Door rekening te houden met deze categorieën wordt 
het unieke karakter van het BHG naar voren gebracht, 
dat dan ook niet te vergelijken is met de twee andere 
gewesten van het land.

4  Het Gewest wordt ook gekenmerkt door het verschil 
tussen de op het grondgebied aanwezige en de op 
het grondgebied woonachtige bevolking. Ook al kan 
het percentage van geregistreerde overtredingen 
per inwoner worden gebruikt, toch houdt deze keuze 
beperkingen in voor zover de bevolkingsgegevens zich 
baseren op de factor ‘residentie’ en niet op de aanwezige 
bevolking op een gegeven moment. Overdag telt het 
gewest namelijk veel pendelaars waardoor de aanwezige 

bevolking met bijna meer dan een kwart van de totale 
in de hoofdstad woonachtige bevolking toeneemt. ’s 
Avonds en ’s nachts zijn er op bepaalde plaatsen in de 
hoofdstad ook nog veel mensen aanwezig. Bovendien 
geven de metingen van het toerisme aan dat er jaarlijks 
meer dan 5 miljoen overnachtingen in hotels geboekt 
worden, waarvan een groot deel in het centrum. Ook al is 
het moeilijk om het percentage per inwoner te corrigeren 
om deze aanwezige bevolking op een precieze manier in 
te sluiten, toch zijn we ons bewust van haar bestaan en 
impact, voornamelijk voor de cartografische blik op de 
geregistreerde criminaliteit per wijk, waar de centrale 
zones meer uitspringen.

Methodologische opmerkingen vooraf
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De zesde staatshervorming en de nieuwe 
bevoegdheden van het Gewest op het vlak van 
veiligheid
De zesde staatshervorming heeft de Brusselse 
Agglomeratie nieuwe opdrachten toebedeeld op het vlak 
van veiligheid, namelijk de coördinatie van het veiligheids- 
en preventiebeleid, de observatie en registratie van 
criminaliteit en de uitwerking van een gewestelijk 
veiligheidsplan. Om deze nieuwe opdrachten te kunnen 
vervullen werd door middel van een ordonnantie van 
28 mei 2015 een instelling van openbaar nut opgericht, 
Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) genaamd, zodat het 
beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid binnen 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gecentraliseerd 
werd, wat is uitgemond in het opstellen van het eerste 
gewestelijke veiligheidsplan. 

Momenteel wordt BPV geleid door twee autoriteiten 
bevoegd voor de veiligheid: enerzijds de minister-
president, bevoegd voor het bewaren van de openbare 
orde, de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid 
en de registratie van criminaliteit. Anderzijds de Hoge 
ambtenaar, voor de civiele veiligheid en het uitwerken 
van plannen voor noodsituaties. Een andere vernieuwing 

Institutioneel en strategisch kader

ligt in het oprichten van een Gewestelijke Veiligheidsraad 
(GVR). Hierin komen volgende actoren samen: ‘het 
Brussels parket, de administratief directeur-coördinator 
en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de 
voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van 
de politiezones van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad’5. De raad werd verder uitgebreid met 
de burgemeesters van de Brusselse gemeenten. 

Inzake de observatie en registratie van criminaliteit is 
het Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV), 
dat nu actief is binnen BPV, belast met de opdracht om 
informatie te centraliseren en analyses en aanbevelingen 
uit te werken voor de autoriteiten en actoren binnen 
de sector. Het Observatorium helpt ook bij het bepalen 
van oriëntaties, doelstellingen en actieplannen (zoals 
het Globale Veiligheids-en Preventieplan en het Brussels 
Buurt- en Preventieplan), bij de uitvoering van het beleid 
en de opvolging van de budgetten voor preventie en 
veiligheid.

Concreter neemt het BOPV - en dan voornamelijk de 
Cel Analyse - deel aan de ontwikkeling van de expertise 
binnen BPV als referentiecentrum voor de kennis over 
criminaliteit en het veiligheidsgevoel in het Brussels 

5 Wet van 7 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, SB, 5 januari 1999, art.37bis.
6 Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek, SB, 14 mei 2014.
7  Wet van 12 mei 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, SB, 17 juni 2014.
8  Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het 

strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, SB, 2 april 2015, art. 1.

Hoofdstedelijk Gewest. Dit doet zij door gegevens, 
statistieken, studies en andere nuttige informatie te 
verzamelen en te analyseren, zowel op kwalitatieve 
als kwantitatieve wijze, in haar context te plaatsen en 
dit binnen een transversale dynamiek. Deze opdracht 
stoelt op samenwerking en een structurele uitwisseling 
met partners die gegevens van de geïntegreerde 
politiedienst en van het parket verzamelen, tezamen 
met gewestelijke instellingen en met de gemeenten. 
Het BOPV heeft bovendien een gewestelijke enquête 
over het onveiligheidsgevoel en het slachtofferschap 
opgemaakt die voor het eerst werd afgenomen in 2018. 
Daarnaast vertegenwoordigt het Observatorium BPV 
bij het Gewestelijk Technisch Comité voor Statistiek 
en Analyse (GTCS)6, dat georganiseerd wordt door het 
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

Ten slotte moet hierbij opgemerkt worden dat het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de 
gemeenschappen en de gewesten betreffende het 
strafrechtelijk en veiligheidsbeleid, voorziet in de 
deelname van de deelstaten aan de vergaderingen van 
het College van procureurs-generaal7, om ‘de cohesie van 
het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid te verbeteren’.8
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Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)9 dat in februari 2017 door de Brusselse 
regering werd aangenomen, vormt het strategische referentiekader 2017-2020 voor 
alle actoren op het vlak van preventie en veiligheid binnen het Brussels gewest. Tegen 
de hervormde institutionele achtergrond die het gewest nieuwe bevoegdheden voor 
deze materies heeft toegekend, ontwikkelt dit plan een integraal en versterkt stedelijk 
veiligheidsbeleid door het accent te leggen op de veiligheidsketen en preventie te 
verkiezen boven reactie. Ook sociopreventieve actoren onderschrijven dit plan. De tien 
thematieken van het GVPP liggen in de lijn van de Kadernota Integrale Veiligheid en van 
het Nationaal Veiligheidsplan (NVP):

  Aantasting van de menselijke integriteit 

  Polarisering en radicalisering 

  Drugs en verslavingen 

  Mensenhandel en mensensmokkel 

  Eigendomsdelicten 

Aan deze tien thematieken worden nog vijf transversale doelstellingen toegevoegd die 
tegemoetkomen aan volgende behoeften: 

  de opvolging en evaluatie van de uitgewerkte plannen, op basis van een voorafgaandelijk 
geschetst beeld van de fenomenen;

  de opleiding van zij die dagelijks werken binnen het domein van het veiligheidsbeheer 
en-management;

  een integrale aanpak en informatie-uitwisseling;

  een aanpak toegespitst op de burger, met specifieke aandacht voor communicatie en 
sensibilisering;

 de begeleiding van slachtoffers en de opvolging van daders.

Een van de tien thematieken van het GVPP, het thema crisisbeheer en veerkracht, 
betekent een vernieuwing in dit plan ten opzichte van de Kadernota Integrale Veiligheid 
en het NVP. De diensten van de Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie binnen 
BPV werken dagelijks aan noodplanning en crisisbeheer. Daarom werd dit thema mee 
opgenomen met een uitbreiding naar een reflectie omtrent veerkracht.

9  Globaal Veiligheids-en Preventieplan, document opgesteld en verspreid door Brussel Preventie en 
Veiligheid, op 2 februari 2017 goedgekeurd door de Gewestregering.

  Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Milieu en overlast

  Financiële criminaliteit en 
cybercriminaliteit 

  Georganiseerde misdaad en 
goederensmokkel 

  Crisisbeheer en veerkracht
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Wat betreft radicalisering en polarisering heeft het gewest sinds april 
2015 specifieke voorzieningen getroffen. Het gewest heeft opleidings- 
en sensibiliseringsprojecten ontwikkeld voor professionals en het grote 
publiek, maar ook maatregelen genomen die bedoeld zijn voor de 
collectieve of individuele opvolging van degenen die betrokken zijn bij een 
proces van radicalisering of polarisatie. De instrumenten voor de analyse 
of detectie van het fenomeen en de beeldvorming worden momenteel 
toegepast en de werkgroep zorgt voor een regelmatige opvolging. De 
coördinatie van deze acties en de versterking van de territoriale verankering 
gebeurt via het Gewestelijk Platform Radicalisering, dat de gemeentelijke 
sanctionerende ambtenaren, de contactpersonen radicalisering van de 
politiezones en de directeur-coördinator van Brussel samenbrengt, en dat 
twee keer per jaar wordt uitgebreid met verenigingen die door het gewest 
ondersteund worden. Dit platform streeft een wisselwerking na inzake de 
evaluatie, opleiding en coördinatie van projecten en actoren.

Wat betreft mobiliteit en verkeersveiligheid draagt BPV bij aan de reflectie 
over de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de beeldvorming. Sinds 
2017 financiert het Gewest veiligheidsagenten en hun leidinggevenden 
bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel (MIVB), 
terwijl er tegelijkertijd wordt ingezet op een betere veiligheid op het 
openbaar vervoer10. Bovendien heeft de GVR zich in december 2017 
positief uitgesproken over de lancering van een strategisch platform 
‘openbaar vervoer  en verkeersveiligheid’ dat de coördinatie van de 
gewestelijke en federale operatoren en van de Brusselse politiezones zal 
versterken. Dankzij dit platform zal de bestaande operationele coördinatie 
geconsolideerd worden via een gemeenschappelijke definitie van de 
strategische oriëntaties. De GVR zal een plan uitwerken en opvolgen.

10  Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot toekenning van een dotatie voor 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten laste 
van het ‘Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie 
van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en 
internationale hoofdstedelijke functie van Brussel’, SB, 16 januari 2018, art. 2 en 4.
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Het GVPP omkadert daarnaast het geheel van de plannen omtrent veiligheids- en preventiemaatregelen, 
die op zonaal en lokaal niveau worden uitgevoerd. Zo hebben de zes Brusselse politiezones in 2017 hun 
zonaal veiligheidsplan geactualiseerd om het algemeen kader dat door de gewestregering was opgesteld in 
aanmerking te kunnen nemen.

Inzake de andere thematieken die hierin worden aangekaart en die losstaan van de hiërarchie van de 
plannen (van de Kadernota Integrale Veiligheid tot de zonale veiligheidsplannen), vormt het GVPP ook het 
uitgangspunt van enkele andere elementen van het gewestelijk overheidsbeleid, met name op het vlak 
van verkeersveiligheid11, mobiliteit, veiligheid op het openbaar vervoer of inzake territoriale ontwikkeling 
(Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling). Er werd eveneens een partnerschap met Leefmilieu Brussel 
opgezet (waarvoor in 2017 een subsidie van € 2.093.000 werd uitgetrokken) om de bewaking in de Brusselse 
parken te versterken, beter samen te werken wat betreft de gegevensverzameling omtrent incidenten, 
en de partnerschappen tussen de actoren van de preventie- en veiligheidsketen van de gemeenten en de 
politiediensten te versterken12. 

Het preventieve luik van het GVPP wordt voornamelijk belichaamd door het Brussels Buurt- en Preventieplan 
(BBPP): deze vierjarige projectoproep (2016-2019) voor een bedrag van meer dan 125 miljoen euro is bedoeld 
voor de Brusselse gemeenten en dient om de ontwikkeling van preventieve projecten rond vijf prioriteiten te 
ondersteunen: preventie van polarisatie, maar ook de preventie en strijd tegen radicalisering; de zichtbare en 
geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimte, onder meer op het openbaar vervoer; conflictbemiddeling 
in de openbare ruimte; bestrijding van schoolverzuim; preventie en bestrijding van verslavingen. De cyclus 
2016-2019 valt op door een benadering per project – transversaal, geïntegreerd en complementair – en 
doordat de middelen onder elkaar verdeeld worden. In totaal worden hiermee meer dan 500 lokale projecten 
gefinancierd, die bijdragen aan de preventieve verdichting van het netwerk van het gewestelijke territorium. 

De thematieken van het GVPP zullen onderworpen worden aan doelgerichte analyses door het observatorium 
en zullen vanaf 2018 resulteren in thematische brochures. Hierin worden bepaalde specifieke fenomenen 
onder de aandacht gebracht, wat op zijn beurt bijdraagt aan de beeldvorming omtrent veiligheid en preventie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

11  Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2020, document opgemaakt en verspreid door Brussel Mobiliteit met de medewerking van het BIVV en de 
VSGB, op 28 april 2011 goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

12 Subsidiebesluit van de BHR van 16 november 2017.
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Naast de diverse strafbare feiten zoals geregistreerd door 
de politiediensten is er gekozen voor een voorstelling van 
de belangrijkste feiten verbonden aan de thema’s van 
het Globaal Veiligheids- en Preventieplan: ten eerste, 
een gewestelijke blik op de afgelopen 10 jaar, waarbij 
voor een aantal specifieke feiten gekeken wordt naar 
de kwantitatieve en evolutieve criteria, en het relatieve 
gewicht van die criteria ten opzichte van het nationale 
niveau; ten tweede, de link tussen criminaliteit zoals 
geregistreerd op het gemeentelijke niveau en socio-
economische indicatoren (werkloosheid en gemiddeld 
inkomen); ten derde, de ruimtelijke analyse van 
criminele feiten op wijkniveau. De eerste kaarten die 
hieruit voortkomen liggen in de lijn van de gewestelijke 
benadering van de wijkmonitoring en leveren een 
preciezere diagnose van de Brusselse realiteit. Ze dragen 
bij aan een uitgebreider reflectie om over te gaan tot 
actie op het terrein.

1.1 Criminele fenomenen van het Globaal Veiligheids- 
en Preventieplan
Criminaliteitsstatistieken van de politie weerspiegelen 
niet de reële criminaliteit, maar de criminaliteit zoals ze 
geregistreerd wordt door de politiediensten. Enerzijds 
gaat het over klachten van slachtoffers of getuigen, 
anderzijds over constateringen en op heterdaad ontdekte 
misdrijven die verband houden met de activiteit van 
de politiediensten. De overtredingen bestaan dan 
uit overtredingen, misdaden en wanbedrijven, zoals 
gedefinieerd in het Strafwetboek, de bijzondere wetten 
of de algemene politiereglementen13.

13 Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV), op.cit., p. 111-114.
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Figuur 1: De criminaliteit zoals geregistreerd door de politiediensten in België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 2007 tot 
2016 – BPV. Bron: Federale Politie (DRI)
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De registratie van criminele feiten door de politiediensten duidt op een dalende trend van het aantal overtredingen 
waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt. Op het nationale niveau is men tussen 2007 en 2016 van meer dan 1 
miljoen geregistreerde feiten naar 880.766 feiten gegaan. Op gewestniveau gaat het over een evolutie van 181.180 
naar 141.276 feiten. Verhoudingsgewijs is de daling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groter dan de daling in 
België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 18% van de geregistreerde feiten op het nationale niveau in 2007, 
tegenover 16% in 2016.

De geselecteerde overtredingen werden hierin opgenomen naargelang het kwantitatieve belang van de geconstateerde 
feiten en wanneer ze in het kader pasten van de thematieken van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. 
Thematieken zoals radicalisering, mensenhandel en georganiseerde criminaliteit worden hier niet in weergegeven 
als gevolg van het kleine aantal geconstateerde feiten. Omwille van de noodzaak van een synthetische voorstelling 
werd er gekozen voor de meest logische samenvoeging. Daarnaast zullen deze thematieken bestudeerd worden in het 
kader van specifieke analyses die zullen uitmonden in brochures hieromtrent.

In onderstaande tabel wordt 82% van de feiten weergegeven die in 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
opgetekend. De rangschikking gebeurde naargelang het aantal feiten (kwantitatief criterium), het relatieve gewicht 
van Brussel ten opzichte van België in het jaar 2016 (relatief criterium) en de evolutie in het voorbije decennium 
(evolutief criterium). Uit de onderlinge verhouding tussen deze criteria vallen enkele lessen te trekken.
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Eenvoudige diefstal 45.051 45.532 58.258 50.060 38.578 34.030 279.107 12,2   -24%

Diefstal uit of aan het voertuig 37.722 32.004 28.859 18.851 14.196 14.583 53.781 27,1   -61%

Vandalisme 15.054 15.654 14.754 12.524 11.913 10.706 85.158 12,6   -29%

Gekwalificeerde diefstal - Inbraken 14.588 15.534 14.820 12.671 11.909 10.308 74.828 13,8   -29%

Opzettelijke slagen en verwondingen 10.238 10.140 10.708 9.298 9.338 8.763 68.711 12,8   -14%

Diefstal met geweld 7.614 8.403 11.003 7.731 8.420 7.238 20.279 35,7   -5%

Belaging 7.817 7.540 7.706 7.347 7.316 6.826 44.831 15,2   -13%

Drugsbezit 2.327 3.320 4.329 5.546 5.919 6.198 38.762 16,0  166%

Informaticafraude 1.199 2.609 3.396 2.838 3.121 3.615 16.500 21,9  202%

Fietsdiefstal 1.710 2.148 3.618 2.516 2.910 3.265 33.828 9,7    91%

Illegaal wapenbezit/Illegale wapendracht/-
handel

1.866 1.918 2.059 1.806 2.277 2.342 15.393 15,2    26%

Autodiefstal 3.583 2.761 2.544 1.891 1.761 1.630 8.903 18,3   -55%

Handel en verkoop van drugs 565 678 869 1.060 1.114 1.188 7.746 15,3  110%

Verkrachting en aanranding van de 
eerbaarheid

864 841 938 880 805 861 6.761 12,7       0%

Hold-up (Gewapende overval) 1.482 1.696 1.582 1.127 1.045 852 3.551 24,0   -43%

Nachtlawaai 144 188 195 553 743 819 10.668 7,7  472%

Discriminatie, racisme 347 276 255 238 275 257 1.154 22,3   -26%

Moord en doodslag (uitgezonderd 
pogingen tot)

19 32 27 37v 39 25 167 15,2    33%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest België BHG/BEL (%) 2007 tot 2016 (%)

2007 2009 2011 2013 2015 2016 2016

OVERTREDINGEN GEREGISTREERD DOOR DE POLITIEDIENSTEN

Tabel 1: Overtredingen geregistreerd door de politiediensten  – BPV. Bron: Federale politie (CSD Brussel)
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DIEFSTALLEN UIT OF 
AAN VOERTUIGEN

GEWAPENDE 
OVERVALLEN

1.1.1 Kwantitatief criterium
De tabel is opgemaakt naargelang het aantal geregistreerde feiten in het Brussels 
gewest in 2016 en geeft het overwicht weer van feiten zoals eigendomsdelicten (diefstal 
en vandalisme) en de aantasting van de fysieke integriteit (slagen en verwondingen, 
belaging). De mate waarin de voornoemde misdrijven zich in de hoofdstad voordoen, 
verschilt weinig van het beeld op nationaal niveau, met uitzondering van:

1.1.2 Relatief criterium
Het gewicht van de feiten in het Brussels gewest, vergeleken met het totaal aantal feiten 
in België, laat toe de misdrijven te onderscheiden die oververtegenwoordigd zijn in de 
hoofdstad. De voorlaatste kolom op de vorige pagina toont deze verhouding. De feiten 
die de drempel van 16% overschrijden zijn in kleur aangeduid. Volgens dit relatieve 
criterium, dat de verhouding aangeeft tegenover de nationale registratie, zijn de drie 
belangrijkste fenomenen in het Brussels Gewest:

27,1%

24%

DIEFSTALLEN MET 
GEWELD

*van de feiten geregistreerd in België
35,7%*

Wat ook opvalt is het aandeel van geregistreerde overtredingen betreffende discriminatie 
en informaticafraude waaronder fraude met betaalkaarten.

DIEFSTALLEN MET 
GEWELD, DIE VEEL 
VAKER VOORKOMEN

FIETSDIEFSTALLEN DIE 
RELATIEF GEZIEN MINDER 
VAAK VOORKOMEN
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NACHTLAWAAI

BEZIT, HANDEL IN EN 
VERKOOP VAN DRUGS

INFORMATICAFRAUDE

FIETSDIEFSTAL

1.1.3 Evolutief criterium
Zoals de term al aangeeft, onderzoekt het evolutieve criterium de evolutie van de 
feiten die de afgelopen 10 jaar geregistreerd zijn en maakt het een onderscheid tussen 
overtredingen in stijgende en in dalende lijn. De feiten die het sterkst zijn toegenomen 
zijn:

14 De verhouding van het aantal feiten dat bij de politiediensten werd aangegeven.
15 BOVP, Verslag 2015, op.cit, p. 31.

Deze constatering duidt niet noodzakelijk op een stijging van de reële feiten, maar vooral 
op een toename van de registratie en reporting14. Sinds 2013 vormt nachtlawaai het 
onderwerp van een grotere actie in zaken van gemeentelijke administratieve sancties. 
Informaticafraude en fraude met betaalkaarten zijn omgekeerd evenredig aan de daling 
en het uitsterven van fraude met cheques en papieren overschrijvingen. Druggebruik 
is een typische overtreding die sterk samenhangt met het proactiever handelen van de 
politie, terwijl fietsdiefstallen toenemen als gevolg van een hoger fietsgebruik en de 
grotere verkoopwaarde van fietsen in het algemeen, wat niet alleen aanzet tot diefstal 
maar ook tot de aangifte hiervan.

Feiten zoals verkrachting en aanranding van de eerbaarheid zijn stabiel en constant, net 
zoals (maar in mindere mate) diefstallen met geweld. Wanneer we rekening houden 
met de demografische groei is het individuele risico om met deze feiten in aanraking te 
komen proportioneel gezien afgenomen.

Tot slot is de registratie van diefstal uit of aan voertuigen, diefstal van voertuigen en 
diefstal gewapenderhand de laatste 10 jaar sterk teruggelopen. Aan deze fenomenen 
hebben de politiediensten gedurende deze periode bijzonder veel aandacht besteed.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de fenomenen die volgens het relatieve criterium 
het belangrijkst zijn, in realiteit en volgens het evolutieve criterium afnemen.

1.2 Geregistreerde criminaliteit en socio-economische indicatoren per gemeente
De contextualisering van de geregistreerde criminaliteitscijfers berust op diverse 
benaderingen15. Zo kan men rekening houden met de demografische evolutie om de 
ontwikkelingen van criminele feiten vast te stellen, wat betekent dat het risico om met 
deze feiten in aanraking te komen kleiner of groter wordt. Vanuit dit oogpunt kan men 
de interessante observatie doen dat de geregistreerde criminaliteit in alle Brusselse 
gemeenten afneemt, terwijl de bevolking overal toeneemt.
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De contextualisering kan de link tussen de sociale contexten en de geregistreerde 
criminaliteit16 in overweging nemen. Een territoriale benadering per gemeente 
streeft ernaar om het criminaliteitscijfer te vergelijken met de werkloosheid en 
het inkomen. De voornaamste methodologische moeilijkheid van een ruimtelijke 
analyse schuilt in de variabiliteit van de resultaten naargelang de gekozen schaal en 
de noemer die gebruikt werd om de cijfers te bepalen17. De gemeentelijke schaal 
weerspiegelt hier de beschikbaarheid van gegevens. Het criminaliteitscijfer per 
inwoner wordt frequent gebruikt door instituten voor statistiek, zoals Eurostat, ook 
al maakt het geen onderscheid tussen de inwoners en de aanwezige bevolking18.

De vergelijkende benadering is gebaseerd op de rangschikking van de gemeenten, 
in dalende volgorde, voor het aantal geregistreerde criminele feiten per 1000 
inwoners, het werkloosheidspercentage onder de actieve bevolking (18-65 jaar) en 
het gemiddeld netto belastbaar inkomen van de belastingaangiften. In de tabel op 
de volgende pagina heeft elke rang een kleur gekregen en het geheel is gerangschikt 
op basis van het eerste criterium, namelijk het criminaliteitscijfer.

Inwoners

Anderlecht -13% +20%

Oudergem -32% +12%

Sint-Agatha-Berchem -03% +19%

Brussel -25% +22%

Etterbeek -25% +11%

Evere -07% +16%

Vorst -22% +15%

Ganshoren -15% +13%

Elsene -18% +10%

Jette -19% +18%

Koekelberg -14% +17%

Sint-Jans-Molenbeek -10% +18%

Sint-Gillis -37% +13%

Sint-Joost-ten-Node -26% +15%

Schaerbeek -22% +17%

Ukkel -27% +07%

Watermaal-Bosvoorde -23% +02%

Sint-Lambrechts-Woluwe -09% +12%

Sint-Pieters-Woluwe -04% +07%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest -22% +15%
Vlaams Gewest -13% +06%

Waals Gewest -09% +05%

België -13% +06%

EVOLUTIE 2007-2016 (%) Geregistreerde overtredingen

Tabel 2: Evolutie van het aantal overtredingen in de Brusselse gemeentes – BPV. 
Bronnen: Federale politie (CSD Brussel); BISA
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Brussel 222 8,92% 17.617

Sint-Gillis 168 10,73% 16.606

Elsene 141 8,02% 18.700

Sint-Joost-ten-Node 120 12,24% 14.959

Anderlecht 117 9,36% 17.681

Sint-Jans-Molenbeek 101 10,41% 17.303

Sint-Agatha-Berchem 89 7,62% 21.141

Schaerbeek 88 9,76% 17.687

Etterbeek 88 7,19% 20.176

Vorst 86 8,99% 19.344

Evere 85 7,35% 20.554

Koekelberg 82 9,19% 18.653

Ukkle 82 5,43% 22.215

Sint-Lambrechts-Woluwe 82 4,65% 23.447

Jette 78 7,82% 20.846

Watermaal-Bosvoorde 71 5,41% 23.112

Ganshoren 71 7,24% 20.728

Oudergem 70 4,88% 24.297

Sint-Pieters-Woluwe 63 3,49% 25.394

Gemeentes BHW SPC/1000 inw Werkloosheid Gemiddeld inkomen

Tabel 3: Criminaliteit, werkloosheid en inkomen per gemeente: vergelijkende benadering (2016) – BPV. 
Bronnen: Federale politie (CSD Brussel); BISA

16  LAGRANGE H., ‘Crime et conjoncture socio-économique’, in Revue française de sociologie, Vol 42-1, 2001, pp. 57-79 ; HOOGHE M., VANHOUTTE B., HARDYNS W. et BIRCAN T., ‘Unemployment, inequality, poverty 
and crime. Spatial distribution patterns of criminals acts in Belgium’, in British Journal of Criminology, Vol. 51, 2011, pp. 1-20.

17 BRANTIGHAM, P.L. et BRANTIGHAM, P.J., « La concentration spatiale relative de la criminalité et son analyse : vers un renouvellement de la criminologie environnementale », in Criminologie, n°27(1), 1994, pp. 81-97.
18 TERRIER C., « Distinguer la population présente de la population résidente », in Courrier des statistiques, n°128, 2009, pp. 63-70. 
19 VANNESTE Ch., RAVIER I., MAHIEU V., « De geregistreerde criminaliteit van jongvolwassenen in Brussel: het belang van de socio-economische context », in Justitie & Veiligheid,  n°11, April 2017, p. 14.

Er lijkt een correlatie te bestaan tussen deze drie criteria. De statistische correlatie 
tussen het criminaliteitscijfer en de bevolkingsdichtheid is daarentegen veel kleiner en 
minder relevant.

Het criminaliteitspercentage per inwoner baseert zich op de geregistreerde criminaliteit 
en niet op de werkelijke criminaliteit. Het geregistreerde criminaliteitspercentage in een 
bepaalde gemeente houdt in grote mate verband met de werkloosheidsgraad en het 
gemiddelde inkomen. Dit impliceert evenwel geen (vaststelling of vooronderstelling van 
een) automatisch en oorzakelijk verband tussen armoede en werkelijke criminaliteit. Dit 
is meer bepaald de conclusie van een recent gepubliceerd artikel naar aanleiding van een 
studie die werd uitgevoerd op verzoek van het Observatorium over jeugdcriminaliteit 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "De graad van geregistreerde delinquentie per 
gemeente vergelijkt met de sociaaleconomische indicatoren, bevestigen onbetwistbaar 
het bestaan van een zeer significant verband, maar maken het niet mogelijk te 
preciseren of en in hoeverre die relatie wordt verklaard door (1) een grotere neiging 
tot delinquentie ten gevolge van uitsluiting in een achtergestelde context of veeleer 
(2) door een grotere gevoeligheid en proactiviteit vanwege de politie tegenover 
gedragingen van de bevolkingsgroepen van de meer achtergestelde gemeenten en door 
een performantere informele behandeling, zonder inschakeling van het gerecht, van 
de delinquentieproblemen in de gemeenten met een gunstigere sociaaleconomische 
situatie"19.
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Figuur 6: Nummering van de Brusselse wijken – BPV. Bron: BISA

Nummering van de Brusselse wijken

Woonwijk
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1 GROTE MARKT

2 DANSAERT

3 BEGIJNHOF - DIKSMUIDE

4 MARTELAARS

5 ONZE-LIEVE-VROUW-TER-SNEEUW

6 KONINGSWIJK

7 ZAVEL

8 MAROLLEN

9 STALINGRAD

10 ANNEESSENS

11 KUREGEM BARA

12 KUREGEM VEEARTSEN

13 KUREGEM DAUW

14 HERTOGIN

15 WESTSTATION

16 HISTORISCH MOLENBEEK

17 KOEKELBERG

18 HAVENWIJK

19 OUD LAKEN WEST

20 OUD LAKEN OOST

21 NOORDWIJK

22 BRABANTWIJK

23 COLLIGNON

24 HAACHTSE STEENWEG

25 SINT-JOOST CENTRUM

26 DAILLY

27 JOSAPHAT

28 PLASKY

29 SQUARES

30 TERVURENSE POORT

Tabel 5: Lijst van de Brusselse wijken volgens de nummering uitgegeven door de Wijkmonitoring – Bron: BISA

31 SINT-MICHIEL

32 SINT-PIETER

33 JACHT

34 JOURDAN

35 EUROPAWIJK

36 MATONGE

37 FLAGEY - MALIBRAN

38 HOSPITAAL ETTERBEEK - ELSENE

39 VIJVERS VAN ELSENE

40 LOUIZA - LANGEHAAG

41 BERCKMANS - MUNTHOF

42 KASTELEIN

43 BRUGMANN - LEPOUTRE

44 CHURCHILL

45 MOLIERE - LONGCHAMP

46 HOOGTE 100

47 HOOG SINT-GILLIS

48 HALLEPOORT

49 BOSNIE

50 LAAG VORST

51 VAN VOLXEM - VAN HAELEN

52 VEEWEYDE - AURORE

53 BIZET - RAD - COOVI

54 VOGELENZANG - ERASMUS

55 NEERPEDE

56 GOEDE LUCHT

57 SCHERDEMAAL

58 ANDERLECHT CENTRUM - WAYEZ

59 SCHEUT

60 BUFFON

61 MOORTEBEEK - PETERBOS

62 MACHTENS

63 KARREVELD

64 FRANS HOSPITAAL

65 KORENBEEK

66 POTAARDE

67 SINT-AGATHA BERCHEM CEN-
TRUM

68 VILLA’S VAN GANSHOREN

69 GANSHOREN CENTRUM

70 BASILIEK

71 WOESTE

72 JETTE CENTRUM

73 HEYMBOSCH - AZ-JETTE

74 HEIZEL

75 HOUBA

76 MUTSAARD

77 HEEMBEEK

78 HAREN

79 VREDE

80 HELMET

81 SCHAARBEEK STATION

82 TERDELT

83 CONSCIENCE

84 LEOPOLD III LAAN

85 JOSAPHAT STATION

86 PADUWA

87 REYERS

88 GEORGES HENRI

89 GRIBAUMONT

90 ROODEBEEK - STERREBEELDEN

91 GULLEDELLE

92 KAPELLEVELD

93 WOLUWELAAN

94 STOKKEL

95 SINTE-ALEIDIS - MOOIBOS

96 SINT-PAULUS

97 PUTDAAL

98 OUDERGEM CENTRUM

99 VOGELZANG

100 WAVERSTEENWEG - SINT-JULIAAN

101 DRIE LINDEN

102 TRANSVAAL

103 BOSVOORDE CENTRUM

104 WATERMAAL CENTRUM

105 DRIES

106 BOONDAAL

107 UNIVERSITEIT

108 MONTJOIE - LANGEVELD

109 OBSERVATORIUM

110 FORT JACO

111 DIESDELLE

112 KRIEKENPUT - HOMBORCH - VER-
REWINKEL

113 SINT-JOB KAUWBERG

114 DIEWEG

115 KALEVOET - MOENSBERG

116 GLOBE

117 VOSSEGAT - ROOSENDAAL

118 SINT-DENIJS - NEERSTALLE
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1.3 Analyse per wijk
De wijkmonitoring werd in 2005 opgericht op vraag van de minister-
president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een interactief 
opvolgingsinstrument van de indicatoren per wijk, met als doel rekening te 
houden met territoriale dynamieken en ongelijkheden binnen het gewest. Zo 
krijgt men een grondiger blik op het gebied en overstijgt men het gemeentelijk 
niveau. Er werden 145 wijken gedefinieerd: 118 residentiële woonwijken die 
99,7% van de bevolking omvatten, 6 industrie- of spoorwegzones, 18 groene 
ruimtes en 3 begraafplaatsen.

De eerste criminaliteitskaarten op het niveau van deze wijken vindt u op de 
volgende pagina’s. Het voordeel is dat de registratie van misdrijven op deze 
schaal gecontextualiseerd kan worden door ze te vergelijken met de bestaande 
gewestelijke indicatoren. Naargelang de thematiek hebben we rekening 
gehouden met de laatste updates van deze indicatoren.

1.3.1 Sociaal-ruimtelijke splitsing
Het Brussels gewest kent als bijzonderheid dat er een duale structuur bestaat 
tussen het noordwesten en het zuidoosten van de regio. Dit blijkt uit sterke 
ongelijkheden voor verschillende aspecten van het leven: arbeidsmarkt, 
inkomen, gezondheid, opleiding ... Deze sociaal-ruimtelijke breuk komt sterk tot 
uiting wanneer we het werkloosheidscijfer bekijken (het aantal werkzoekenden 
onder de 18- tot 64-jarigen) en het gemiddelde inkomen per aangifte.
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Aandeel werkzoekenden 2014 (%)

<8

8-11

11-25

15-20

>20

Niet beschikbaar

Gewestelijk gemiddelde: 14,82

Figuur 2: Werkloosheidscijfer 2014 - Bronnen: Actiris, BISA, FOD 
Economie, STATBEL
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Binnen deze tweespalt wordt voor de sociale indicatoren 
een kansarme zone afgetekend die traditioneel de 
‘arme halve maan’ wordt genoemd (weergegeven in het 
donkerblauw op de kaart van de werkloosheid, in het 
lichtgroen op de kaart van het gemiddelde inkomen).   

Deze sociale breuk binnen het gewest wordt versterkt 
door demografische verschillen, onder meer onder 
invloed van het aantal jongeren, waardoor dit zou leiden 
tot een ‘dubbele demografische en sociale splitsing’20.

20 VANDERMOTTEN C., Bruxelles, une lecture de la ville. De l’Europe des marchands à la capitale de l’Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection UBlire, 2014, p. 92.

Mediaan inkomen van de aangiften 2013 (€)

>17000

17000 - 19000

19000 - 21000

21000 - 23000

>23000

Niet beschikbaar

Gewestelijk gemiddelde:  18941

Figuur 3: Gemiddeld inkomen op basis van de aangiftes 
2013 (€) - Bronnen: BISA, STATBEL
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21 VAN HAMME G., GRIPPA T. en VAN CRIEKINGEN M., ‘Migratiebewegingen en 
dynamische processen in de Brusselse wijken’, in Brussels Studies, Algemene collectie, nr. 
97, 2016, pp. 9-10.

Bevolkingsdichtheid 2015 (inw/km²)

Figuur 4: Bevolkingsdichtheid 2015 (inw/km²) – Bronnen: BISA, FOD Economie, STATBEL
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14000 - 18000
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< 20 inwoners

Gewestelijk gemiddelde: 7281,92

1.3.2 Bevolkingsdichtheid
De kaart van de bevolkingsdichtheid geeft het belang van de Vijfhoek aan 
(met uitzondering van de Martelaarswijk, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, 
de Koningswijk en de Zavel), net als de buurten rond het stadscentrum, de 
zogenaamde eerste kroon (namelijk de wijken van Kuregem, Molenbeek, 
Sint-Joost, Laag-Schaarbeek en Sint-Gillis).

Deze buurten met een hoge bevolkingsdichtheid zijn ook de plaatsen waar 
de meerderheid van de nieuwe immigranten terechtkomen. Mensen die 
afkomstig zijn uit landen waar het bruto nationaal inkomen per inwoner 
lager is, gaan vooral in het noordwestelijke deel van het gewest wonen 
en omgekeerd21, zij die uit rijkere landen komen, kiezen eerder voor het 
oostelijke deel.

Het aantal inwoners dat afkomstig is uit de lidstaten van het Europa van de 
15 (vóór de uitbreidingen van 2004, 2007 en 2013) volgt deze duale logica 
van de stad. 

1Km
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De bezetting varieert naargelang de plaats en het moment. De 
bevolkingsdichtheid op basis van woonplaats geeft de plaatsen aan 
waar de huidige concentratie het hoogst is. Aan deze bewoners 
moeten we nog de mensen toevoegen die omwille van verschillende 
redenen (professioneel, toerisme ontspanning en onderwijs) op 
het gebied aanwezig zijn. Dit deel van de bevolking blijft moeilijk 
te evalueren, ook al zal dit binnenkort mogelijk zijn dankzij nieuwe 
technologieën22.

De uitgaande pendelaars vertegenwoordigen 71.000 personen, de 
inkomende pendelaars zo’n 348.00023. Het verschil staat dus voor 
276.000 extra personen die zich in het Brussels gewest bevinden 
voor hun werk, wat neerkomt op bijna 1/4 van de totale gewestelijke 
bevolking. Hier kunnen we nog leerlingen en studenten aan 
toevoegen. 

Het aantal overnachtingen, zowel voor ontspanning als voor 
zakentoerisme, komt neer op 5.210.495 in 2016, waarvan bijna 3 
miljoen voor de Stad Brussel alleen, wat de aanwezige bevolking in 
het centrum opnieuw doet toenemen24.

22 TERRIER C., op. cit., pp. 63-70. 
23 STATBEL, Enquête naar de arbeidskrachten 2016. 
24 STATBEL, Aankomsten en overnachtingen per gemeente 2016.

Aandeel van Europa van 15 (zonder België) 
2015 (%)

Figuur 5: Aandeel van Europa van 15 (zonder België) 2015 – Bronnen: 
BISA, FOD Economie, STATBEL
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1.3.3 Criminaliteit op wijkniveau
De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de diensten 
van de directeur-coördinator van de federale politie van 
Brussel. Ze werden aangeleverd op het niveau van de 
statistische sectoren, voor de feiten waarvan het adres 
bekend was, en werden daarna opnieuw gegroepeerd op 
wijkniveau.

Slechts 55% van de geregistreerde criminaliteit van de 
afgelopen drie jaar is gelokaliseerd op het niveau van de 
statistische sectoren. De kwaliteit van de codering inzake 
de lokalisering van de gegevens varieert niettemin sterk 
naargelang de soort van de feiten. De lokalisering van 
feiten zoals exploitatie van bedelarij of inkomens- en 
uitkeringsfraude is respectievelijk 20 en 27%, terwijl het 
voor inbraken of cannabisteelt om respectievelijk 83 en 
87% gaat. Dit percentage varieert ook tussen politiezones, 
wat een impact heeft op het cartografische resultaat.

De eerste kaart toont het totaal van de geregistreerde feiten per wijk, zonder rekening 
te houden met de bevolking. 

De vijf thematische kaarten die hierna worden voorgesteld hebben betrekking op 
diefstallen met geweld, slagen en verwondingen, diefstallen uit of aan het voertuig, 
inbraken en de verkoop van drugs. Deze misdrijven werden gekozen naargelang het 
kwantitatieve belang van de geregistreerde feiten, het relatieve gewicht hiervan 
tegenover de nationale waarden of hun evolutie doorheen de tijd. De methode die 
gebruikt werd, bekijkt de afwijking ten opzichte van het gemiddelde registratiecijfer 
onder de bevolking. De drie groepen in het oranje en de drie groepen in het blauw 
laten toe om gemakkelijk een onderscheid te maken tussen de wijken waarvan de 
geregistreerde waarden hoger of lager liggen dan het gewestelijke gemiddelde.

In navolging van deze cartografische voorstelling zijn we echter niet verder kunnen 
ingaan op de redenen waarom bepaalde wijken opvallend getroffen worden door één 
van de bestudeerde criminele fenomenen. Dit vereist diepgaander onderzoek waarbij 
een kruisbestuiving van de mogelijke interpretaties en een betere kennis van het terrein 
voorop dienen te staan. Dit zal in de toekomst samen met de betrokken actoren bekeken 
worden.

PZ Marlow 63%

PZ Zuid 62%

PZ West 58%

PZ Noord 58%

PZ Monty 56%

PZ Polbru 46%

Tabel 4: Aantal gelokaliseerde feiten per politiezone (2016) – BPV.  Bron: Federale politie (CSD Brussel)
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Op basis van de misdrijven die de politiediensten in 2016 ( Figuur 7 ) hebben geregistreerd 
en die gelokaliseerd konden worden, kunnen we vijf wijken benoemen met waarden 
die hoger liggen dan 1500 feiten: de wijken Brabant, Grote Markt, Kuregem Bara, 
Hallepoort en Matonge.

In veel buurten worden er meer dan 1000 feiten opgetekend. De territoriale 
tweeledigheid komt in het algemeen tot uiting door een lagere registratie van 
criminaliteit in de ‘rijke kroon’, die van Ukkel tot Sint-Lambrechts-Woluwe loopt, en 
die overeenkomt met het territorium van twee politiezones, met name PZ Monty en 
PZ Marlow. Binnen deze twee politiezones overschrijdt alleen de wijk Globe meer dan 
1000 geregistreerde feiten.

In de Vijfhoek worden er in de buurt rond de Grote Markt hogere waarden opgetekend 
voor criminele feiten, terwijl het aantal inwoners hier eerder laag ligt.

Figuur 7: Aantal overtredingen geregistreerd door de politiediensten van het BHG in 2016 – BPV. 
Bron: Federale politie (CSD Brussel)
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Diefstallen met geweld zijn gekwalificeerde diefstallen waarvan de verzwarende 
omstandigheid bestaat uit geweld of bedreiging. In 2016 werden in het Brussels gewest 
7238 feiten geregistreerd, waarvan er 2382 gelokaliseerd konden worden op de kaart (33%).
Hier zien we een tegenstelling tussen het centrum en de rand. Het centrum kent 
aantallen die boven het gemiddelde liggen, vooral in de buurt rond de Grote Markt, de 
Martelaarswijk en de Koningswijk. Deze wijken vallen op door hun lager bevolkingsaantal, 
terwijl er een groter aantal mensen aanwezig is. Ze komen nog sterker naar voren 
wanneer we van het bevolkingsaantal vertrekken.  
Buiten de Vijfhoek vertonen ook Kuregem Bara en de Europawijk waarden die sterk 
boven het gemiddelde liggen, terwijl alle wijken van Kuregem Dauw tot Matonge een 
iets hoger cijfer kennen.
Verder ligt de meerderheid van de wijken onder het gemiddelde wat de registratie van 
deze feiten betreft, met waarden die in het algemeen lager zijn in het oosten dan in 
het westen. Slechts drie buurten die verder van het centrum gelegen zijn, vertonen 
waarden boven het gemiddelde: Heizel, Erasmus en Universiteit. De talrijke activiteiten 
op de Heizel (tentoonstellingen, concerten), het Eramusziekenhuis, de ULB-campus en 
Shopping Cora kunnen deze hogere waarden verklaren.

Figuur 8: Afwijking tegenover het gemiddelde aantal diefstallen met geweld onder de bevolking in  
2016 – BPV.  Bronnen: Federale politie (CSD Brussel), STATBEL
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In 2016 staan slagen en verwondingen voor 8415 geregistreerde feiten in het Brussels 
gewest, waarvan er 5108 gelokaliseerd konden worden op de kaart (60%).

In het algemeen tekent er zich een tegenstelling af tussen het centrum en de rand. Het 
centrum kent aantallen die boven het gemiddelde liggen, vooral in de wijken Dansaert, 
Grote Markt, de Martelaarswijk, Stalingrad en de Koningswijk. De wijken rond de 
Vijfhoek blijven globaal genomen boven het gemiddelde uitsteken (behalve in Sint-
Joost), vooral dan de buurten rond de Hallepoort, Matonge en de Europawijk. 

Daarnaast zien we een verschil tussen het oosten en het westen. Erasmus en de 
Universiteitswijk zijn de enige wijken die verder van het centrum liggen en waar 
de gemiddelde waarden hoger zijn. Om de redenen voor dit verschil te kennen, is 
diepgaander onderzoek vereist, hetgeen we in de huidige analyse niet konden uitvoeren.

Verder moeten we nog opmerken dat de kaart in de lijn ligt van de ruimtelijke trends die 
we zien voor diefstallen met geweld.

Slagen en verwondingen

Figuur 9: Afwijking tegenover het gemiddelde aantal slagen en verwondingen onder de bevolking in  
2016 – BPV. Bronnen: Federale politie (CSD Brussel), STATBEL
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Diefstallen aan het voertuig staan voor 14.583 geregistreerde feiten in 2016, waarvan er 
6107 (42%) gelokaliseerd werden. 

De territoriale splitsing wordt hier erg duidelijk met eerder lage gemiddelden in het 
oosten ten opzichte van het westen, in het bijzonder voor wat betreft Anderlecht en 
Molenbeek.

De wijken van de Vijfhoek overschrijden het gemiddelde. In deze regio liggen ook de 
Europawijk en de wijken Kuregem Dauw, Kuregem Bara en Berckmans-Munthof sterk 
boven het gemiddelde. Verder verwijderd van de Vijfhoek zijn het alleen de wijken 
Machtens, Vijvers van Elsene en Vogelzang-Erasmus die zich boven het gemiddelde 
bevinden. Naast deze drie wijken blijft het centrum een plaats waar er veel diefstallen 
voorkomen. Anderlecht onderscheidt zich eveneens op het vlak van de overtredingen 
in het westelijke deel van de gemeente.

Figuur 10: Afwijking tegenover het gemiddelde aantal diefstallen aan het voertuig onder de bevolking in 
2016 – BPV. Bronnen: Federale politie (CSD Brussel), STATBEL
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Het gaat hier om gekwalificeerde diefstallen met inbraak, dus zowel inbraken in 
woningen, als in bedrijven en openbare gebouwen. In 2016 werden 7512 feiten 
geregistreerd, waaronder 6221 gelokaliseerd (83%).

In tegenstelling tot andere criminele feiten, in het bijzonder eigendomsdelicten, komen 
inbraken meer voor in andere zones: het centrum is hier minder problematisch dan de 
rand en het oosten wordt evenzeer getroffen als het westen. De wijken in het westen 
die het meest getroffen worden, liggen ver van het centrum (Houba, Potaarde, Buffon 
en Neerpede), terwijl we de laagste waarden in de arme halve maan terugvinden. De 
wijken met hogere inkomens worden ook relatief vaker getroffen. 

In het oosten zijn er drie zones die bijzonder opvallen:

  de wijken die aan het zuiden van de Vijfhoek grenzen, waaronder Berckmans - Munthof. 
Louiza - Langehaag en Kastelein

  de wijken langs de metrolijn van de Vijfhoek naar het oosten: Squares, Tervurense 
Poort, Sint-Michiel, Vogelzang, Putdaal, Sint-Paulus en Stokkel 

 de wijk Diesdelle in het zuiden van de gemeente Ukkel

Figuur 11: Afwijking tegenover het gemiddelde aantal diefstallen in woningen onder de bevolking in  
2016 – BPV. Bronnen: Federale politie (CSD Brussel), STATBEL
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Het geregistreerde aantal feiten voor drugsverkoop bedraagt 1323 in 2016, waarvan er 
512 werden gelokaliseerd (39%).

De hogere waarden zijn vooral goed zichtbaar in de arme halve maan en in het centrum, 
maar dit zijn niet de meest problematische wijken. De meest uitgesproken buurten 
liggen buiten de Vijfhoek: Weststation, Kuregem en Matonge.

In het oosten zijn er drie wijken die op de kaart bijzonder in het oog springen: Globe, 
Drie Linden en Oudergem Centrum.

Figuur 12: Afwijking tegenover het gemiddelde aantal overtredingen in verband met de verkoop van 
verdovende middelen onder de bevolking in 2016 – BPV. Bronnen: Federale politie (CSD Brussel), 
STATBEL
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1.4 Conclusie 
Dankzij een aanpak per wijk kunnen we nauwkeuriger de geografische zones onderscheiden die vaker getroffen 
worden door feiten zoals geregistreerd door de politiediensten. Bijkomend diepgaander onderzoek is nodig om 
verklaringen te bieden inzake de wijken die uit de toon vallen wat de globale ruimtelijke logica betreft.

De eerste constatering is dat de duale structuur van de stad op het vlak van demografie en socio-economische factoren, 
eveneens zichtbaar is voor de geanalyseerde criminele feiten. Toch blijft het belangrijkste ruimtelijke onderscheid 
dat tussen het stadscentrum en de rest van de stad. De Vijfhoek en andere naburige centrale wijken vallen hier 
inderdaad sterk op. De keuze voor de indicator van het aantal criminele feiten onder de bevolking verklaart deels 
deze resultaten. Het ‘bevolkingscijfer’ is gebaseerd op het aantal inwoners. Dit is bijzonder laag in een aantal centrale 
wijken, terwijl het reële aantal aanwezige mensen hier opvallend hoger ligt als gevolg van de functionele aantrekking 
van het centrum (toerisme, werkgelegenheid, transit …). Dit heeft een onvermijdelijk effect op de waarden die op 
basis van deze indicator zijn vastgesteld.  

Tenslotte moet opgemerkt worden dat het aantal gelokaliseerde feiten in het algemeen eerder laag is. Het loont dan 
ook de moeite om dit aspect beter te registreren. De precieze plaats waar zich een feit heeft voorgedaan, zou in een 
verplicht veld moeten worden ingevuld tijdens de opmaak van het proces-verbaal. 
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Om zich veilig te kunnen voelen, moet een persoon 
vertrouwen hebben en van een serene gemoedstoestand 
kunnen genieten die het resultaat is van de al dan niet 
correcte perceptie dat hij of zij beschermd is tegen elk 
gevaar. Blootstelling aan moeilijke omstandigheden 
(drugs, geweld, armoede, bedelarij) of aan een slecht 
ingerichte leefomgeving (onvoldoende infrastructuur, 
vuile straten, te weinig groene ruimtes) belemmeren dit 
veiligheidsgevoel.  

Volgens de gangbare definitie is veiligheid ‘een 
objectieve situatie op basis van materiële, economische 
en politieke voorwaarden, die de afwezigheid van gevaar 
voor personen of bedreigingen voor goederen met zich 
meebrengt en die het vertrouwen bepaalt’25. Factoren 
die een gevoel van onveiligheid veroorzaken, zijn dan ook 
talrijk en moeilijk te analyseren.  

Op een analyse van de resultaten van de Gewestelijke 
enquête over het onveiligheidsgevoel en het 
slachtofferschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
die in 2018 werd opgestart, is het nog even wachten. 
Intussen biedt dit hoofdstuk, via het onderzoek van 
gegevens uit diverse bevragingen, een kort overzicht 
van de recente evolutie van het veiligheidsgevoel van 
iedereen die aanwezig is op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of hij er nu woont of er 
op regelmatige basis tijd doorbrengt.

2.1 Inwoners
De Europese Commissie heeft recent twee onderzoeken 
gewijd aan het onveiligheidsgevoel van mensen met een 
Belgisch adres:

 de Standaard Eurobarometer 87 van 201726;

  een bijzondere barometer over het veiligheidsgevoel 
van de Europeanen anno 201527.

De bijzondere barometer 2015 bestudeert het 
veiligheidsgevoel van de Europese inwoners en de 
impact van diverse factoren hierop. Dit onderzoek wil 
de belangrijkste bedreigingen voor de veiligheid van de 
Europese Unie identificeren, alsook de manier waarop 
deze kunnen evolueren. De studie onderzoekt eveneens 
hoe de inwoners van de Europese Unie de acties van de 
rechtshandhavingsautoriteiten in de strijd tegen deze 
bedreigingen percipiëren.

25 Definitie overgenomen van het CNRTL.
26  TNS Opinion & Social, Eurobaromètre Standard 87 Printemps 2017. L’opinion publique dans l’Union européenne, studie uitgevoerd op verzoek van de Europese Commissie, mei 2017.
27 TNS Opinion & Social, Eurobaromètre Spécial 432. Attitudes des européens à l’égard de la sécurité, studie uitgevoerd op vraag van de Europese Commissie, april 2015.
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In de lijst van de belangrijkste problemen waarmee de 
Europese Unie geconfronteerd wordt, staat terrorisme 
bovenaan, gevolgd door immigratie en de economische 
situatie (Figuur 13).

In mei 2017 werd onveiligheid aangehaald door één 
Europese burger op 10 (10% of +2). Dit resultaat met 
twee cijfers werd voor de eerste keer bereikt sinds de 
herfst van 2010. Onveiligheid haalt de hoogste scores 
in Kroatië (16%), maar ook in Oostenrijk en België (15%) 
en bekleedt de zesde plaats onder de prioriteiten van de 
Europese bewoners. 

Wat zijn volgens u de twee voornaamste problemen waarmee de EU op dit moment geconfronteerd wordt?
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Volgens de Eurobarometer van maart 2015 houden de 
trends in België wat betreft het veiligheidsgevoel binnen 
de woonplaats (op verschillende niveaus: wijk, stad/
dorp, land, Europese Unie) gelijke tred met de trends 
die we in de hele Europese Unie tegenkomen. Toch moet 
daarnaast opgemerkt worden dat het veiligheidsgevoel 
van de Belgische inwoners op elk vlak lichtjes hoger is dan 
het gemiddelde van de landen van de Europese Unie.

Zoals in figuur 14 is aangeduid, wordt de wijk vaak gezien 
als een veilige plek om te wonen. De wijk haalt goede 
scores wanneer het op vertrouwen aankomt: 93% voor 
de inwoners van België en 90% voor de inwoners van de 
Europese Unie. Inwoners voelen zich veiliger op bekende 
plaatsen, dicht bij hun woonplaats. Wanneer een 
bepaalde plek als ‘verafgelegen’ wordt ervaren, wordt 
deze ook als minder veilig gezien.

De enquête werd afgenomen bij 104 respondenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 591 van het 
Vlaams Gewest en 328 van het Waals Gewest en laat 
ons dus toe om enkele verschillen tussen de gewesten 
te onderscheiden. Het veiligheidsgevoel op wijk- en 
stadsniveau ligt hoger in het Vlaams Gewest dan in de 
twee andere gewesten. 89% van de bevraagde inwoners 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien hun buurt 
als een veilige plek om te wonen (figuur 15) en 87% gaat 
volledig of eerder akkoord met de stelling dat de stad een 
veilige plek is om te wonen (figuur 16). In beide gevallen 
zijn deze percentages minder hoog dan in het Vlaamse en 
het Waalse Gewest.

Uw directe buurt is een veilige plek om te wonen

Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet niet

EU BE

Uw stad, gemeente of dorp is een veilige plek om te wonen

België is een veilige plek om te wonen De EU is een veilige plek om te wonen
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Figuur 14: De inwoners van België en hun omgeving – Bron: Eurobarometer 2015
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De inwoners van België definieerden in maart 2015 hun vier hoofdprioriteiten omtrent veiligheid als volgt: terrorisme (waarover de drie gewesten het eens zijn) , de economische 
en financiële crisis, religieus extremisme en armoede (figuur 17). Hierbij moet genoteerd worden dat religieus extremisme de tweede plaats inneemt op de lijst van het Vlaams 
Gewest en de vierde plaats in de twee andere gewesten.

Figuur 15: De wijk is een veilige woonplaats – BPV. Bron: Eurobarometer 2015 Figuur 16: De stad is een veilige woonplaats – BPV. Bron: Eurobarometer 2015
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Figuur 17: De belangrijkste veiligheidsuitdagingen voor de Europese Unie – Bron: Eurobarometer 2015
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Figuur 18: Het belang van de uitdagingen die specifiek zijn voor de Europese Unie – Bron: Eurobarometer 2015

94% van de inwoners van België die in maart 2015 bevraagd werden, beschouwt terrorisme als een belangrijke, zelfs zeer belangrijke uitdaging, voor de binnenlandse veiligheid 
van de Europese Unie, terwijl het Europese gemiddelde 92% bedraagt. Georganiseerde misdaad haalt hier 91%, gevolgd door cybercriminaliteit met 81% (Figuur 18).

Terrorisme (inclusief het fenomeen van de ‘buitenlandse strijders’)

Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU?

Georganiseerde misdaad

Cybercriminaliteit

Beheer van de buitengrenzen van de EU

Natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen

Zeer belangrijk Eerder belangrijk Eerder onbelangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet

65%

65%

54%

45%

42%

37%

40%

34%

37%

30%

27%

29%

36%

46%

38%

44%

41%

48%

42%

47%

5%

5%

36%

8%

11%

14%

12%

14%

15%

17%

1%

1%

6%

1%

2%

1%

2%

2%

3%

4%

2%

0%

3%

0%

7%

4%

5%

2%

3%

2%

EU28
BE

EU28
BE

EU28
BE

EU28
BE

EU28
BE



HET VEILIGHEIDSGEVOEL: INWONERS, PENDELAARS, TOERISTEN

50

Terrorisme

Drugshandel

Cybercriminaliteit

Mensenhandel en seksuele uitbuiting

11%

8%

14%

14%

11%

11%

9% 10%

15% 9%

11% 5%

22%

21%

27%

28%

29%

34%

32%

36%

44%

54%

39%

48%

36%

41%

32%

38%

17%

16%

14%

11%

10%

6%

12%

10%

6%

6%

1%

2%

EU28
BE

EU28
BE

EU28
BE

EU28
BE

In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen? De politie en andere wetshandhavingsdiensten in België 
doen genoeg om te strijden tegen...

Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet niet



HET VEILIGHEIDSGEVOEL: INWONERS, PENDELAARS, TOERISTEN

51

Figuur 19: Evaluatie van de autoriteiten voor rechtshandhaving – Bron: Eurobarometer 2015
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De inwoners van België hebben meer vertrouwen in de rechtshandhavingsinstituten dan het gemiddelde van de Europese inwoners (Figuur 19). Zo worden politie en de andere 
bevoegde autoriteiten gezien als instituten met een correcte werking, vooral op het vlak van terrorisme (70%) en drugshandel (59%).
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2.2 Pendelaars
De gebruikers van de MIVB hebben de mogelijkheid om een tevredenheidsenquête in 
te vullen over de kwaliteit van de transportdienst. De resultaten worden gepubliceerd 
in de vorm van een jaarlijkse tevredenheidsbarometer en geven een sterke verbetering 
van het veiligheidsgevoel aan, in scores op 10, in de loop van de jaren 2014-2016.

Voor 2016 is het veiligheidsgevoel overdag voldoende, met een score hoger dan 7 op 
10 (Figuur 20).

Figuur 20: De evolutie van het veiligheidsgevoel bij de gebruikers van de MIVB – BPV. Bron: MIVB, 
Jaarlijkse tevredenheidsbarometer
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Figuur 21: De evolutie van het veiligheidsgevoel overdag – BPV. Bron: MIVB, Jaarlijkse 
tevredenheidsbarometer
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Ondanks de context van de gebeurtenissen van 22 maart 2016 is het veiligheidsgevoel 
van de gebruikers van het openbaar vervoer in 2016 niet verslechterd. De aanwezigheid 
van MIVB-veiligheidsagenten, politieagenten en militairen in de stations heeft er 
waarschijnlijk voor gezorgd dat het veiligheidsgevoel op hetzelfde niveau is gebleven, 

Figuur 22: De evolutie van het veiligheidsgevoel ’s avonds – BPV. Bron: MIVB, Jaarlijkse 
tevredenheidsbarometer

en overdag zelfs is verbeterd, zowel in de stations (van 6,9 naar 7,2/10) als aan de 
bovengrondse haltes (van 7,1 naar 7,3/10) (Figuur 21). Het veiligheidsgevoel ’s avonds 
gaat er eveneens op vooruit, maar blijft over het algemeen lager in de metro (5,8/10), 
in de stations (5,6/10) en aan de bovengrondse haltes (5,9/10) (Figuur 22).
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2.3 Toeristen  
Toeristen kunnen een tevredenheidsenquête van Visit.Brussels invullen over de kwaliteit 
van de toeristische dienstverlening. Deze bevraging ontvangt jaarlijks tussen 400 en 500 
antwoorden. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een maandelijkse28 
tevredenheidsbarometer en laten toe het veiligheidsgevoel, op een schaal van 4, voor 
alle soorten bezoeken te vergelijken.

Figuur 23: De evolutie van het veiligheidsgevoel bij toeristen, volgens het type toerisme – BPV. 
Bron: Visit.Brussels, Maandelijkse tevredenheidsbarometer

In het algemeen is het veiligheidsgevoel voor 2017 eerder positief: hoewel het lichtjes 
daalt voor de recreatieve groepsreizen, stijgt het in alle andere categorieën, en zelfs 
opvallend sterk voor individuele zakentoeristen. Deze laatste groep had in 2016 hun 
veiligheidsgevoel een lagere score gegeven (respectievelijk 2,6/4 en 2,9/4), net zoals 
de zakentoeristen die in groep reizen in het kader van MICE (Meetings, Incentives, 
Conferencing, Exhibitions) (Figuur 23).

 28 Na te lezen op https://visit.brussels/nl/article/tevredenheid-van-bezoekers.
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Wat betreft de leeftijd van de respondenten valt het op dat het veiligheidsgevoel van de 
bezoekers ouder dan 60, jaar na jaar blijft dalen. Anderzijds evolueert het veiligheidsgevoel 
van dagtoeristen en gezinnen in positieve richting. Het veiligheidsgevoel bij jongeren 
onder de 30 daalt lichtjes (Figuur 24).

De context van de aanslagen van 22 maart 2016 heeft een merkbaar effect uitgeoefend 
op de toeristische sector. Zowel de hotelsector, musea en attracties alsook de Brusselse 
restaurants en handelszaken werden sterk getroffen door deze gebeurtenissen. Tot het 
einde van de zomer van 2016 was er dan ook sprake van een aanzienlijk effect op het 
recreatief toerisme. Deze negatieve trend verdween weer vanaf de maand oktober, 
vooral dankzij het zakentoerisme29. De resultaten voor 2016 moeten dus voorzichtig 
geïnterpreteerd worden.

Figuur 24: De evolutie van het veiligheidsgevoel van de toeristen – BPV. Bron: Visit.Brussels, Maandelijkse 
tevredenheidsbarometer
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29 Observatorium voor Toerisme in Brussel, Jaarverslag 2016.
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2.4 Conclusie
Het veiligheidsgevoel is per definitie subjectief en wordt traditioneel gemeten met 
kwalitatieve enquêtes. De afwezigheid van recente gegevens omtrent dit onderwerp op 
gewestelijke schaal benadrukt de noodzaak van dergelijke enquêtes. 

In 2018 zullen twee complementaire enquêtes, over het onveiligheidsgevoel en 
slachtofferschap binnen het gewest, samen worden afgenomen.

In het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ontwikkelt het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid op dit 
moment een gewestelijke enquête naar het onveiligheidsgevoel en slachtofferschap. Zo 
willen we de nodige gegevens verzamelen voor een grondige evaluatie van de uitdagingen 
inzake veiligheid waarvoor het gewest zich geplaatst ziet. Verschillende doelgroepen 
zullen worden bevraagd: de inwoners van het gewest, toeristen en pendelaars. Het doel 
hiervan is het ‘zwarte cijfer’ weg te werken en aanvullende gegevens te voorzien bij de 
statistieken over de geregistreerde criminaliteit. 

De VMS (Veiligheidsmonitor – Moniteur de Sécurité)30 wordt in 2018 georganiseerd door 
de federale politie, naar het voorbeeld van de methodologie van de vorige enquêtes die 
in heel België werden uitgevoerd. Met deze enquête worden werkbare doelstellingen 
nagestreefd om de politiediensten te verbeteren. Het accent ligt op de relaties met de 
politiediensten, op de evaluatie van de kennis over deze diensten, de kwaliteit ervan en 
het laatste contact van de inwoner met zijn politiezone. Inwoners zullen aan de hand 
van een papieren en online enquête bevraagd worden, vooral over de problemen in hun 
wijk.

30  De VMS is een enquête die sinds 1997 op nationaal vlak wordt uitgevoerd, op initiatief van de 
Minister van Binnenlandse Zaken. In 2018 gaat het om de achtste editie. 
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Het meten van de misdaad in de beschikbare statistieken 
is sterk geëvolueerd. In de 19e eeuw telde men het 
aantal veroordelingen door het gerecht, maar alleen 
voor de zwaarste misdrijven31. Vervolgens werd rekening 
gehouden met alle veroordelingen, evenals met de 
beslissingen tot vervolging. Vanaf de 20e eeuw wordt 
de door de politiediensten geregistreerde criminaliteit 
opgenomen in de gerechtelijke statistieken. Ten slotte 
hebben de sociologische en criminologische studies 
de beperkingen aangetoond van de statistieken die de 
misdaad meten, door erop te wijzen dat het daarbij in de 
eerste plaats ging om een meting van de activiteit van de 
strafinrichtingen en niet van de werkelijke misdaad. Het 
is dus van belang om de verschillende gegevensbronnen 
naast elkaar te leggen om de wederzijdse systematische 
fouten te beperken.

In het verslag van het BOPV uit 2015 staat een analyse 
van de misdaadstatistieken van de politie, aangevuld met 
contextgebonden demografische en socio-economische 
gegevens. In navolging van het uitgevoerde werk wordt 
nu begonnen met de bestaande gerechtelijke statistieken 
voor het Brussels gewest, met inbegrip van de bijhorende 
sociale context.

Het werk dat al meer dan drie decennia lang in België wordt 
uitgevoerd om tot een geïntegreerde misdaadstatistiek 
te komen, toont de moeilijkheden en grote gebreken op 
het vlak van statistische productie en de verspreiding van 
deze informatie naar het publiek. In het studiedomein van 
het strafrecht stelt het onderzoek van huidige statistieken 
drie grote problemen voorop: ‘het gebrek aan een unieke 
identificator voor personen en zaken, het gebrek aan 
harmonisatie van de gebruikte nomenclatuur en de sterk 

wisselende kwaliteit van de gegevens die op dit moment 
door de verschillende sectoren worden geproduceerd’32.

Voor de periode in kwestie (van 2010 tot 2014) zijn geen 
gegevens beschikbaar voor het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De diverse gegevens 
die door de betrokken diensten zijn gepubliceerd, waren 
afkomstig van de organisatie van het gerecht, waarvan 
het arrondissement het kleinste echelon is (er zijn er 12). 
Dat van Brussel omvat de 19 gemeenten, evenals de 35 
gemeenten van Vlaams-Brabant33, ofwel een bevolking 
die groter is dan die van het gewestelijke grondgebied 
(Figuur 25). Het arrondissement telde 1.776.099 inwoners 
in 2014, tegenover 1.163.486 in het gewest alleen. Met 
1.682.993 inwoners het arrondissement in 2010 is dit een 
stijging van 6%.

31 ROBERT P., ZAUBERMAN R, ‘De misdaad meten en het veiligheids- en preventiebeleid evalueren’, s.d., p. 16.
32  VANNESTE Ch., ‘Naar een “geïntegreerde” criminologische statistiek: een hele lange weg …’, in VANNESTE Ch., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B., De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde 

van de informatisering – Uitdagingen en perspectieven, Gent, Academia press, 2012, p. 30.
33  Affligem, Asse, Opwijk, Ternat, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Steenokkerzeel, Zemst, Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Bever, Galmaarden, Gooik, Hérinnes, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, 

Kraainem, Sint-Genesius- Rode, Wezembeek-Oppem, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Roosdaal, Londerzeel, Meise, Merchtem, Wemmel, Hoeilaart, Machelen, Overijse, Zaventem, Kampenhout, 
Vilvoorde.
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Sinds de splitsing van het gerechtelijk arrondissement van Brussel in april 2014 
stemmen de gegevens van het parket en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeen. 
In dit verkennende werk zijn we beperkt tot de gegevens uit de periode 2010 tot 2014 
om afwijkingen te vermijden die te wijten zijn aan de invoering van de gegevens en om 
voor de betreffende jaren een stabiele methodologie te kunnen gebruiken. Later zal 
worden gewerkt met de gegevens van de rechterlijke organisatie. Daarmee zullen de 
cijfers kunnen worden bijgewerkt op basis van de laatst beschikbare gegeven

Figuur 25: Gerechtelijke arrondissementen in België – BPV. Bron: FOD Justitie

3.1 Bronnen
Zoals aangegeven in onderstaand schema (Figuur 26), bestaat het strafrechtelijk systeem 
in België uit vier fasen: de politionele fase, gevolgd door de fase op het niveau van de 
parketten, de fase van de rechtspraak en tot slot de fase van de strafuitvoering, met 
inbegrip van de re-integratie.

Algemene politiediensten en politiedienst  
met specifieke bevoegdheden

Parketten, onderzoeksrechters

Hoven en rechtbanken

Strafuitvoering

Figuur 26: De strafrechtelijke trechter of de weergave van het registratieproces van een feit langs de hele 
justitieketen – BPV. Bron: FOD Justitie
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Onze analyse is in de eerste plaats gebaseerd op de 
gegevens van het Openbaar Ministerie, dat in het 
algemene kader van de strafrechtketen overeenstemt 
met de fase die volgt op de processen-verbaal die 
opgesteld zijn door de politiediensten of wanneer 
beroep wordt gedaan op de parketten door andere 
civiele diensten, verenigingen of rechtspersonen. Deze 
statistiek wordt verstrekt door de gegevensbank van het 
College van procureurs-generaal. Ze bevat informatie per 
kalenderjaar over het onderzoek en de vervolging van 
strafzaken door de correctionele parketten van 2003 tot 
2014, en de instroom van de zogenoemde protectionele 
zaken (misdaden en wanbedrijven door minderjarigen in 
de jeugdparketten, van 2006 tot 2014).

Er wordt ook een analyse gemaakt van de directoraten-
generaal van de strafinrichtingen en de Justitiehuizen, 
evenals de diensten van justitieel welzijnswerk, op basis 
van de activiteitenverslagen.

Niet inbegrepen zijn specifiekere gegevens voor de 
hoven en rechtbanken, evenmin als de statistieken 
van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleidwaarvan 
de betrouwbaarheid na 2005 onzeker is wegens de 
gerechtelijke achterstand

3.2 Analyse van de gegevens van de correctionele 
parketten en jeugdparketten
De analyse beperkt zich tot gegevens uit de periode 2010-
2014. Voor de algemene cijfers zijn de arrondissementen 
Antwerpen en Luik als twee andere grote steden van twee 
andere regio’s gekozen als maatstaf voor de vergelijking.

3.2.1 Het correctionele parket van het 
arrondissement Brussel
Bij de correctionele strafzaken werd een onderscheid 
gemaakt tussen de in- en uitstroom, en het ‘saldo’ op 
het einde van elk jaar. De voorgestelde cijfers zijn in geen 
geval bruto-indicatoren van de criminaliteit, maar geven 
een goed beeld weer van de geregistreerde activiteit van 
het parket.

Instroom, uitstroom en saldo van zaken van het 
correctionele parket
De instroom bestaat uit het aantal nieuwe zaken die in de 
loop van het jaar zijn ontvangen, evenals de heropende 
zaken. De uitstroom bestaat uit de in de loop van het jaar 
afgesloten zaken. Het saldo geeft weer hoeveel zaken nog 
lopen op het einde van het desbetreffende jaar.

Tabel 6: Instroom, uitstroom en saldo voor het gerechtelijke arrondissement Brussel – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Instroom 133.332 121.714 115.203 119.738 110.112

Uitstroom 132.239 122.960 117.107 116.552 107.477

Saldo op 31/12 38.556 37.965 37.585 40.231 42.548

Brussel 2010 2011 2012 2013 2014
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In vergelijking met Antwerpen en Luik, waar we ook een 
grotere stijging van het saldo dan de stromen opmerken, 
in evenwel geheel andere verhoudingen (tabel 7), is de 
daling van de in- en uitstromen in Brussel aanzienlijk 
groter.

Als we een index 100 hanteren met 2010 als referentiejaar 
(Figuur 27) dan moeten we de daling van de in- en 
uitstromen nuanceren wegens jaarlijkse schommelingen. 
De activiteit van het parket moet dus over een langere 
periode worden bekeken, met ruimte voor afwisselend 
stijgende en dalende stromen.  

Figuur 27: Evolutie van het aantal correctionele zaken in het 
gerechtelijke arrondissement Brussel in 2010 – BPV. Bron: Statistiek 
van het Openbaar Ministerie
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Van 2010 tot 2014 stellen we een daling vast van de in- en 
uitstroom van 17 en 19% (tabel 6). Het saldo stijgt echter 

met 10%. In 2011 en 2012 is de instroom lager dan de 
uitstroom en bijgevolg daalt het saldo.

Tabel 7: Instroom, uitstroom en saldo. Vergelijking tussen de gerechtelijke arrondissementen Brussel, Antwerpen en Luik – BPV.  
Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Instroom -17% -1% 1%

Uitstroom -19% -4% -2%

Saldo op 31/12 10% 26% 10%

Evolutie van 2010 tot 2014 Brussel Antwerpen Luik
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Figuur 28: Evolutie van de instroom per soort preventie – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Soort tenlasteleggingen
De verschillende strafbare feiten zijn gegroepeerd 
volgens een nomenclatuur van tenlastelegging met 
betrekking tot het Strafwetboek. De nomenclatuur van 
de politie is gelijkaardig, maar verschilt evenwel, wat de 
vergelijking en statistische opvolging doorheen de hele 
strafrechtketen bemoeilijkt.

De belangrijkste categorieën van strafbare feiten worden 
apart vermeld. Ze zijn gerangschikt volgens hun evolutie 
tussen 2010 en 2014. De categorie strafbare feiten in de 
gezinssfeer staat op de eerste plaats, met een evolutie 
van 113%. Omgekeerd is de categorie van beschadigingen 
gedaald met 51%. 

Figuur 28 geeft van links naar rechts de strafbare feiten 
weer volgens hun evolutie tussen 2010 en 2014. Links 
van de grafiek staan de strafbare feiten die stijgen, in 
het midden de feiten die stabiel blijven (diefstal en 
aanranding), en rechts de feiten die dalen. We kunnen 
dus vaststellen in welke categorieën het strafrechtelijk 
beleid het meest heeft geïnvesteerd, zoals leefmilieu 
of financiële zaken. We merken dat het de categorieën 
met het grootste aantal zaken zijn die dalen, zoals 
fraude, diefstal en afpersing, de vrijwillige slagen en 
verwondingen, de openbare orde en beschadigingen. 
Daarbij zitten de eerste drie categorieën van de 
misdaadstatistieken van de politie: diefstal en afpersing, 
beschadigingen en aantastingen van de lichamelijke 
integriteit. Omgekeerd zijn de categorieën die stijgen de 
kwantitatief minst belangrijke. 

Wat het aantal dossiers voor moord en doodslag 
(pogingen inbegrepen) betreft, tellen we er 232 in 2010, 
249 in 2012 en 298 in 2014.
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Eindbeslissing
Wat de uitstroom betreft, vermeldt de statistiek van het parket de verschillende redenen voor de eindbeslissing (tabel 8).

Figuur 29: Eindbeschikkingen in 2014 voor het gerechtelijk 
arrondissement Brussel – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar 
Ministerie

Tabel 8: Redenen voor eindbeschikkingen van dossiers – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Seponering
Samenvoeging
Bemiddeling
Raadkamer

Seponering Voor elke geseponeerde zaak, motiveert het parket het besluit om geen gevolg te geven. 
Een geseponeerde zaak kan opnieuw worden geopend.

Ter beschikking Een zaak die ter beschikking is gesteld, is een zaak die afgesloten is voor het parket die 
deze beslissing heeft genomen. De bestemmeling die deze zaak ontvangt, opent zelf een 
nieuwe zaak en start het gerechtelijk onderzoek.

Samenvoeging In het geval van samenvoeging van een of meerdere zaken aan een hoofdzaak,worden 
alle beslissingen daarna op het niveau van de hoofdzaak geregistreerd. De aangehechte 
zaken ontvangen de beslissing tot samenvoeging.

Betaalde
geldsom

Artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering voorziet de mogelijkheid om een 
betaling voor te stellen. Als de verdachte het bedrag betaalt, vervalt de strafvordering. 
Wanneer alle verdachten aan wie een betaling is voorgesteld daadwerkelijk hebben 
betaald, wordt de status ‘betaalde geldsom’ aan de zaak toegevoegd. Als het voorgestelde 
bedrag niet door ten minste één verdachte is betaald, blijft de zaak ‘hangende’ tot het 
Openbaar Ministerie een eindbeslissing neemt.

Bemiddeling in 
strafzaken

Artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering voorziet in de mogelijkheid om een 
bemiddeling in strafzaken voor te stellen. Als deze procedure een gunstig resultaat kent, 
vervalt de strafvordering. Wanneer alle verdachten aan wie een bemiddeling in strafza-
ken is voorgesteld daar daadwerkelijk mee hebben ingestemd, wordt de status ‘geslaagde 
bemiddeling in strafzaken’ aan de zaak toegevoegd. Als de bemiddeling in strafzaken 
geen gunstig resultaat kent bij ten minste één verdachte, blijft de zaak ‘hangende’ tot het 
Openbaar Ministerie een eindbeslissing neemt.

Rechtstreekse 
dagvaarding

De zaken die afgesloten zijn door een dagvaarding zoals beschreven in artikel 182 van 
het Wetboek van Strafvordering hebben in de meeste gevallen te maken met een recht-
streekse dagvaarding door het Openbaar Ministerie.

Raadkamer Na het gerechtelijk onderzoek stelt het parket, conform artikel 127 van het Wetboek van 
Strafvordering, de eindvorderingen op. De raadkamer spreekt zich vervolgens uit over de 
regeling van de procedure. De datum waarop de regeling van de procedure voor een zaak 
is voorzien, wordt beschouwd als de datum waarop de zaak voor het Openbaar Ministerie 
wordt afgesloten aangezien deze niet langer een richting aan de zaak kan geven.
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Tabel 9: Redenen voor seponering - BPV. Bron: Openbaar Ministerie

In 79% van de eindbeslissingen in 2014 die werden 
genomen in het gerechtelijk arrondissement Brussel gaat 
het om seponering, tegenover 73% op nationaal niveau 
(Figuur 29).   

De bemiddeling in strafzaken kent in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel een lichte stijging van 0,14% 
in 2010 tot 0,34% in 2014. Ze wordt niettemin minder 
toegepast dan in de rest van België, met een aandeel van 
respectievelijk 0,33% en 0,46%. 

Met de betaling van een geldsom kan een zaak worden 
gesloten en vervalt de strafvordering. Dit beperkt de 
lengte van de processen en zorgt voor inkomsten voor 
de staat. Op het vlak van financiële criminaliteit bestaat 
echter het risico dat rechtspersonen anticiperen op de 
betaling van een geldsom door deze gerechtskosten 
eenvoudigweg mee op te nemen in de globale kost die 
hun delinquente praktijken met zich brengen, temeer 
daar de betaling van een geldsom geen registratie van de  
overtreder in het strafregister met zich brengt, wat tot 
gevolg heeft dat recidive niet vastgesteld kan worden34.

Seponering
In geval van seponering maken we een onderscheid 
tussen seponeringen wegens opportuniteitsmotieven en 
seponeringen wegens technische motieven (tabel 9). De 
eerste categorie zijn beslissingen om niet tot vervolging 
over te gaan, ondanks de mogelijkheid die daartoe 
bestaat. De tweede staan geen vervolging toe omdat er 
eenvoudigweg elementen ontbreken in het dossier.

34  CLAISE M., Essay over financiële criminaliteit. De club van Cassandra, uitgeverij Racine, Brussel, 2015.
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In 2014 is er een verdeling vast te stellen  van 53,6% 
seponeringen wegens technische motieven en 
33,7% wegens opportuniteitsmotieven (Figuur 30). 
Het belangrijkste opportuniteitsmotief is dit van 
“wanverhouding gevolgen door maatschappelijke 
verstoring”. De belangrijkste technische motieven zijn 
een onbekende dader voor bijna één derde, evenals 
het motief van onvoldoende bewijzen. De categorie 
‘Overige’ omvat hoofdzakelijk de administratieve boete, 
maar ook de pretoriaanse probatie, een uitzonderlijke 
en omstandige beslissing van het parket met het oog op 
seponering in functie van de motivatie van de betrokkene 
om zijn gedrag aan te passen en bepaalde voorwaarden 
na te leven.

Figuur 30: Seponering volgens beslissingsgrond in 2014 voor 
het gerechtelijke arrondissement Brussel – BPV. Bron: Openbaar 
Ministerie

33.7% 
Opportuniteit

12.7% 
Overige

53.6% 
Technisch



MISDAADSTATISTIEKEN EN BEGELEIDENDE MAATREGELEN

67

3.2.2 Het jeugdparket van het arrondissement Brussel
De protectionele zaken van het jeugdparket omvatten de als misdrijf omschreven feiten 
(MOF) en de problematische opvoedingssituaties (POS). We herinneren u eraan dat de 
voorgestelde cijfers in geen geval bruto-indicatoren van de jeugdcriminaliteit of van het 
aantal minderjarigen in problematische opvoedingssituaties zijn, maar goed de activiteit 
van het jeugdparket weergeven zoals deze werd geregistreerd.

Instroom van protectionele zaken
Het totale aantal protectionele zaken per jaar dat in het systeem van het jeugdparket 
(JP) is geregistreerd, toont tussen 2010 en 2014 een daling van 30% van de MOF en een 
stijging van 7% van de POS (Tabel 10).

Tabel 10: Als misdrijf omschreven feiten (MOF) en minderjarigen in problematische situaties (POS) in 
Brussel – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Tabel 11: Vergelijking van de MOF en POS tussen de ger. arrondissementen Brussel, Antwerpen  
en Luik – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

Antwerpen kent een grotere daling van MOF en een grotere stijging van POS. Het 
arrondissement Luik heeft dan weer een kleinere daling van de MOF maar ook een 
daling van de POS, in tegenstelling tot elders (Tabel 11).

Als we een index 100 hanteren met 2010 als referentiejaar (Figuur 31), dan moeten 
we de daling van de MOF en de stijging van de POS nuanceren wegens jaarlijkse 
schommelingen. De activiteit van het parket moet dus over een langere periode worden 
bekeken, met ruimte voor afwisselend stijgende en dalende stromen.

Figuur 31: Evolutie van het aantal protectionele zaken voor het gerechtelijke arrondissement Brussel in 
2010 – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

MOF   13.531   14.156   10.200      8.680      9.405 

POS   10.135   12.040   10.639   10.306   10.870 
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Figuur 32: Evolutie van als misdrijf omschreven feiten (MOF) per type preventie – BPV. Bron: Statistiek van het Openbaar Ministerie

De misdrijven waarvan de registratie het meest steeg 
tussen 2010 en 2014 staan links in de grafiek (Figuur 32) en 
zij die dalen staan uiterst rechts. Het is dus mogelijk om vast 
te stellen in welke categorieën het strafrechtelijk beleid 
het meest heeft geïnvesteerd, zoals drugs of misdrijven 
met betrekking tot individuele vrijheden. We merken dat 
het de categorieën met het hoogste aantal zaken zijn die 
dalen, zoals slagen en verwondingen, diefstal en afpersing, 
fraude of beschadigingen. Daarbij zitten overigens de 
eerste drie categorieën van de misdaadstatistieken van 
de politie: diefstal, beschadigingen en aantasting van de 
lichamelijke integriteit. Omgekeerd zijn de categorieën 
die stijgen de kwantitatief minst belangrijke.

Wat het aantal dossiers voor moord en doodslag betreft 
(pogingen inbegrepen) tellen we er 11 in 2010, 23 in 2012 
en 14 in 2014.

Het is interessant om de types tenlastelegging te 
vergelijken met de leeftijd, want zo kunnen we de 
leeftijdscategorieën bepalen die het meest aan bepaalde 
soorten misdrijven worden blootgesteld. De vernielingen 
en beschadigingen komen het vaakst voor bij 14- tot 
18-jarigen. De drugsgerelateerde misdrijven vinden 
we het vaakst terug bij de 16- tot 18-jarigen. De slagen 
en verwondingen vinden we in verhouding het meest 
terug bij de jongeren onder de 12 jaar, terwijl de 12- tot 
18-jarigen meer bij diefstal betrokken zijn.
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Instroom van als misdrijf omschreven feiten per type tenlastelegging

Van 2010 tot 2014 werden in totaal 55.972 MOF geregistreerd voor het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het 
grootste deel van de zaken (74%) werd ter kennis gebracht van het parket door de politiediensten.
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Tabel 12: Instroom van minderjarigen in problematische situaties 
(POS) volgens leeftijd in 2014 – BPV. Bron: Statistiek van het 
Openbaar Ministerie

Instroom van minderjarigen 
in problematische situaties
Tussen 2010 en 2014 werden 36.007 POS gerapporteerd. 
Twee derde (66%) werd meegedeeld door de 
politiediensten, een iets geringer aandeel dan voor wat 
betreft de MOF-zaken dus.

Gevallen met minderjarigen in problematische 
opvoedingssituaties kunnen meerdere malen aan 
het parket worden gerapporteerd. We tellen 53.990 
zaken met betrekking tot de 36.007 POS voor de vijf 
betreffende jaren. Dat betekent dat een aanzienlijk 
aantal minderjarigen zich meer dan één keer in een 
problematische opvoedingssituatie bevindt, en dit 
volgens een proces-verbaal van de politie of een aangifte. 
Het verschil tussen het aantal zaken en het aantal 
betrokken personen is groter bij de POS dan bij de MOF.

Jongens zijn iets vaker vertegenwoordigd dan meisjes. De 
14- tot 18-jarigen vertegenwoordigen de grootste groep 
in 2014, de jongeren onder de 12 jaar maken deel uit van 
een leeftijdsklasse die een reikwijdte heeft die driemaal 
zo groot is (Tabel 12).

jonger dan 6 jaar 2.507 23,06

van 6 tot 12 jaar 2.448 22,52

van 12 tot 14 jaar 1.249 11,49

van 14 tot 16 jaar 2.305 21,21

van 16 tot 18 jaar 2.208 20,31

Jaar 2014 n %
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gezondheidspreventie- en promotiediensten slechts 
over 8,25 VTE; in Brussel bestaat er slechts één dienst 
gespecialiseerd in sociaal-professionele integratie van ex-
gedetineerden; volgens de schattingen is ten minste één 
derde van de gedetineerden analfabeet, maar we tellen 
slechts 354 opleidingsplaatsen alfabetisering voor 5795 
gedetineerden. Deze vaststellingen duiden erop dat de 
detentie “un temps mort” is, waar de rehabilitatie van 
het individu onvoldoende aandacht krijgt37. 

Zo verblijft ongeveer de helft van de gedetineerden in 
België uitsluitend in de gevangenis in het kader van de 
uitvoering van een definitieve straf (veroordeelden), is één 
derde in afwachting van een definitief vonnis (beklaagden) 
en is tien procent geïnterneerd. Deze verhoudingen 
verschillen van inrichting tot inrichting, afhankelijk van 
hun specialisatie. Merk op dat de meerderheid van de 
vrijlatingen te maken hebben met beklaagden die in 
vrijheid zijn gesteld vóór hun definitieve vonnis.

Op het Brusselse grondgebied zijn er twee gevangenissen, 
in Sint-Gillis en in Vorst (deze is in twee delen opgedeeld, 
namelijk ‘Vorst’ voor mannen en ‘Berkendael’ voor 
vrouwen).

35 Psychosociale hulp aan beklaagden, gedetineerden en vrijgelaten gevangenen (APO), Activiteitenverslag 2013, p. 1. 
36  CAAP, De dienstverlening aan gedetineerden in de penitentiaire instellingen in Wallonië en Brussel. Samenvatting 2013 – 2014, Brussel, 2015.
37 Ibidem, p. 11.

3.3 De gevangenissen
In 2012 en 2013 bedroeg de graad van algemene 
overbevolking in de gevangenissen 24%. In 2008 werd de 
beslissing genomen om nieuwe gevangenissen te bouwen 
in Beveren en Leuze-en-Hainaut, deze zijn actief sinds 
2014. België telt voortaan 35 penitentiaire instellingen: 
17 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 2 in Brussel. Met een 
gemiddelde gevangenisbevolking van 11.578 personen 
(waarvan 4% vrouwen) voor een capaciteit van 9931, 
verkrijgen we een algemene overbevolkingsgraad van 
17% voor het jaar 2014. Merk op dat de gevangenis van 
Tongeren in werkelijkheid een jeugdinstelling is, maar 
wegens de overbevolking verblijven er ook een twintigtal 
volwassen gevangenen. 

Ondanks de berichtgeving over verbeterde 
omstandigheden voor gevangenen blijft opsluiting de regel 
en de detentieomstandigheden zijn beklagenswaardig35.  
In de samenvatting van haar rapport van 2013-2014 
over de dienstverlening aan gedetineerden heeft 
de Concertation des Associations Actives en Prison 
(CAAP - Overleg van Actieve Verenigingen in de 
gevangenis) het over beklagenswaardige levens- en 
werkomstandigheden, een zeer snel toenemende 
overbevolking en een dienstverlening aan de 
gedetineerden die erg tekortschiet36: de gevangenis 
van Vorst biedt geen sportgelegenheid; voor alle 5795 
gedetineerden in Brussel en Wallonië, beschikken de 
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In het activiteitenverslag van de Algemene directie van de 
penitentiaire instellingen zijn zes beschikbare indicatoren 
opgenomen:

1  Het aantal gedetineerden: het gaat om de gemiddelde 
gevangenispopulatie, omwille van de schommeling ervan 
het hele jaar door.

2  De overbevolkingsgraad: het gaat om een graad 
berekend op basis van het gemiddeld aantal gedetineerden 
in vergelijking met de gemiddelde capaciteit van de 
voorziene plaatsen.

3  Het aandeel van de beklaagden: het is interessant 
om een onderscheid te maken tussen de vastgehouden 
beklaagden die beschuldigd zijn in afwachting van een 
definitief vonnis, en de veroordeelden die worden 
vastgehouden in het kader van de strafuitvoering.

4  Elektronisch toezicht: dit gaat over de veroordeelden 
en beklaagden die fysiek niet aanwezig zijn in de 
penitentiaire instellingen, maar onder het stelsel van 
elektronisch toezicht vallen.

5  Zelfmoorden en andere overlijdens: alleen zelfmoorden 
worden geïdentificeerd. Door het medisch beroepsgeheim 
kunnen de andere overlijdens niet worden beschreven.

6  Het personeel in voltijdsequivalent (VTE): het gaat om 
het volledige personeel, namelijk directie, administratief 
en medisch personeel, ambtenaren en toezichthoudend 
of technisch personeel. 

Tabel 13: Algemene cijfers van Brusselse gevangenissen – BPV. Bron: DG Strafinrichtingen

Sint-Gillis

Gedetineerden 617 627 753 837 828

Overbevolking 23% 25% 38% 43% 41%

Aandeel beklaagden 56% 48% 44% 42% 47%

Elektronisch toezicht 10 13 13 32 39

Zelfmoord en andere overlijdens 3 3 3 6 8

VTE-personeel 402 418 433 443 435

Vorst

Gedetineerden 611 652 669 619 601

Overbevolking 51% 61% 65% 53% 48%

Aandeel beklaagden 70% 72% 69% 64% 61%

Elektronisch toezicht 82 57 62 101 139

Zelfmoord en andere overlijdens 3 3 2 2 2

Berkendael

Gedetineerden 76 88 96 92 94

Overbevolking 19% 37% 50% 44% 47%

Aandeel beklaagden 53% 55% 50% 48% 58%

Elektronisch toezicht 12 9 12 15 23

Zelfmoord en andere overlijdens 0 0 0 0 0

Vorst en Berkendael VTE-personeel 431 429 425 433 421

TOTAAL

Gedetineerden 1.304 1.367 1.518 1.548 1.523

Elektronisch toezicht 103 79 86 148 201

Zelfmoord en andere overlijd 6 6 5 8 10

2010 2011 2012 2013 2014
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Het aandeel van de beklaagden onder de gedetineerden daalde tussen 2010 en 2014 
in Vorst (-10%) en iets minder in Sint-Gillis, waar het minder dan 50% bedraagt. In 
Berkendael bedraagt het gemiddelde iets meer dan 50%. Het aantal gedetineerden in 
Brussel steeg van 1304 naar 1523 tussen 2010 en 2014, ofwel een stijging van 17% 
(tabel 13).

De stijging is aanzienlijk in Sint-Gillis en Berkendael, maar in Vorst daalt het aantal licht. 
De gemiddelde overbevolkingsgraad volgt dezelfde trend. In 2014 bedroeg die tussen 
41 en 48% (Figuur 33). 
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Elektronisch toezicht kende een sterke stijging in de drie overwogen onderdelen. In 
totaal verdubbelde hun aantal, van 103 naar 201 personen (+95%) tussen 2010 en 
2014. Op nationaal vlak steeg hun aantal van 933 naar 1783 (+91%). Het werd in 1998 
als pilootproject ingevoerd in Brussel en wordt sinds 2000 in heel België toegepast en 
gecentraliseerd in het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET). Vanaf 2007 
werden de opdrachten overgedragen aan de Justitiehuizen. 

Zelfmoorden en overlijdens komen niet voor in Berkendael. In Sint-Gillis en in de 
mannenafdeling van Vorst gaat het om 6 personen in 2010 en 10 personen in 2014.

Het VTE-personeel stijgt in Sint-Gillis, maar niet in verhouding tot het sterker stijgend 
gemiddeld aantal gedetineerden. In Vorst en Berkendael daalt het licht, terwijl het 
gemiddeld aantal gedetineerden licht stijgt. Dit geeft aan dat het begeleidingspercentage 
tussen 2010 en 2014 is gedaald.

3.4 De justitiehuizen
De justitiehuizen dragen bij aan zo goed mogelijk samenleven door de veiligheid van 
de maatschappij te verzekeren. Er is een justitiehuis per gerechtelijk arrondissement, 
behalve in het geval van het gerechtelijk arrondissement Brussel dat er twee heeft, 
namelijk een Nederlandstalig en een Franstalig. Merk op dat de zesde staatshervorming 
de bevoegdheden van de justitiehuizen van het federale niveau naar de 
gemeenschappen heeft overgedragen en er nieuwe inhoud heeft aan toegevoegd. 

Ze hebben vijf opdrachten: de strafrechtelijke opdrachten met aandacht voor de 
maatschappelijke enquêtes en de beknopte voorlichtingsrapporten; aandacht voor 
de begeleiding; follow-up en bemiddeling; slachtofferonthaal; burgerrechtelijke 
opdrachten; en eerstelijnswerking.  

1  De strafrechtelijke opdrachten omvatten de maatschappelijke enquêtes (ME) 
die verslagen zijn over de sociale context van de justitiabele om geïndividualiseerde 
maatregelen te formuleren, evenals de beknopte voorlichtingsrapporten (BVR).

2  De strafrechtelijke opdrachten dienen ook voor de begeleiding, follow-up en 
bemiddeling. De justitieassistenten helpen en controleren de persoon met betrekking 
tot de voorwaarden die voor een specifieke periode zijn opgelegd, zowel vóór als na 
de periode in de gevangenis en wanneer er geen sprake is van een gevangenisstraf. 
Het kan gaan om een alternatief voor de voorlopige hechtenis, de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, de autonome werkstraf, de probatie, het elektronisch toezicht of de 
bemiddeling in strafzaken.  

3   Het slachtofferonthaal richt zich op het informeren, het ondersteunen en het bijstaan 
tijdens de gehele gerechtelijke procedure.

4  De burgerlijkerechtelijke opdrachten betreffen het uitvoeren van sociale studies 
om de jeugdrechtbank te helpen bij haar beslissingen met betrekking tot kinderen in 
familiale conflicten.

5  De eerstelijnswerking verschaft advies aan personen die vragen hebben over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren.
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BRUSSEL FR

NIEUWE OPDRACHTEN MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN BVR 1.749 1.438 1.274 900 809

 BEGELEIDING - FOLLOW-UP - BEMIDDELING 3.698 3.525 3.181 3.875 3.908

 BURGERLIJKE OPDRACHTEN 188 187 149 138 120

 SLACHTOFFEROPVANG 1.479 1.698 1.523 1.473 1.517

 EERSTELIJNSOPVANG 589 493 191 81

MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN BVR ELEKTRONISCH TOEZICHT 799 631 551 101 88

 (detail) GEVANGENIS 571 539 545 607 578

 AUTONOME WERKSTRAF 81 58 43 42 35

 VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 264 207 133 146 103

 ALTERNATIEVE VOORHECHTENIS 3 3 2 4 5

BEGELEIDING – FOLLOW-UP – ELEKTRONISCH TOEZICHT 437 369 313 684 843

BEMIDDELING (detail) GEVANGENIS 175 240 204 190 217

 AUTONOME WERKSTRAF 1.284 1.162 1.034 1.170 1.120

 VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 437 438 296 346 349

 ALTERNATIEVE VOORHECHTENIS 880 854 846 967 922

 BEMIDDELING IN STRAFZAKEN 418 462 488 518 457

BRUSSEL NL

NIEUWE OPDRACHTEN MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN BVR 291 286 161 114 124

 BEGELEIDING - FOLLOW-UP - BEMIDDELING 946 907 839 973 1.157

 BURGERLIJKE OPDRACHTEN 82 71 92 73 107

 SLACHTOFFEROPVANG 298 315 349 380 348

 EERSTELIJNSOPVANG 254 182 80 61 29

MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN BVR ELEKTRONISCH TOEZICHT 117 145 65 9 7

 (detail) GEVANGENIS 63 73 61 61 75

 AUTONOME WERKSTRAF 1 4 0 1 2

 VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 94 64 35 43 40

 ALTERNATIEVE VOORHECHTENIS 0  0  0  0  0

BEGELEIDING – FOLLOW-UP – ELEKTRONISCH TOEZICHT 57 71 42 89 75

 BEMIDDELING (detail) GEVANGENIS 26 39 17 22 26

 AUTONOME WERKSTRAF 378 326 357 372 437

 VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 177 179 146 147 142

 ALTERNATIEVE VOORHECHTENIS 155 166 160 160 227

 BEMIDDELING IN STRAFZAKEN 141 126 117 183 250

74
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In het algemeen kende de evolutie van de opdrachten 
voor de twee Brusselse justitiehuizen tussen 2010 en 
2014 een daling van 14%, van 9574 naar 8.200 opdrachten 
(Figuur 34). Het zijn de maatschappelijke enquêtes (ME) 
en de BVR die het sterkst zijn gedaald (-54%), evenals de 
burgerlijke opdrachten, de opvang van slachtoffers en de 
eerstelijnsopvang (-24%), terwijl de begeleiding, follow-
up en bemiddeling, die het grootst in aantal zijn, stijgen 
(+9%).

Figuur 34: Evolutie van de nieuwe opdrachten voor de twee Brusselse 
justitiehuizen – BPV. Bron: DG justitiehuizen

 Maatschappelijke enquête en BVR

 Begeleiding – follow-up – bemiddeling

 Burgerrechtelijke opdracht, slachtofferonthaal, eerstelijnswerking

 Totaal

 Brussel FR Maatschappelijke enquête en BVR

 Brussel FR Begeleiding – follow-up – bemiddeling

 Brussel NL Maatschappelijke enquête en BVR

 Brussel NL Begeleiding – follow-up – bemiddeling

Figuur 35: Evolutie van de nieuwe opdrachten per Brussels 
justitiehuis – BPV. Bron: DG justitiehuizen

Deze evoluties zijn eigen aan de twee huizen samen 
(Figuur 35). Merk op dat het Nederlandstalige gedeelte 
overeenstemt met 25% van de opdrachten, het Franstalige 
met 75%.

De maatschappelijke enquêtes en BVR, evenals de 
begeleiding, follow-up en bemiddeling, zijn twee sectoren 
waarvan de statuten van de opdrachten verschillend 
zijn (tabel 15). De maatschappelijke enquêtes en 
BVR vertegenwoordigen 22% van de strafrechtelijke 
opdrachten, de begeleiding, follow-up en bemiddeling 
vormen de resterende 78%.

Met de gedetailleerde analyse van het statuut van 
de opdrachten per sector en per justitiehuis kan 
respectievelijk werking en de evolutie van elk van hen 
worden gekenmerkt, door de jaren 2010 en 2014 te 
vergelijken.
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Elektronisch toezicht Met het elektronisch toezicht kan een vrijheidstraf buiten de gevangenis worden uitgevoerd met behulp van een enkelband en het 
naleven van een vastgesteld uurrooster. Zo worden de schadelijke gevolgen van gevangenschap vermeden, wordt de sociale re-integratie 
bevorderd door exclusie te beperken en blijven de sociale, familiale en professionele banden van de justitiabele behouden, kan het 
gevoel van straffeloosheid dat wordt veroorzaakt door de niet-uitvoering van straffen verminderen, heeft de burger meer vertrouwen in 
het strafrechtsysteem, ligt het recidivismepercentage lager en kan de overbevolking in de gevangenis worden aangepakt.

Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Met de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen mensen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar een deel 
van hun straf buiten de gevangenis uitzitten door de voorwaarden na te leven (zoeken naar werk of een opleiding, therapie, verbod om 
op bepaalde plaatsen te komen). Deze voorwaarden worden door de rechtbank zijn opgelegd om het risico op recidive te beperken. 

Voorlopige 
invrijheidstelling

De voorlopige invrijheidstelling volgt hetzelfde principe als de voorwaardelijke invrijheidstelling voor de gevangenisstraffen waarvan het 
effectieve gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt. De voorlopige invrijheidstelling kan worden toegestaan door de gevangenisdirecteur 
of de Directie Detentiebeheer van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Vrijheid op proef Als iemand met een psychische aandoening een misdrijf pleegt kan de rechter beslissen om hem te interneren. Zodra de geestelijke 
toestand van de persoon verbetert en zodra aan de voorwaarden voor zijn sociale rehabilitatie is voldaan, kan de commissie tot 
bescherming van de maatschappij kiezen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling met specifieke voorwaarden (medische follow-up, 
zoeken naar werk of een opleiding, therapie, verbod om op bepaalde plaatsen te komen). Deze voorwaarden worden opgelegd om het 
risico op recidive te beperken.

Bescherming van de 
maatschappij

De bescherming van de maatschappij biedt de rechter de mogelijkheid om de dader van een misdrijf te laten interneren als hij van 
mening is dat deze persoon een gevaar voor de maatschappij vormt omdat hij geen controle heeft over zijn daden. De commissie tot 
bescherming van de maatschappij beslist over de uitvoeringsbepalingen van de internering. De geïnterneerde kan worden opgesloten of 
worden opgenomen in een psychiatrische instelling, of op proef in vrijheid worden gesteld.

Werkstraf De werkstraf is een hoofdstraf zoals een gevangenisstraf of boete. Ze kan voor diverse feiten worden uitgesproken, maar is uitgesloten 
voor de zwaarst geachte feiten (zedenfeiten, moord, gijzeling, …). Ze bestaat uit een taak zonder vergoeding die in de gemeenschap wordt 
uitgevoerd.

Probatie De probatie is een alternatief voor de gevangenisstraf, die door de rechter kan worden uitgesproken als uitvoeringsbepaling van een 
hoofdstraf (in het algemeen een gevangenisstraf). Het zijn de ernst van de feiten en het gerechtelijk verleden van de beklaagde die 
bepalen in welke mate een rechter kan beslissen tot een invrijheidstelling onder voorwaarden (zoeken naar werk of opleiding, therapie, 
verbod om op bepaalde plaatsen te komen of om contact te hebben met de slachtoffers). Deze voorwaarden zijn opgelegd om het risico 
op recidive te beperken. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd of als nieuwe feiten worden gepleegd, wordt de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ingetrokken en wordt de hoofdstraf toegepast.

Alternatief voor de 
voorlopige hechtenis

Als iemand verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, kan de rechter hem in voorlopige hechtenis plaatsen. Hij kan ook beslissen 
om deze persoon onder bepaalde voorwaarden vrij te laten. We hebben het dan over een alternatief voor de voorlopige hechtenis.

Bemiddeling in 
strafzaken

Met de bemiddeling in strafzaken kan een geschil worden opgelost zonder tussenkomst van een rechter voor feiten die geen aanleiding 
geven tot een gevangenisstraf van meer dan twee jaar. Het gaat om een vrijwillige procedure waarvoor de toestemming en actieve 
deelname van dader en slachtoffer nodig zijn. 
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De begeleiding, follow-up en bemiddeling vormen het belangrijkste gedeelte van 
de strafopdrachten (78%). Figuren 36 en 37 vertonen een daling van de probatie en 
de autonome werkstraf in vergelijking met andere sectoren. De mate waarin een 
gevangenisstraf wordt opgelegd is relatief stabiel. Maar voor de andere statuten zien we 
verschillende evoluties aan Nederlandstalige of Franstalige kant. Het alternatief voor de 
voorlopige hechtenis is stabiel aan Franstalige kant en stijgt licht aan Nederlandstalige 
kant. De bemiddeling in strafzaken is stabiel aan Franstalige kant, maar stijgt met 7% aan 

Figuur 37: ME en BVR, Franstalige JH 2010 en 2014 – BPV. Bron: DG justitiehuizenFiguur 36: Begeleiding, follow-up en bemiddeling, Nederlandstalige JH 2010 en 2014 – BPV. Bron: DG justitiehuizen
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Nederlandstalige kant. Elektronisch toezicht ten slotte stijgt met 10% aan Franstalige 
kant, maar is stabiel en minder frequent aan Nederlandstalige kant.

Met betrekking tot de maatschappelijke enquêtes (ME) en de BVR tonen de belangrijkste 
evoluties voor de twee justitiehuizen dat de gevangenisstraf sterk stijgt, terwijl 
elektronisch toezicht sterk daalt en dat deze daling sterker is aan Nederlandstalige kant. 

Alternatieven voor
voorlopige hechtenis
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In 2014 telde het gevangeniswezen 247 mandaatopdrachten aan Franstalige kant en 
32 aan Nederlandstalige kant. De horizontale analyse vertoont verschillen tussen de 
twee justitiehuizen (figuur 39). De voorwaardelijke invrijheidstelling komt het meest 
voor aan Franstalige kant (66%). Aan Nederlandstalige kant komt de bescherming van 
de maatschappij het meest voor (53%). 

Figuur 38: ME en BVR, Nederlandstalige JH 2010 en 2014 – BPV. Bron: DG justitiehuizen Figuur 39: Vergelijking tussen de Nederlandstalige en Franstalige JH in 2014 – BPV. Bron: DG justitiehuizen
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3.5 De diensten justitieel welzijnswerk
In samenwerking met de administratie van de 
justitiehuizen zijn de diensten justitieel welzijnswerk 
erkende diensten van verenigingen die opdrachten 
uitvoeren die door de overheden zijn gedelegeerd. Acht 
erkende verenigingen komen tussen op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking 
met de gevangenissen van Vorst-Berkendael en Sint-
Gillis. Deze verenigingen treden op als schakel tussen het 
gevangeniswezen en de maatschappij, door sociale hulp 
aan gedetineerden, hulp aan slachtoffers van misdrijven 
en pre- en post-penitentiaire hulp van niet-opgesloten 
daders. Ze bieden psycho-socio-juridische hulp aan de 
beoogde mensen, hun naasten en hun gezinnen. Door 
hun onafhankelijkheid tegenover het rechtssysteem en de 
naleving van het beroepsgeheim hebben de deelnemers 
recht op vrije meningsuiting en wordt er actief naar hen 
geluisterd. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(Cocom) biedt vijf hulpdiensten aan voor beklaagden, 
gedetineerden, geïnterneerden, vrijgelaten gevangenen 
en gezinnen: de Stichting voor Morele Bijstand aan 
gedetineerden (Brussel-stad), Sociale Actie Brussel 

(Brussel-stad), Werk voor Sociale Wederaanpassing 
(Brussel-stad), de APO (Psychosociale hulp aan 
beklaagden, gedetineerden en vrijgelaten gevangenen) 
(Elsene), en de Stichting voor morele bijstand aan 
gevangenen (Elsene). De Vlaamse Gemeenschap biedt 
één dienst aan, met name het Justitieel Welzijnswerk – 
CAW Archipel (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 
(Brussel-stad). De Franse Gemeenschap en de Franse 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocof) 
ondersteunen de Lekendienst voor justitiabelen en 
slachtoffers (Sint-Gillis).

Naast de hulpdiensten aan justitiabelen hebben ook 
andere maatregelen en actoren betrekking op dit publiek, 
zoals de ontmoetingsplaatsen die de relaties tussen een 
ouder en een kind bevorderen, of de hulpdiensten voor 
jongeren in open milieu (AMO)38 die jongeren helpen bij 
het zoeken naar een school, die jongeren helpen die in 
een moeilijke situatie zitten met een ouder, een broer of 
een naaste, of hulp bieden bij contact met een autoriteit 
(jeugdhulp, politie, justitie).

38 Er zijn 21 AMO’s in het BHG: Anderlecht (AMO Rythme; Sésame AMO ; Tcc Accueil), Jette (L’Oranger), Brussel (Centre d’accompagnement et de réinsertion de jeunes en difficultés ; Centre Comète SILOE asbl ; Promo 
Jeunes AMO; Service Droit des jeunes), Etterbeek (Samarcande), Vorst (Dynamo), Elsene (Dynamo Antenne Ixelles; SOS Jeunes), Molenbeek (Atouts Jeunes; L’Oranger), Neder-Over-Hembeek (AMO de NOH), Sint-Joost-
Ten-Node (Inser’Action AMO), Sint-Gillis (Centre d’éducation en milieu ouvert ; Itinéraires AMO), Schaarbeek (Action en milieu ouvert à Schaerbeek ; Atmosphères ; La Gerbe AMO), Ukkel (Dynamo Antenne Uccle).
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3.6 Conclusie
Er werd de nadruk gelegd op de diverse stappen van de 
strafrechtketen en er werd een overzicht gepresenteerd 
van de beschikbare en bruikbare gegevens, zonder uit 
het oog te verliezen dat de verzamelde cijfers betrekking 
hebben op de acties van de betrokken instanties zonder 
dat er een rechtstreeks verband bestaat met de werkelijke 
criminaliteit.

Uit de analyse van de parketten blijkt dat er voor de 
bestudeerde periode geen directe gegevens beschikbaar 
zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar er 
uitsluitend gegevens voorhanden zijn op het niveau van 
het gerechtelijk arrondissement Brussel. De gegevens van 
de correctionele en de jeugdparketten worden het best 
verwerkt en verspreid, en hebben dus een gegarandeerde 
betrouwbaarheid.

Met betrekking tot het correctionele parket van het 
arrondissement Brussel merken we een daling op van de 
in- en uitstroom van zaken tussen 2010 en 2014. Deze 
daling is sterker dan in Antwerpen en Luik voor diezelfde 
periode.

Uit de gedetailleerde analyse van de tenlasteleggingen 
blijkt een stijging van het aantal behandelde misdrijven 
met betrekking tot het gezin, leefmilieu, volksgezondheid, 
ontucht en seksuele uitbuiting, en financiële zaken. 
Op het gebied van verdovende middelen is er geen 
opmerkelijke evolutie. We merken verder een daling 
inzake fraude, vrijwillige slagen en verwondingen, 
diefstal en afpersing,  economische zaken, stedenbouw, 
vernielingen en beschadigingen, evenals op het vlak van 
openbare orde en veiligheid.

Het aantal seponeringen ligt hoger in Brussel dan op 
nationaal niveau, met een overwicht van de categorie om 
technische motieven ten opzichte van de categorie van 
seponeringen om opportuniteitsmotieven. Brussel kende 
een stijging van de bemiddeling in strafzaken, maar het 
cijfer is in 2014 lager dan op nationaal niveau.

Met betrekking tot het jeugdparket van het 
arrondissement Brussel merken we een daling van de als 
misdrijf omschreven feiten (MOF) en een stijging van de 
problematische opvoedingssituaties (POS) van 2010 tot  
2014. Brussel bevindt zich op dit vlak tussen Antwerpen 
en Luik. 
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De gedetailleerde analyse van de tenlasteleggingen 
toont voor de MOF een stijging van zaken met betrekking 
tot drugs, individuele vrijheden en verkrachting en 
aanranding. We merken een daling op inzake slagen en 
verwondingen, fraude, diefstal en afpersing, vernielingen 
en beschadigingen, en feiten op het vlak van openbare 
orde en veiligheid.

In het algemeen zijn kinderen jonger dan 12 jaar in 
verhouding meer betrokken bij slagen en verwondingen, 
terwijl de 12- tot 18-jarigen het meest te maken hebben 
met diefstal.

Met betrekking tot de strafinrichtingen is het aantal 
gedetineerden in Brussel met 17% gestegen tussen 
2010 en 2014. Deze stijging gaat met name over de 
gevangenissen van Sint-Gillis en Berkendael, want in 
Vorst daalde het aantal gevangenen. De gemiddelde 
overbevolkingsgraad volgt dezelfde trend en ligt tussen 
41 en 48% in 2014, wat bijzonder hoog is en zeker geen 
begeleiding in goede omstandigheden mogelijk maakt.  

In tegenstelling tot het Belgische gemiddelde van 
één derde beklaagden in 2014, tellen de Brusselse 
gevangenissen er bijna 50% in Sint-Gillis, 58% in 
Berkendael en 61% in Vorst. Het deel beklaagden daalt 
tussen 2010 en 2014 voor Vorst en Sint-Gillis, maar blijft 
even hoog in Berkendael. Elektronisch toezicht kende een 
sterke stijging in de drie betreffende onderdelen, terwijl 
het aantal voltijdse personeelsleden een daling van de 
begeleiding tussen 2010 en 2014 laat zien.

Wat de justitiehuizen betreft, merken we een daling van 
10% van de nieuwe opdrachten tussen 2011 en 2014. Het 
Nederlandstalige gedeelte stemt overeen met 25% van 
de opdrachten, het Franstalige met 75%.

De belangrijkste waargenomen observatie met 
betrekking tot de maatschappelijke enquêtes en 
voorlichtingsrapporten heeft te maken met het 
gevangeniswezen, waar een aanzienlijk stijging is 
op te meten, terwijl het elektronisch toezicht sterk 
daalt. De grootst waargenomen verschillen tussen het 
Nederlandstalige en het Franstalige justitiehuis zijn:

  de werkstraf waarvan het gebruik gedaald is aan 
Franstalige zijde, maar gestegen is aan Nederlandstalige 
zijde;

  het alternatief voor een voorlopige hechtenis die stabiel 
is aan Franstalige kant en stijgt aan Nederlandse kant;

  de bemiddeling in strafzaken die gedaald is aan 
Franstalige kant, maar met 8% is gestegen aan 
Nederlandstalige kant;

  het elektronisch toezicht is meer dan verdubbeld aan 
Franstalige klant, maar is gedaald aan Nederlandstalige 
kant.

Voor het gevangeniswezen komt de voorwaardelijke 
invrijheidstelling het meest voor aan Franstalige kant 
(66%). Aan Nederlandstalige kant komt de bescherming 
van de maatschappij het meest voor (53%).

Er zijn acht diensten justitieel welzijnswerk op het 
gewestelijk grondgebied. Hun hulp aan personen 
vult de opdrachten van de penitentiaire instellingen 
en justitiehuizen aan in de psycho-juridisch-sociale 
begeleiding ter voorbereiding van de erg moeilijke re-
integratie van een publiek dat met heel wat sociale 
stigma’s te maken krijgt.

De spanning tussen de strafuitvoeringsopdracht en 
de begeleidende opdracht van de actoren van de re-
integratie én het gebrek aan middelen, maken dat er niet 
altijd een positief antwoord kan worden gegeven aan de 
belangrijke uitdaging van de strijd tegen recidive voor 
een publiek ‘dat sterk te lijden heeft, heel vaak buiten de 
samenleving staat en materieel en fysiek arm is’39. Dat 
is de uitdaging voor BPV: de analyse-elementen leveren 
en zorgen voor de coördinatie tussen preventieve en 
veiligheidsopdrachten.

39 Autrement Bis asbl, Activiteitenverslag 2014, p. 10.
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Er bestaan gewestelijke en gemeentelijke administratieve 
sancties. Hun rol neigt groter te worden: het is een 
tendens dat er steeds vaker beroep wordt gedaan 
op administratieve sancties en dit ten nadele van de 
klassieke gerechtelijke aanpak. We gaan het hier enkel 
over gemeentelijke administratieve sancties hebben. 
Voor de gewestelijke administratieve sancties startte eind 
2017 een telling en analyse in het kader van de werkgroep 
rond het thema Leefmilieu en overlast van het Globaal 
Veiligheids- en Preventieplan.

Dankzij de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 
kunnen de gemeenten van het Brussels gewest bepaalde 
overtredingen bestrijden. De GAS zijn opgenomen 
in het algemeen politiereglement van de gemeente 
voor de aanpak van overlast op lokaal niveau. De GAS 
worden geregeld door de wet van 13 mei 1999 inzake 
gemeentelijke administratieve sancties (BS, 10 juni 
1999) en kregen heel wat aandacht in de media na de 
wetswijziging van 201340, en dit tegen de achtergrond 
van het debat over de harmonisering van de algemene 
politiereglementen van de Brusselse gemeenten. Nieuw 
zijn onder meer het administratief sanctioneren van 
stilstaan en parkeren voor wat het verkeer betreft, maar 
ook de leeftijdsverlaging voor minderjarigen die een GAS 
kunnen krijgen. 

In 2015 publiceerde het Brussels Observatorium voor 
Preventie en Veiligheid voor de eerste keer een lijst met 
gegevens die door de gemeenten werden geregistreerd 
voor 2012 en 2013. Hier ziet u het vervolg van dit werk 
voor 2014 en 2015. Dit was mogelijk na grondig denkwerk 

samen met de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren 
omtrent de methodologie voor invoer en verzameling van 
de gegevens. Dit werk heeft geleid tot een communicatie 
van de gemeentelijke gegevens aan het eind van het eerste 
semester van 2016, de periode waarover deze analyse 
gaat. Ze kadert in de opdracht tot registratie van de 
criminaliteit die het observatorium werd toevertrouwd, 
maar ook in de opvolging van de maatregelen van het 
Globaal Veiligheids- en Preventieplan. De cijfers van 

2016-2017 zullen worden geanalyseerd in het Rapport 
2018 van het BOPV.

Het tweejarig rapport van de FOD Binnenlandse Zaken 
over de GAS-gegevens werd hier niet opgenomen omdat 
het over 2014 gaat, en slechts voor een deel over 2015. 
Bovendien is de focus op het Brussels gewest beperkter 
omdat de aanpak van de FOD Binnenlandse Zaken heel 
België betreft.

40 Wet van 24 juni 2013 inzake gemeentelijke administratieve sancties, BS, 1 juli 2013. 
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4.1 Analyse van de gemeentelijke gegevens
Werden onderzocht: de algemene evolutie van het aantal pv’s 
van vaststelling, haar spreiding per gemeente, het onderscheid 
tussen stilstaan, parkeren en andere feiten, de weging met 
de algemene bevolking als referentie, de actoren van de 
verbalisering en de boetes.

Bepaalde aspecten van de procedure werden gericht 
opgenomen: seponering, bemiddeling, gemeenschapsdienst, 
ouderlijke betrokkenheid, tenuitvoerlegging, beroep, 
opschorting, sluiting, plaatsverbod, minderjarigen en geslacht.

Tot slot wordt de uitvoerige analyse van de inbreuken per 
juridische categorie voorgesteld om er een algemene typologie 
uit te halen.

4.1.1 Het aantal pv’s van vaststelling
Het aantal pv’s van vaststelling dat de sanctionerende 
ambtenaren (SA) van de Brusselse gemeenten ontvingen, 
bedroeg 90.431 in 2014 en 152.353 in 2015, dus een stijging 
van 65% (tegenover een stijging van 50% tussen 2013 en 2014). 

Figuur 40: Evolutie van het aantal pv’s van vaststelling (2012-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Deze sterke stijging is voornamelijk het resultaat van de invoegetreding in juli 2013 
van de nieuwe wet inzake gemeentelijke administratieve sancties die administratief 
sanctioneren van stilstaan en parkeren introduceert. In 2012 en 2013 namen bepaalde 
gemeenten de pv’s van vaststelling voor stilstaan en parkeren al op (Molenbeek, Evere, 
Koekelberg). Andere gemeenten deden dit pas in 2014 (Jette, Etterbeek, Watermaal-
Bosvoorde) of in 2015 (Stad Brussel, Ukkel, Elsene). 

Het aantal GAS, stilstaan en parkeren niet meegerekend, stijgt slechts met 20% en klimt 
van ongeveer 25.000 feiten in 2012 naar 30.000 in 2015.
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In 2015 betreft 80% van de inbreuken (116.798 pv’s van vaststelling) stilstaan en parkeren 
in 18 gemeenten waarvoor details werden aangeleverd. De gemeente Oudergem deelde 
geen precieze informatie mee.

Tabel 16: Evolutie van het aantal pv’s van vaststelling per gemeente (2012-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Tabel 17: Aantal pv’s van vaststelling voor stilstaan en parkeren per gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: 
gemeenten

Anderlecht 473 637 21.869 18.601 

Oudergem 2.393 4.475 3.500 4.500 

Sint-Agatha-Berchem 1.382 1.833 1.188 1.632 

Stad Brussel 4.634 5.166 3.825 44.515 

Etterbeek 511 743 1.559 3.710 

Evere 2.123 1.433 1.976 2.270 

Vorst  -  - 16 2.293 

Ganshoren 1.748 1.849 1.909 1.641 

Elsene 7.800 9.521 7.234 17.988 

Jette 4.383 4.024 7.837 8.666 

Koekelberg 2.662 3.846 3.045 4.447 

Molenbeek 16.665 16.977 16.389 16.414 

Sint-Gillis 1.890 2.082 2.691 4.987 

Sint-Joost-ten-Node 5.116 137 3.293 1.625 

Schaarbeek 6.326 4.156 11.306 8.778 

Ukkel 677 655 567 4.031 

Watermaal-Bosvoorde 597 650 1.148 2.717 

Sint-Lambrechts-Woluwe 122 89 124 1.355

Sint-Pieters-Woluwe 211 1.198 955 2.183 

TOTAAL 59.713 59.471 90.431 152.353 

2012 2013 2014 2015Ontvangen pv’s van vaststelling

Anderlecht 17.752 18.430

Sint-Agatha-Berchem 820 1.329

Stad Brussel - 41.699

Etterbeek 834 1.622

Evere 770 1.205

Vorst - 1.859

Ganshoren 1.415 924

Elsene - 10.821

Jette 3.992 7.535

Koekelberg 2.830 4.001

Molenbeek 7.469 7.044

Sint-Gillis 628 2.577

Sint-Joost-ten-Node 3.214 1.551

Schaarbeek 10.311 7.710

Ukkel - 3.404

Watermaal-Bosvoorde - 2.045

Sint-Lambrechts-Woluwe 23 1.159

Sint-Pieters-Woluwe - 1.883

TOTAAL 50.058 116.798

Ontvangen pv’s van vaststelling: stilstaan en parkeren 2014 2015
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4.1.2 Het aantal pv’s van vaststelling volgens de bevolking van de gemeente
Door de gegevens te wegen naargelang de bevolking zien we welke gemeenten meer 
GAS uitschrijven in verhouding tot hun demografisch gewicht. 

Tabel 18: Evolutie van het aantal pv’s van vaststelling gewogen volgens de bevolking (2012-2015) – BPV.
Bron: gemeenten

Stad Brussel 2,8 3,1 2,2 25,4

Elsene 9,3 11,3 8,7 21,2

Koekelberg 12,9 18,3 14,3 20,7

Molenbeek 17,7 17,9 17,3 17,2

Jette 9,0 8,1 15,6 17,1

Anderlecht 0,4 0,6 19,0 16,0

Oudergem 7,5 13,8 10,7 13,7

Watermaal-Bosvoorde 2,5 2,7 4,7 11,1

Sint-Gillis 3,8 4,1 5,3 9,9

Etterbeek 1,1 1,6 3,4 7,9

Sint-Agatha-Berchem 6,0 7,8 5,0 6,8

Ganshoren 7,5 7,8 8,0 6,8

Schaarbeek 5,0 3,2 8,6 6,7

Sint-Joost-ten-Node 18,9 0,5 12,0 5,9

Evere 5,7 3,8 5,2 5,9

Sint-Pieters-Woluwe 0,5 3,0 2,3 5,3

Ukkel 0,9 0,8 0,7 5,0

Vorst  0,0 4,2

Sint-Lambrechts-Woluwe 0,2 0,2 0,2 2,5

BHG 5,2 5,2 7,8 13,0

Pv’s van vaststelling / Bevolking (%) 2012 2013 2014 2015
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Tabel 19: Spreiding van de verbaliseringen volgens de verbaliseerder en de gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

In het BHG steeg het aandeel van de bevolking dat een pv 
van vaststelling kreeg van 5% in 2012 naar 13% in 2015. 
Bijna alle gemeenten verhoogden hun gebruik van GAS in 
verhouding tot hun bevolking, met uitzondering van Sint-
Joost en Molenbeek. 

De vijf gemeenten die in 2015 de meeste GAS gebruikten, 
zijn Stad Brussel, Elsene, Koekelberg, Molenbeek en 
Jette. We mogen echter niet vergeten dat de bevolking 
op het grondgebied ook pendelaars, buitenlanders op 
zakenreis en toeristen telt, en dat die zich naargelang 
de gemeenten anders verspreiden. Omdat Stad Brussel 
zo centraal ligt, spreekt het voor zich dat de aanwezige 
bevolking daar talrijker is.

4.1.3 De actoren van de verbalisering

Anderlecht            99           0              1              78          -                 21   

Oudergem            40           3              57              30          4               66   

Sint-Agatha-Berchem            1           3              96              0          5               94   

Stad Brussel*            10            -                90              10          -                 90   

Etterbeek             -             90              10               -            65               35   

Evere            15           31              54              11          16               73   

Vorst             -              -                100              8          -                 92   

Ganshoren             -             49              51               -            44               56   

Elsene            52            -                48              25          -                 75   

Jette            33            -                54              42          -                 59   

Koekelberg            0           9              90              0          4               96   

Molenbeek            12           2              86              15          2               83   

Sint-Gillis            32           54              14              18          26               56   

Sint-Joost-ten-Node             -              -                100               -            -                 100   

Schaarbeek            0           1              1              1          3               1   

Ukkel            83            -                17              10     88             2   

Watermaal-Bosvoorde            29            -                71              9          -                 91   

Sint-Lambrechts-Woluwe                 -              -                100              -            2               98   

Sint-Pieters-Woluwe                 -              -                 -                81           -                 19   

Verbalisering

2014 2015

Gemeente SA Politie Gemeente SA Politie

*Schatting

Figuur 41: Evolutie van het aandeel van de verbalisering door de 
politie in % (2012-2015) – BPV. Bron: gemeenten
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Als we kijken naar de criminaliteitsstatistieken van 
de politie in het BHG is het interessant om een daling 
van meer dan 20% van de politie-pv’s vast te stellen.  

Ze daalden tussen 2012 en 2015 van 181.680 naar 
145.555, terwijl de GAS in diezelfde periode toenamen 
met meer dan 155% om de kaap van de 150.000 pv’s van 
vaststelling te overschrijden.
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4.1.4 De boetes

De boetes betreffen 87% van de pv’s van vaststelling in 
2015 ten opzichte van 71% in 2012. De kwantitatieve 
stijging van het aantal pv’s van vaststelling gaat gepaard 
met een toename van het aantal dossiers met boetes 
onder de pv’s van vaststelling.

Ook het bedrag van de boetes stijgt en bedraagt 
€ 4.571.331 in 2014 en € 9.198.855 in 2015. Het totaal 
van 2015 is verdrievoudigd ten aanzien van 2012, toen 

er € 2.931.675 werd opgetekend, en het bedrag is 
verdubbeld ten aanzien van 2014, hoofdzakelijk omwille 
van de vele pv’s van vaststelling opgemaakt binnen Stad 
Brussel.

Het gemiddelde bedrag per boete blijft relatief stabiel, 
namelijk rond de € 70. Het jaar 2014 vertoont een lager 
gemiddeld bedrag omwille van ontbrekende gegevens.

Tabel 20: Evolutie van het aandeel pv’s van vaststelling die hebben geleid tot een boete, globale en gemiddelde bedragen (2012-2015) – BPV.
Bron: gemeenten

Aantal pv's van vaststelling 59.713 59.471 90.431 152.185

Dossiers met boete 42.688 32.428 73.440 132.682

% 71% 55% 81% 87%

Bedrag van de boetes in € 2.931.675 2.277.269 4.571.331 9.198.855

Gemiddeld bedrag in € 69 70 62 69

Pv’s van vaststelling en boetes 2012 2013 2014 2015Het aandeel in verbalisering door de politie versus 
gemeentelijk ambtenaren en gemeenschapswachten 
neigt in 2014 en 2015 te dalen ten opzichte van 2012 en 
2013. Toch zijn de gemeentelijke verschillen in deze vrij 
groot. In 2015 vertoont Sint-Joost 100% van de door de 
politie opgestelde pv’s van vaststelling, terwijl men er in 
Schaarbeek 1% telt. Die laatste is de enige met gegevens 
die geen 100% behalen. De verdeling kan dan ook niet 
echt worden opgenomen.
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Tabel 21: Evolutie van de dossiers met boetes en van de bedragen per gemeente (2012-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Anderlecht 473 637 21.869 18.601 - 387 21.650 17.852 18.730 31.520 1.899.240 1.627.300

Oudergem 2.393 4.475 3.500 4.500 370 - - -

Sint-Agatha-Berchem 1.382 1.833 1.188 1.632 1.270 1.696 1.027 1.457 81.375 92.032 70.462 75.323

Stad Brussel 4.634 5.166 3.825 44.515 1.592 1.418 1.614 42.840 121.710 117.205 100.000 3.440.168

Etterbeek 511 743 1.559 3.710 83 197 650 2.155 9.984 11.744 48.280 146.213

Evere 2.123 1.433 1.976 2.270 1.067 532 1.255 1.645 161.019 81.933 118.570 227.052

Vorst  -  - 16 2.293 - - 14 2.165 - - 1.255 147.305

Ganshoren 1.748 1.849 1.909 1.641 1.558 1.484 1.573 1.159 99.890 92.296 100.701 71.327

Elsene 7.800 9.521 7.234 17.988 5.570 4.894 3.300 14.173 224.000 329.490 348.515 1.054.525

Jette 4.383 4.024 7.837 8.666 3.467 2.685 7.111 8.094 164.982 138.490 402.557 551.485

Koekelberg 2.662 3.846 3.045 4.447 2.259 3.190 2.345 3.665 165.765 199.161 124.590 129.406

Molenbeek 16.665 16.977 16.389 16.414 15.070 9.621 16.389 16.161 993.066 1.043.764 591.946 721.842

Sint-Gillis 1.890 2.082 2.691 4.987 144 1.247 1.173 3.226 37.540 49.880 110.768 211.908

Sint-Joost-ten-Node 5.116 137 3.293 1.625 4.375 90 2.211 1.411 221.129 7.425 107.674 106.345

Schaarbeek 6.326 4.156 11.306 8.778 4.954 3.647 10.550 7.990 570.070 - 499.269 -

Ukkel 677 655 567 4.031 191 187 309 3.500 22.920 - - 302.920

Watermaal-Bosvoorde 597 650 1.148 2.717 502 528 969 2.474 29.050 35.975 - 185.647

Sint-Lambrechts-Woluwe 122 89 124 1.355 29 27 32 1.249 1.615 - 2.760 94.250

Sint-Pieters-Woluwe 211 1.198 955 2.183 187 598 698 1.466 8.830 46.355 44.744 105.840

TOTAAL 59.713 59.471 90.431 152.353 42.688 32.428 73.440 132.682 2.931.675 2.277.269 4.571.331 9.198.855

Gemeenten van het BHG Antal pv’s van vaststelling Dossiers met boete Bedrag van de boetes (€)

201220122012 201320132013 201420142014 201520152015
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Tabel 22: Aantal seponeringen per gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

4.1.5 De seponering
Het aantal seponeringen neemt toe en stijgt tussen 2012 en 2015 van 5.069 naar 
9.471 (voor 18 van de 19 gemeenten). Het aantal seponeringen kent een toename van 
87%, wat fors onder de toename van het aantal pv’s van vaststelling ligt (+155%). De 
seponering werd dus verhoudingsgewijs in 2014 en 2015 minder gebruikt dan in 2012 
en 2013. Ze betreft 9% van de pv’s van vaststelling in 2014 en 6% in 2015, waarmee 
de globale neerwaartse trend kan worden bevestigd. Bepaalde gemeenten registreren 
echter grote toenamen van het aantal geseponeerde dossiers.

Anderlecht - - 80 1.247

Oudergem - - - -

Sint-Agatha-Berchem - - 68 85

Stad Brussel - - 1.520 909

Etterbeek - - 909 1.555

Evere - - 645 527

Vorst - - 2 42

Ganshoren - - 188 188

Elsene - - 1.338 1.385

Jette - - 57 36

Koekelberg - - 289 350

Molenbeek - - 957 712

Sint-Gillis - - 25 797

Sint-Joost-ten-Node - - 1.084 216

Schaarbeek - - 732 725

Ukkel - - - 248

Watermaal-Bosvoorde - - 38 59

Sint-Lambrechts-Woluwe - - 76 75

Sint-Pieters-Woluwe - - 80 315

TOTAAL 5.069 5.710 8.088 9.471

Seponering 2012 2013 2014 2015
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4.1.6 Bemiddeling en gemeenschapsdienst

Het lijkt erop dat bepaalde gemeenten geen beroep deze op de bemiddeling. Bij 
diegenen waarvoor cijfers werden aangeleverd (13 van de 19 gemeenten) stijgt 
het aantal gevallen van voorgestelde bemiddeling tussen 2014 en 2015 van 503 
naar 844. De voltooide bemiddeling daalt dan weer van 235 naar 197 tussen 
2014 en 2015, maar omdat de gegevens onvolledig zijn kunnen we ons hier geen 
betrouwbaar beeld van vormen. Een bepaald aantal lopende bemiddelingen 
verschijnt echter niet in de meegedeelde cijfers.

De gemeenschapsdienst behelst een opleiding of onbezoldigde prestatie onder 
begeleiding van de gemeente. Van de 19 gemeenten hebben 8 gemeenten 
hiervan gebruik van gemaakt. Van die acht zijn er 124 gemeenschapsdiensten 
voltooid in 2014 en 130 in 2015, waarvan respectievelijk 100 en 108 voor enkel 
en alleen de gemeente Elsene, die de grootste gebruiker van deze procedure in 
het Brussels gewest blijkt te zijn.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Anderlecht - 7 - - - 2 - -  

Sint-Agatha-Berchem 32    39 11 10 - - - - 

Stad Brussel 176 114 93 62

Evere - 11 -  2 1 1 1 -  

Vorst 16  352 - - - - - - 

Ganshoren 13 25 8 11 - - - - 

Elsene Alle Alle 17 20 Alle Alle 100 108

Jette 39  108 9 22 20 44 11 13 

Koekelberg 42 18 10 12 9 4 7 4 

Molenbeek 25 15 8 6 - 3 - 1 

Sint-Gillis 68 52 61 36 - - - - 

Sint-Joost 79 74 7 8 - - - - 

Ukkel 5 4 5 4 5 4 5 4 

Watermaal-Bosvoorde 1 15 - 2 - - - - 

Sint-Lambrechts-Wo-
luwe

7 10 6 4 - - - - 

TOTAAL 503  844 235 197  35   58 124 130 

Lokale bemiddeling en 
gemeenschapsdienst

Voorge-
stelde lokale 
bemiddeling

Voltooide 
lokale 

bemiddeling

Voorgestelde 
gemeenschaps-

dienst

Voltooide 
gemeenschaps-

dienst

Tabel 23: Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst per gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

(in bemiddeling) (95% voltooid)
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4.1.7 Ouderlijke betrokkenheid
Dankzij de ouderlijke betrokkenheid kan de sanctionerende 
ambtenaar een dossier van een minderjarige afsluiten op 
basis van observaties en maatregelen die werden bepaald 
door de personen die er het hoederecht over hebben. Ze 
werd in minstens zeven Brusselse gemeenten ingeroepen. 
Voor de andere gemeenten ontbreken de cijfers. 

4.1.8 De beroepsprocedure

De beroepsprocedure behelst de mogelijkheid tot 
aanvechting van een beslissing. Er zijn maar weinig cijfers 
beschikbaar, en het gaat in totaal om slechts 27 dossiers 
in 2014 en 51 dossiers in 2015. De drie gemeenten die 
meer dan vijf beroepsprocedures per jaar behandelen 
zijn Elsene, Molenbeek en Stad Brussel.

Van de zeven gemeenten die cijfers meedeelden, werd 
een beroep gedaan op ouderlijke betrokkenheid voor 
167 dossiers in 2014 en 149 in 2015. Elsene is daarbij 
goed voor meer dan de helft, met respectievelijk 84 en 
93. We moeten evenwel verduidelijken dat het in die 
laatste gemeente niet gaat om ouderlijke betrokkenheid 
in de strikte betekenis die de wet eraan geeft, want die 
voorziet de mogelijkheid tot ouderlijke betrokkenheid 
voorafgaandelijk aan de administratieve procedure41. 
Hier is eerder sprake van een gemeentelijke praktijk die 
de jongere en zijn ouders systematisch wil oproepen 
in het kader van de aangevatte GAS-procedure die kan 
leiden tot een sanctie.

Tabel 24: Ouderlijke betrokkenheid per gemeente (2014-2015) – BPV. 
Bron: gemeenten

Tabel 25: Beroepsprocedure per gemeente (2014-2015) – BPV. 
Bron: gemeenten

Sint-Agatha-Berchem 21 5

Ganshoren 1 2

Elsene 84 93

Jette 3 4

Koekelberg 53 26

Molenbeek - 15

Ukkel 5 4

TOTAAL 167 149

Anderlecht 1 -

Sint-Agatha-Berchem - 2

Stad Brussel 6 5

Etterbeek - 1

Evere - 2

Ganshoren 1 -

Elsene 6 25

Jette 5 2

Molenbeek 7 7

Schaarbeek 1 2

Ukkel - 2

Watermaal-Bosvoorde - 1

Sint-Lambrechts-Woluwe - 1

Sint-Pieters-Woluwe - 1

TOTAAL 27 51

2014

2014

Ouderlijke betrokkenheid 

Beroep

2015

2015

41 Wet van 24 juni 2013, art. 17§1.
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4.1.9 De tenuitvoerlegging

4.1.11 Minderjarigen

De tenuitvoerlegging geeft de gemeente de mogelijkheid 
om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Slechts 
vijf gemeenten deelden cijfers mee. Koekelberg en 
Schaarbeek hadden 2.518 en 3.149 tenuitvoerleggingen 
in 2014 en 2015. 

Tabel 26: Tenuitvoerlegging per gemeente (2014-2015) – BPV.  
Bron: gemeenten

4.1.10 Opschorting, sluiting en plaatsverbod

Tabel 27: Opschortingen, sluitingen en plaatsverboden per gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Opschorting, sluiting en plaatsverbod komt niet vaak voor. Tijdens het jaar 2014 en 2015 was er slechts sprake van 
één opschorting, 26 sluitingen, geen enkele administratieve intrekking van een vergunning en negen plaatsverboden. 
We dienen echter wel op te merken dat veel gemeenten hun toevlucht nemen tot besluiten van bestuurlijke politie 
buiten het stelsel van de administratieve sancties om dergelijke situaties te regelen.

Figuur 42: Evolutie van het aantal pv’s van vaststelling waarbij een minderjarige is betrokken (2012-2015) – BPV.  
Bron: gemeenten

Anderlecht 3 -

Sint-Agatha-Berchem 26 -

Ganshoren 208 177

Koekelberg 913 1.334

Schaarbeek 1.605 1.815

TOTAAL 2.755 3.326

Stad Brussel - 1 5 1 - 1

Etterbeek - - - - 4 -

Sint-Gillis - - 3 16 - -

Sint-Joost-ten-Node - - - 1 - -

Watermaal-Bosvoorde - - - - - 4

TOTAAL - 1 8 18 4 5

2014

2014 2014 2014

Tenuitvoerlegging Opschorting Sluiting Plaatsverbod2015

2015 2015 2015
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Tabel 28: Pv’s van vaststelling aan een minderjarige volgens de leeftijd en per gemeente  
(2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Als we naar de leeftijd van de overtreders kijken, zien we 
dat het aantal dossiers van minderjarigen toeneemt, maar 
in mindere mate dan dat het aantal pv’s van vaststelling 
toeneemt. Voor 2014 en 2015 samen zijn deze dossiers 
goed voor 0,22% van alle pv’s van vaststelling, tegenover 
0,38% voor 2012 en 2013. 

Voor 2014 en 2015 wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen 16- tot 18-jarigen (respectievelijk 248 en 
231) en 14- tot 16-jarigen (respectievelijk 35 en 24). 
De feitelijke pv’s voor 14- tot 16-jarigen zijn minder 
talrijk en enkel aanwezig in vijf gemeenten die niet 
noodzakelijk vervolgen. De gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe bijvoorbeeld heeft alle feiten die binnen deze 
leeftijdscategorie werden gepleegd geseponeerd. 

Anderlecht - 8 - 0

Oudergem - - - -

Sint-Agatha-Berchem 11 4 10 1

Stad Brussel 66 45 7 8

Etterbeek - - - -

Evere 2 1 0 0

Vorst 0 0 0 0

Ganshoren - - 1 5

Elsene 84 93 0 0

Jette 4 9 0 0

Koekelberg 37 21 16 5

Molenbeek 31 19 0 0

Sint-Gillis 3 0 0 0

Sint-Joost-ten-Node 1 8 0 0

Schaarbeek 0 0 0 0

Ukkel 5 4 - -

Watermaal-Bosvoorde 0 9 0 0

Sint-Lambrechts-Woluwe 4 10 1 5

Sint-Pieters-Woluwe - - - -

TOTAAL 248 231 35 24

Pv’s van vaststelling voor 
een minderjarige 2014 2015 2014 2015

16-18 jaar 14-16 jaar
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4.1.12 Het geslacht van de overtreder 4.2 Bestrafte feiten per juridische categorie

Tabel 29: Aantal pv’s van vaststelling per geslacht en per gemeente (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Figuur 43: Verdeling van de pv’s van vaststelling naargelang het type van inbreuk, uitgezonderd stilstaan 
en parkeren (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

We hebben weinig gegevens met betrekking tot het geslacht van de overtreder. Uit 
de verhoudingen in 2014 en 2015 blijkt dat, voor wat betreft de zes gemeenten die 
gegevens aanleverden, mannen drie keer meer feiten pleegden dan vrouwen. De 
gemeenten Vorst, ’Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe vertonen maar 
weinig verschil tussen mannen en vrouwen, terwijl Anderlecht, Molenbeek en Sint-
Joost twee tot drie keer meer mannelijke overtreders hadden.

Aan de hand van de typologie van de bestrafte feiten kunnen we de types van 
geregistreerde inbreuken bepalen en meer te weten komen over het gebruik van GAS 
door de gemeenten.

Stilstaan en parkeren is een categorie op zich, goed voor ongeveer 80% van de pv’s van 
vaststelling voor 2014 en 2015, tegenover 77% voor 2012 en 2013. De systematische 
integratie door de gemeenten van cijfers voor stilstaan en parkeren in 2015 na de 
wijziging van de GAS-wetgeving die in 2014 van kracht ging, kan deze stijging vast 
verklaren. Voor de voorgaande jaren hielden sommige gemeenten er immers geen 
rekening mee, omdat die bepaling niet was voorzien (Figuur 43). 

De typologische analyse van de 20% overige feiten (uitgezonderd stilstaan en parkeren) 
voor 2014 en 2015, oftewel 44.320 feiten, volgt de juridische categorieën op dalende 
wijze: 46% voor openbare veiligheid en vlotte doorgang, 39% voor netheid en hygiëne, 
10% voor gemengde inbreuken en 5% voor openbare rust.

Van 63% van de 44.320 pv’s van vaststelling hebben we details over de inbreuk. 

Anderlecht - 15.205 - 3.225

Vorst 13 990 3 711

Molenbeek - 2.716 - 1.223

Sint-Joost-ten-Node 1.782 938 652 294

Sint-Lambrechts-Woluwe 83 611 18 494

Sint-Pieters-Woluwe - 346 - 340

TOTAAL 1.878 20.806 673 6.287

2014

Gegevens over  
het geslacht 

2014

Mannelijk Vrouwelijk

2015 2015

Openbare veiligheid en vlotte 
doorgang

Gemengde inbreuken

Openbare netheid en hygïene

Openbare rust

46%

39%

10%
5%
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Tabel 30: Verdeling van de pv’s van vaststelling, gedetailleerd per inbreuk, naargelang de juridische categorie (2014-2015) – BPV. Bron: 
gemeenten

Het detail van de inbreuken werd ingevuld door 13 van 
de 19 gemeenten van het Gewest, naargelang de vier 
juridische categorieën. De gedetailleerde analyse betreft 
voor meer dan drie vierde van de pv’s van vaststelling 
de openbare veiligheid en vlotte doorgang, voor meer 
dan de helft netheid en hygiëne, maar ook gemengde 
inbreuken, maar slechts één kwart betreft openbare 
rust. Stad Brussel heeft dit detail niet meegedeeld, 
hoewel ze een groot deel van de inbreuken voor haar 
rekening neemt. Dat betekent dat hoewel 13 van de 19 
gemeenten hebben geantwoord, dit slechts een kwart 
van de uitgeschreven pv’s van vaststelling beslaat. 

4.2.1 Openbare veiligheid en vlotte doorgang
Deze categorie werd gedetailleerd voor 13 van de 19 
gemeenten, hetzij 78% van de pv’s van vaststelling 
(15.651 feiten van 20.163). Ze combineert gedragingen 
die verband houden met de naleving van de 
verkeersstromen in de stad (voertuigen en personen) en 
hun veiligheid, alsook het gebruik van de ruimten en de 
verstoring publiek-privé. Zijn ook inbegrepen: beledigen 
van gezagsdragers. 

Tabel 31: Openbare veiligheid en vlotte doorgang: voornaamste 
inbreuken (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Openbare veiligheid en 
vlotte doorgang

46 13 78 15.651 20.163

Openbare netheid en 
hygiëne

39 12 54 9.190 17.099

Gemengde overtredingen 10 10 51 2.225 4.376

Openbare rust 6 13 25 658 2.682

TOTAAL 100 19 63 27.724 44.320

2014-2015
% (uitgezonderd 

stilstaan 
en parkeren)

Aantal 
gemeenten 
met details

% gedetailleerd 
per categorie

Aantal 
gedetailleerde pv’s 

van vaststelling 

Totale aantal 
pv’s van 

vaststelling

Het verkeer van voertuigen belemmeren 
en voetgangers hinderen

9.231

Privatief gebruik van de openbare 
ruimte

2.449

Niet toegelaten samenscholing 1.765

Het verkeer van de hulpdiensten
hinderen

727

Gebrek van respect ten aanzien van 
bevoegde personen

483

De niet-naleving van politiebevelen 392

Andere 604

TOTAAL 15.651

Openbare veiligheid en vlotte doorgang 
voornaamste inbreuken

Pv’s van 
vaststelling
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Het verkeer van voertuigen belemmeren en voetgangers 
hinderen is goed voor meer dan de helft van de 
inbreuken (59%), en bijna twee derde als we daar de 5% 
belemmering van voertuigen van de hulpdiensten bij 
tellen, die van dezelfde aard zijn vanuit het standpunt 
van het individuele gedrag van de pleger, met dat verschil 
dat dit gevolgen kan hebben voor een officieel voertuig 
(Figuur 44).

Figuur 44: Openbare veiligheid en vlotte doorgang: aandeel van de 
voornaamste inbreuken (2014-2015) – BPV. Bronnen: gemeenten

De twee andere inbreuken die het meest terugkeren, zijn 
het privatief gebruik van de openbare ruimte (16%) en 
niet toegelaten samenscholingen (11%). 

Tot slot gaat het voor 6% over een gebrek aan respect ten 
aanzien van de bevoegde personen en de niet-naleving 
van politiebevelen, met name problemen in de relatie 
van de pleger ten aanzien van de gezagsdrager.

4.2.2  Openbare netheid en hygiëne
Deze categorie werd gedetailleerd voor 12 van de 19 
gemeenten, hetzij 54% van de pv’s van vaststelling (9.190 
feiten van 17.099). Ze is homogeen en beoogt de netheid.

Tabel 32: Openbare netheid en hygiëne: voornaamste inbreuken 
(2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Figuur 45: Openbare netheid en hygiëne: aandeel van de 
voornaamste inbreuken (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

De niet-naleving van het schema voor de ophaling van 
vuilniszakken is de grootste overtreding (34%) (zonder 
rekening te houden met waarschuwingen en boetes van 
Net Brussel), gevolgd door spuwen, plassen en zelfs zijn 
behoefte doen op de openbare weg (31%), of de openbare 
weg vervuilen met papier, afval, blikjes, sigarettenpeuken 
en sluikafval (31%). Hondenpoep achterlaten is tot slot 
goed voor 2% ervan (Figuur 45).

Het verkeer van voertuigen 
belemmeren en voetgangers 
hinderen

Vuilniszakken buiten op de verkeerde dag  
of het verkeerde uur

Gebrek van respect ten 
aanzien van bevoegde 
personen

Andere

Niet toegelaten samenscholing

De openbare weg vervuilen (papier,  
sigarettenpeuk, blikje, (sluik)afval)

Andere

Privatief gebruik van de 
openbare ruimte

Spuwen, plassen of zijn behoefte 
doen op de openbare weg

Het niet naleven van 
politiebevelen

Het verkeer van de 
hulpdiensten hinderen

Hondenpoep  
achterlaten

59%

16%

11%

5%
3%

2% 4%

Vuilniszakken buiten op de verkeerde 
dag of het verkeerde uur

3.127

Spuwen, plassen of zijn behoefte doen 
op de openbare weg

2.823

De openbare weg vervuilen (papier, 
sigarettenpeuk, blikje, (sluik)afval)

2.804

Hondenpoep achterlaten 181

Andere 255

TOTAAL 9.190

Openbare netheid en hygiëne 

voornaamste inbreuken

34%

31%

30%

2%

3%

Pv’s van 
vaststelling
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4.2.3 Gemengde overtredingen
Deze categorie werd gedetailleerd voor 10 van de 19 
gemeenten, hetzij 46% van de pv’s van vaststelling (1.839 
feiten van 3.965). Ze beoogt feiten die administratief of 
strafrechtelijk kunnen worden beboet middels specifieke 
memorandums van overeenstemming met het parket 
voor iedere gemeente.

Tabel 33: Gemengde overtredingen: voornaamste inbreuken (2014-
2015) – BPV. Bron: gemeenten

Figuur 46: Gemengde overtredingen: aandeel van de voornaamste 
inbreuken (2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Onder de gemengde overtredingen (Figuur 46) vinden 
we vooral nachtlawaai terug (48%). Dan volgen slagen 
en verwondingen (14%), graffiti (11%), vandalisme 
aan roerend of onroerend goed (7%), diefstal (5%) en 
smaad (3%). 

Nachtlawaai 1.091

Slagen en verwondingen 251

Graffiti 208

Vandalisme 124

Diefstal 97

Smaad 64

Andere 4

TOTAAL 1.839

Gemengde overtredingen
voornaamste inbreuken

Nachtlawaai Vandalisme

Graffiti Andere

Slagen en verwondingen Smaad

14%

11%

7%

3%
6%

59%

Pv’s van 
vaststelling
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4.2.4 Openbare rust
Deze categorie werd gedetailleerd voor 13 van de 19 
gemeenten, hetzij 25% van de pv’s van vaststelling (658 
feiten van 2.682). Ze beoogt hoofdzakelijk lawaai en 
smaad aan een politieagent.

Tabel 34: Openbare rust: aandeel van de voornaamste inbreuken 
(2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

Figuur 47: Openbare rust: aandeel van de voornaamste inbreuken 
(2014-2015) – BPV. Bron: gemeenten

De voornaamste inbreuk is de zogenaamde ‘boomcar’ 
overdag (60%), gevolgd door lawaai overdag (21%). 17% 
betreft smaad aan een politieagent.

Lawaai uit voertuigen (boomcar),  
uitgezonderd nachtlawaai

400

Lawaai overdag (in een privéruimte  
of een handelszaak)

139

Smaad aan de politie 109

Andere 10

TOTAAL 658

Openbare rust  
voornaamste inbreuken

61%
21%

17%

1%

Lawaai uit voertuigen (boomcar), uitgezonderd nachtlawaai

Smaad aan de politie

Lawaai overdag (in een privéruimte of een handelszaak)

Andere

Pv’s van 
vaststelling
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4.3 Algemene typologie van de  
gesanctioneerde feiten
Algemeen gezien kunnen we de verschillende soorten 
inbreuken zoals we deze in de verschillende juridische 
categorieën terugvinden, hergroeperen, en dit nog 
steeds op basis van de voornoemde 20% overige feiten 
(uitgezonderd stilstaan en parkeren). 

Figuur 48: Aandeel van de feiten die worden gesanctioneerd volgens 
de typologie van de feiten, uitgezonderd stilstaan en parkeren (2014-
2015) – BPV. Bron: gemeenten

Er komen vijf thema’s naar voren. Een eerste groepeert 
‘hinder voor het verkeer’ van voertuigen of personen 
(38%). Een tweede betreft de ‘netheid’, gaande van het 
beheer van de vuilniszakken tot vandalisme en vervuiling 
van diverse aard (35%). Een derde groep bundelt 
problemen die verband houden met het gebruik van de 
openbare ruimte ofwel voor private doeleinden, ofwel 
voor niet toegelaten samenscholingen (16%). De vierde 
groep behelst uitsluitend geluidsoverlast (6%). Een 
laatste, afgezonderd thema betreft tot slot de relaties 
met gezagsdragers, of het nu gaat om gemeentearbeiders 
of politieagenten, en omvat zowel smaad als de weigering 
gevolg te geven aan een bevel (4%).

Als we verder categoriseren, kunnen we een extra groep 
vormen om zo tot drie blokken te komen: hinder in het 
verkeer en het gebruik van de openbare ruimte (thema’s 
1 en 3) hebben te maken met de goede regeling van de 
stedelijke functies en de openbare ruimte (54%). Netheid 
en geluidsoverlast verwijzen naar het leefmilieu (41%). 
En dan is er nog de verhouding tot de gezagsdrager, die 
afzonderlijk blijft (4%). 

Als we de feiten stilstaan en parkeren integreren en de 
vastgestelde verhoudingen voor de 63% van de pv’s van 
vaststelling uitgezonderd stilstaan en parkeren (waarvan 
details werd geleverd) extrapoleren, krijgen we een 
globaal beeld van de pv’s van vaststelling in 2014-2015:

voor stilstaan en parkeren

voor de verstoring van de openbare ruimte en de 
verkeersstromen

voor het leefmilieu

voor de betrekkingen met gezagsdragers 

35%

38%16%

6%

4%

Hinderen van het verkeer Lawaai

Gebruik van openbare ruimte en 
samenscholing

Netheid Respect voor  
gezagsdragers

11%

80%

8%

1%
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4.4 Besluit
De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroepen zich steeds meer op 
gemeentelijke administratieve sancties, zij het in diverse verhoudingen. 

Stilstaan en parkeren blijft veruit de meest gesanctioneerde feitencategorie, omdat ze 
in 2014 en 2015 maar liefst 80% van de pv’s van vaststelling uitmaakte. De gemengde 
inbreuken nemen toe, maar blijven gering (2%). Ook het aantal seponeringen neemt 
toe, maar komt niet boven de 10% van de pv’s van vaststelling uit.

Bemiddeling, gemeenschapsdienst, ouderlijke betrokkenheid, beroep, sluiting, 
schorsing en plaatsverbod lijken in 2014 en 2015 minder te zijn aangewend dan in 2012 
en 2013, maar blijven sterk in de minderheid ten aanzien van alle pv’s van vaststelling 
in het BHG. We mogen echter niet vergeten dat de alternatieve maatregelen niet 
gelden voor stilstaan en parkeren en dat ouderlijke betrokkenheid enkel kan worden 
ingeroepen in dossiers van minderjarigen. 

Typologisch gezien geldt voor de 20% feiten uitgezonderd stilstaan en parkeren in 2014 
en 2015 het volgende:

één deel betreft de verstoring van de openbare ruimte en de 
verkeersstromen (54%), waaronder het belemmeren van het 
verkeer, het hinderen van voetgangers, het privatieve gebruik van 
de openbare ruimte en niet toegelaten samenscholingen

één deel beoogt het leefmilieu (41%), namelijk netheid en 
geluidsoverlast

2% betreft problemen in de betrekking met gezagsdragers, zoals 
smaad, respectloosheid en de weigering bevelen op te volgen
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Constructivistische theorieën verkondigen vaak spottend 
dat het de regels en wetten zijn die aan de basis liggen 
van afwijkend gedrag: zonder regels, geen transgressie. 
We kunnen daaraan toevoegen dat er zonder de hulp 
van administraties of besturen geen gegevens worden 
ingevoerd, gegevens die het mogelijk maken om een 
balans op te maken van de situatie en bij te dragen aan 
het democratisch debat dat het overheidsbeleid kan 
bijsturen of aanpassen. 

De opdracht tot een uniforme registratie van de 
criminaliteit, zoals deze aan het Brussels Observatorium 
voor Preventie en Veiligheid werd toegewezen, vereist 
een zorgvuldige opvolging van de gegevens en de factoren 
die deze gegevens voortbrengen, maar ook een moment 
voor de analyse en de beoordeling. Ze moet navolging 
geven aan het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
dat Brussel Preventie & Veiligheid in 2017 opstelde. 
Het is de bedoeling van dit rapport om te helpen bij 
de besluitvorming en zo bij te dragen tot een betere 
samenleving op het gewestelijk grondgebied.

Om te kunnen worden toegepast, moet ieder 
criminaliteitsbeleid via gegevensanalyse rekening 

houden met de gevoerde acties en hun resultaten. Dit 
is essentieel om de kennis van dit complexe systeem dat 
veiligheid en justitie vormen, verder te kunnen uitdiepen. 
Het is een systeem dat breed moet worden opgevat – 
van preventie tot repressie en re-integratie – en moet 
worden samengebracht door alle betrokken actoren, 
institutioneel of uit het maatschappelijk middenveld. Dit 
rapport is een deel van het antwoord op de verbetering 
van het beeld van de fenomenen en wil doorheen de tijd 
een langdurige opvolging van de voornaamste gegevens 
over het gewest verzekeren.

De gegevens zijn afkomstig van enquêtes of van 
overheidsactoren die instaan voor de toepassing van 
het overheidsbeleid. Maar de kwantitatieve logica of 
logica achter de overheidsomkadering is complex om 
te benaderen vanuit de maatschappij in haar geheel. In 
dit opzicht toonde onderzoek aan dat de ideologische 
en normatieve functies meespelen in talloze politieke, 
sociale, economische, juridische en mediacontexten, 
waardoor de globale analyse van veiligheid en preventie 
heel complex wordt. Worden de regels en wetten uniform 
toegepast op het hele grondgebied, en op dezelfde manier, 
ongeacht de sociale herkomst van de betrokkenen? 

Wat met de slachtoffers en hun reactie? Hoe verlopen 
concreet de processen die ertoe bijdragen dat een 
persoon delinquent gedrag stelt? Wat vinden de plegers 
van overtredingen van het systeem dat hen bestraft? Wat 
zijn de gevolgen van een straf op hun gedrag? Welke is 
aanpak van de politie- en gemeentediensten om dit zo 
goed mogelijk op te lossen? Enkel een beleid dat ruimte 
laat voor evaluatie kan concrete antwoorden bieden. De 
registratie van de bestaande gegevens en hun analyse 
vormden het voorwerp van dit rapport. Ze moeten echter 
worden aangevuld met meer diepgaander thematische 
analyses, kwalitatief en uitgevoerd op het terrein, om dat 
wat niet in de cijfers wordt weerspiegeld toch te kunnen 
weergeven. Het BOPV zal daarom thematische rapporten 
opstellen.

Het verslag bood ons de kans een overzicht te presenteren 
van de recente, belangrijke institutionele wijzigingen op 
het vlak van het veiligheids- en preventiebeleid in het 
Brussels gewest. Vervolgens overliepen en analyseerden 
we gegevens van diverse bronnen. 



ALGEMEEN BESLUIT

106

 Voor wat betreft de criminaliteit die werd opgetekend 
door de politiediensten en de sociaaleconomische 
context viel het volgende op:

 de globale daling van geregistreerde criminaliteit 
doorheen de tijd;

 een overwicht van feiten met betrekking tot de 
eigendomsdelicten (diefstal en vandalisme) en de 
integriteit van personen (slagen en verwondingen, 
lastigvallen) en vooral de registratie van diefstal met 
geweld (35% van de geregistreerde feiten in België);

 de impact van de sociaal-ruimtelijke splitsing van het 
gewest op de criminaliteitscijfers;

 het stadscentrum als zwaartepunt voor de registratie 
van overtredingen.

Voor de analyse per wijk bleek het volgende nodig: 

 een versterking van de sensibiliseringsinspanningen 
om feiten beter te registeren en vooral te beschikken 
over gedetailleerde gelokaliseerde feiten in de 
criminaliteitsstatistieken van de politie;

 ter aanvulling op de gewestelijke enquête naar het 
veiligheidsgevoel, een verruiming van de analyse van de 
inwoners naar de aanwezige bevolking door gebruik te 
maken van nieuwe tools en aangepaste methodes;

Wat de gerechtelijke gegevens betreft maakte de 
presentatie van de strafrechtelijke statistieken van 
het correctionele parket en het jeugdparket van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel het mogelijk 
om globale tendensen op te merken en een meer 
gedetailleerde analyse per type van ten lastenlegging te 
maken. 

Werden vastgesteld, bij het correctionele parket van 
Brussel, van 2010-2014:

 een afname van het aantal binnenkomende en uitgaande 
zaken, een grotere afname dan in Antwerpen en Luik voor 
dezelfde periode;

 een toename van het aantal behandelde  
overtredingen met betrekking tot de familiale sfeer, 
leefmilieu, volksgezondheid, ontucht en seksuele 
uitbuiting, en financiële zaken;

 een stabilisering van het aantal zaken met betrekking tot 
verdovende middelen;

 een daling van het aantal zaken met betrekking tot 
opzettelijke slagen en verwondingen, fraude, diefstal en 
afpersing, economische zaken, stedenbouw, vernietiging 
en schade, maar ook op het vlak van openbare orde en 
veiligheid.

Tegelijk werden volgende vaststellingen gedaan bij het 

jeugdparket van Brussel tussen 2010 en 2014:

 een daling van het aantal als misdrijf omschreven feiten 
(MOF); 

 een toename van het aantal situaties van minderjarigen 
in problematische opvoedingssituaties (POS);

 een toename van het aantal zaken met betrekking  
tot verdovende middelen, individuele vrijheid, 
verkrachting en aanranding van de eerbaarheid;

 een daling van het aantal zaken voor slagen en 
verwondingen, fraude, diefstal en afpersing, vernietiging 
en schade, en feiten voor verstoring van de openbare 
orde en veiligheid.

Op basis van de jaarverslagen werden zes indicatoren 
met betrekking tot de strafinrichtingen geanalyseerd, 
voornamelijk voor de twee Brusselse gevangenissen van 
Sint-Gillis en Vorst, de vrouwenafdeling van Berkendael 
inbegrepen. Voor de periode tussen 2010 en 2014 valt 
vooral op:

 dat het aantal gedetineerden in Brussel is  
toegenomen met 17%;

 dat het gemiddeld overbevolkingscijfer dezelfde 
stijgende lijn volgt (in 2014 tussen 41 en 48%), wat een 
erg hoog percentage blijft en een omkadering in goede 
omstandigheden zeker niet vergemakkelijkt.
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Tot slot werd het werk van de Justitiehuizen en van de 
sector voor justitieel welzijnswerk geanalyseerd op 
basis van de jaarverslagen naargelang hun mandaten, 
opdrachten, sectoren en statuten. Werd vastgesteld:

 het aantal nieuwe mandaatopdrachten daalde met 10% 
tussen 2011 en 2014;

 de toepassing van de werkstraf nam af aan Franstalige 
zijde en nam toe aan Nederlandstalige zijde;

 het gebruik van de voorlopige hechtenis bleef stabiel 
aan Franstalige zijde en nam toe aan Nederlandstalige 
zijde;

 het aandeel van de bemiddeling in strafzaken nam af 
aan Franstalige zijde, maar groeide aan Nederlandstalige 
zijde met 7%;

 het elektronisch toezicht verdubbelde ruim aan 
Franstalige zijde, terwijl het aan Nederlandstalige zijde 
afnam.

Hoewel de cijfers van politie en gerechtelijke diensten 
globaal een neerwaartse tendens vertonen, beroepen de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich 
steeds meer op gemeentelijke administratieve sancties, 
zij het in diverse verhoudingen naargelang de gemeente. 

Typologisch gezien betreft 80% van de feiten stilstaan 
en parkeren. De resterende 20% van de feiten betrof in 
2014 en 2015:

 de verstoring van de openbare ruimte en de 
verkeersstromen (54%), waaronder het belemmeren van 
het verkeer, het hinderen van voetgangers, het privatieve 
gebruik van de openbare ruimte en niet toegelaten 
samenscholingen;

  leefmilieu (41%), namelijk netheid en geluidsoverlast;

 problemen met betrekking tot de relatie met 
gezagsdragers, zoals smaad, respectloosheid en de 
weigering bevelen op te volgen (slechts 2%).

De statistieken van politie, gerecht en overheid 
vergelijken is moeilijk. De ontwikkeling van een 
geïntegreerde criminaliteitsstatistiek is een goede 
garantie op een goed gefundeerde beleidsstrategie. 
Bruggen helpen slaan tussen de analyses doorheen de 
hele strafrechtketen, bijdragen aan een harmonisering 
van de nomenclatuur en een verbetering van de 
kwaliteit van de geregistreerde gegevens is een aanpak 
die is verankerd in het werkkader van het BOPV. Globaal 
genomen dragen de transversaliteit en coördinatie van 
alle schakels in het domein van preventie en veiligheid 
binnen BPV hier eveneens aan bij. Deze transversaliteit 
wordt zowel binnen het domein van de analyse als 
doorheen de coördinatie en operationele benadering 
van de preventie- en veiligheidsactoren nagestreefd. 
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